Agendapunt ten behoeve van Vergadering Ledenraad 26 november a.s. – Bestuurlijke impasse
De reden om dit agendapunt ter tafel te brengen, zijn onze zorgen over de bestuurlijke impasse van onze
vereniging.
In het – ongedateerde - verslag overleg bestuur NSIJP en delegatie Ledenraad kan worden gelezen:
Het bestuur kiest voorlopig voor een aangepaste operationele invulling van de bestuurstaken zodat we voor
de vereniging de continuïteit van de lopende zaken kunnen borgen. Initiatieven en besluiten voor de middenen lange termijn worden in deze tussenliggende periode niet opgepakt. Dit kan pas als het bestuur weer het
vertrouwen voelt en krijgt om in de volle breedte te besturen.
Daaruit volgt dat het bestuur jegens de Ledenraad de vertrouwenskwestie aan de orde stelt en zelfs –
kennelijk – meent dat er aanleiding is om een extern onderzoek in te stellen naar de ontstane situatie, zo
blijkt immers uit het schrijven d.d. 6 november jl. aan het Presidium van de Ledenraad. In het eerder
genoemde verslag is van een dergelijk onderzoek evenwel geen sprake.
Nu het bestuur – ook zelf – de vertrouwenskwestie aan de orde stelt en zelfs eenzijdig en – niet
gereglementeerd – heeft besloten voor een ‘aangepaste operationele invulling’, daarmee zich kennelijk
gedragend als een demissionair bestuur, is het van belang na te gaan in hoeverre er daadwerkelijk nog sprake
is van vertrouwen tussen Ledenraad en bestuur.
Ondergetekenden stellen vast dat er de afgelopen jaren met regelmaat sprake is geweest van voorvallen en
situaties waarbij vrijwilligers, organisatoren, commissieleden, kortom vele bij het NSIJP betrokkenen leden
zich – zelfs bij herhaling – door het bestuur uiterst onheus bejegend hebben gevoeld.
Bij deze voorvallen is sprake van een patroon waarbij leden van de vereniging ten onrechte in diskrediet zijn
gebracht. Dit heeft tot gevolg dat inmiddels vele leden zich niet gesteund voelen en weten door het bestuur
en bovendien ook daadwerkelijk beschadigd zijn als gevolg van het handelen van het bestuur.
Pogingen van de Ledenraad om deze zaken in een tweetal gesprekken ter sprake te brengen, hebben slechts
tot gevolg gehad dat het bestuur de Ledenraad lijkt te wantrouwen en haar voorzitter – in onze visie volstrekt
onterecht - beschuldigt van onreglementair handelen en een onafhankelijk extern onderzoek voorstelt naar uitsluitend - procedurele zaken.
De recente reactie van het bestuur op een volstrekt logische en reglementaire vergadering van de Ledenraad
zonder bestuur spreekt boekdelen. Dat het bestuur daarbij haar eventuele aanwezigheid in de eerstkomende
vergadering wil afwegen op basis van een extern onderzoek naar hoe de door de Ledenraad gevolgde aanpak
past binnen de geldende procedures van onze vereniging, toont de loopgravenoorlog die blijkbaar verkozen
wordt boven het oplossen van deze impasse.
Met als meest recente gevolg dat het voltallige presidium van de Ledenraad geen mogelijkheid meer ziet om
– in het vervolg - nog met dit bestuur samen te werken.
Wij kunnen dan ook niet anders dan vaststellen dat het bestuur – alle ongetwijfeld goede bedoelingen ten
spijt - niet (meer) in staat is de bindende rol te vervullen die onze vereniging nodig heeft. Integendeel, er is
op vele fronten sprake van een ernstig verstoorde verhouding tussen het zittende bestuur en (een relevant
aantal) leden, commissies en ‘last-but-not-least’ met de Ledenraad.
Daarmee is van een vertrouwensbreuk tussen Ledenraad en bestuur daadwerkelijk sprake.

Wij zijn van mening dat deze impasse en deze vertrouwensbreuk niet kunnen worden opgelost door het
aanstellen van alleen een - andere – voorzitter, nu het bestuur als één orgaan naar buiten treedt en als
zodanig als voltallig bestuur de gevolgde werkwijze kennelijk steunt.
Wij verzoeken dan ook de Ledenraad vast te stellen dat er sprake is van een vertrouwensbreuk waardoor een
onwerkbare situatie is ontstaan tussen Ledenraad en bestuur.
Dat brengt gezien de stellingname van het bestuur zelf met zich mee dat zij haar rol niet meer (volledig) zal
oppakken en ervan uitgegaan moet worden dat het bestuur ertoe zal overgaan de bestuurstaken met
onmiddellijke ingang neer te leggen.
--Wij begrijpen evenwel dat een vereniging dient te worden bestuurd en menen ook dat een voorstel als dit
niet mag leiden tot een bestuurlijk vacuüm. Wij hebben daarbij nadrukkelijk het belang van de vereniging
voor ogen en bieden aan – uitsluitend gezamenlijk – een nieuw bestuur te gaan vormen, waarbij een open
oog en oor is voor de belangen van de vereniging, belangen van organisatoren en individuele leden en
waarbij ten allen tijde respectvol met elkaar wordt omgegaan.
Onze insteek is om weer een vereniging te gaan zijn waarbinnen het voor leden aantrekkelijk is om zich als
vrijwilliger, organisator, commissielid in te zetten, waar alle leden zich respectvol bejegend weten en
procedures niet leidend maar vooral een ondersteunende functie hebben. Het streven is een vereniging met
een duidelijk doel voor ogen, met ambitie voor de lange termijn en een primair positieve, stimulerende en
faciliterende houding jegens initiatieven van alle leden, waarbij ook de positie van de vereniging binnen de
ontwikkelende maatschappij goed voor ogen wordt gehouden en natuurlijk gestreefd wordt naar een goede
samenwerking met en een relevante inbreng in het FEIF verband.
In het hierna volgende stellen wij ons in het kort nader voor:
Roel Wijmenga
Ruim 30 jaar geleden ben ik in de IJslanderwereld gerold via Arja, mijn vrouw. Inmiddels rij en les ik zelf ook,
maar bij gebrek aan talent ben ik niet of nauwelijks op wedstrijden te zien. Maar we houden vol. Al was het
maar omdat ik ‘t voor ‘t welzijn van mijn paard van belang vind een goede ruiter te zijn.
Ik zat bijna 15 jaar in de Raad van Bestuur van verschillende verzekeraars. Dat was leuk en heel hard werken.
Daar komt ook mijn bestuurlijke ervaring vandaan. In 2014 wilde ik meer tijd voor andere zaken hebben zoals
onze IJslandse paarden. Stallen uitmesten, hooi voeren, stapmolen harken en dat soort zaken zijn sindsdien
dus een dagelijkse bezigheid. Daarnaast heb ik nog 2 part-time functies. Ik ben lid van de Raad van
Commissarissen van Achmea en voorzitter van het Philips Pensioen Fonds.
Mijn stijl van werken wordt door mijn omgeving meestal omschreven als een combinatie van mensgericht en
resultaatgericht/’no nonsense’. Ik denk dat die combinatie op dit moment een goede bijdrage voor de
vereniging kan zijn. Gezien de huidige bestuursontwikkelingen heb ik daarom – na enig intern beraadbesloten me beschikbaar te stellen als voorzitter van het bestuur.
Een open en goede relatie met de ledenraad en de leden is voor mij een conditio sine qua non voor een
bestuur. Net zoals voldoende onderlinge chemie. Het moet ook leuk zijn, ’t immers onze gezamenlijke
hobby.

De kandidatuur van Roel wordt gesteund door: Anneke Hallebeek – Isabella de Jong – Anton van Kamp - Toy
Merx - Sarah Rijnboutt - Ingrid Weijers
Anneke Hallebeek
De huidige gang van zaken in de vereniging gaat ten koste van personen en het doel van het NSIJP, d.i. de
ontwikkeling en de promotie van het IJslandse paard. En dat is jammer. Als ik in staat ben de vereniging beter
te verenigen, dan wil ik mijn bijdrage daaraan leveren. Ik ben geen “aap op de rots”, wil liever niet teveel in
beeld zijn, maar kan wel goed luisteren en tot de kern komen. Organiseren, adviseren en presenteren zijn
activiteiten die ik in mijn eigen bedrijf dagelijks doe. Bestuurlijke ervaring is even geleden, maar het
voorzitterschap van een studentenvereniging is wel erg leerzaam geweest. Een bestuur verbindt. Een goede
sfeer werkt in de hele vereniging door. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. En het moet ook van twee kanten
komen. Bij een verstoorde verhouding moet iemand de hand weer uitsteken om samen verder te kunnen.
Daarvoor is een bestuur nodig met daadkracht, een luisterend oor en passie voor het IJslandse paard.
De kandidatuur van Anneke wordt gesteund door: Isabella de Jong – Anton van Kamp - Toy Merx - Sarah
Rijnboutt - Ingrid Weijers – Roel Wijmenga
Isabella de Jong
Het afgelopen jaar hebben jullie mijn naam voorbij zien komen in als secretaris van het presidium van de
ledenraad. Misschien heeft dat al een beetje beeld gegeven van mijn instelling; ik houd van transparantie,
open én respectvol communiceren, duidelijkheid en eerlijkheid vind ik daarbij belangrijk.
Als achtergrond neem ik het volgende mee: twintig jaar heb ik gewerkt als directeur van stichtingen in de
culturele sector, ik rapporteerde daarbij aan mijn bestuur. Daarnaast heb ik in die periode ook in besturen
gezeten die aanpalend waren aan mijn werk. In 2017 zijn wij verhuisd naar de Veluwe en ben ik mijn leven
anders gaan inrichten.
Na een opleiding tot paardencoach heb ik een kleine praktijk aan huis waarbij ik mensen met de paarden
help in hun persoonlijke ontwikkeling. Ook geef ik workshops op het gebied van leiderschap waarbij ik de
paarden inzet. Schrijven is ook een onderdeel van mijn dag geworden, van korte teksten tot iets wat
misschien wel een boek kan worden.
Zeven jaar geleden kocht ik mijn eerste IJslandse paard, inmiddels hebben we een kleine kudde hier bij huis
in het bos. Ik geniet enorm van de paarden en alles daarom heen.
Na zorgvuldig overwegen heb ik besloten dat ik mij graag aansluit bij het initiatief om een nieuw en
coöperatief bestuur te vormen. Ik zal me tot het uiterste inzetten om daarin een rol te vervullen waarbij
respect, plezier en kwaliteit een leidraad zullen zijn.
De kandidatuur van Isabella wordt gesteund door: Anneke Hallebeek – Anton van Kamp - Toy Merx - Sarah
Rijnboutt - Ingrid Weijers – Roel Wijmenga
Sarah Rijnboutt
Nu ik - na vele jaren - ben gestopt met mijn dierenartsenpraktijk, is er meer tijd en aandacht gekomen voor
mijn grote hobby en passie, IJslandse paarden. Als meisje van zes mocht ik eindelijk op paardrijles, bij Hestar,
bij de ingang van het Amsterdamse bos. Toen is de basis gelegd voor een leven met paarden. Hoewel mijn
eerste paard een prachtig Fjordenpaard was, staan er nu sinds jaren al meerdere IJslandse paarden in mijn
wei. Zelf ben ik een recreatie ruiter, die graag naar cursus gaat, of mee gaat met een rit. Daarnaast ziet u mij
vaak op de tribune bij wedstrijden en evenementen. Graag zet ik mij in voor de vereniging van alle mensen
die deze passie delen. Van de recreatieruiter die een rondje doet door de polder tot de meest ambitieuze
wedstrijdrijder of fokker. Bestuurlijke ervaring heb ik niet veel, wel ben ik een echte practicus, die streeft
naar praktische oplossingen, met empathie voor mens en dier.

De kandidatuur van Sarah wordt gesteund door: Anneke Hallebeek – Isabella de Jong - Anton van Kamp - Toy
Merx - Ingrid Weijers – Roel Wijmenga
Ingrid Weijers, in het dagelijks leven ben ik thans al weer geruime tijd werkzaam als – zelfstandig gevestigd advocaat; daarnaast ben ik vanaf circa 1993 tot 2017-2018 vrijwel voortdurend betrokken geweest bij het
NSIJP, onder andere als lid van de Sportcommissie, lid van de Fokkerijcommissie, organisator van vele
evenementen, keuringen en cursussen en daarnaast heb ik vanaf 2008 een aanzienlijk aantal jaren – met
plezier en in goede harmonie met de fokkerij gezinde leden - als Stamboeksecretaris gefungeerd. Na mijn
vertrek uit het NSIJP bestuur ben ik toegetreden tot de Ledenraad. Gezien de ontstane situatie en de
vertrouwensbreuk die er inmiddels in mijn beleving is ontstaan tussen bestuur en - heel veel – leden, zie ik
aanleiding om mij andermaal beschikbaar te stellen voor een functie in het NSIJP bestuur.
De kandidatuur van Ingrid wordt gesteund door: Anneke Hallebeek – Isabella de Jong - Anton van Kamp - Toy
Merx - Sarah Rijnboutt - Roel Wijmenga
Ondergetekenden verzoeken het Presidium van de Ledenraad dit voorstel op de eerstvolgende agenda van
de LR te plaatsen.
Voor wie – voorafgaand aan de vergadering - op dit voorstel wil reageren of meer wil weten, wij zijn graag tot
nadere toelichting bereid; we zijn allen telefonisch of per Whatsapp bereikbaar.
11 november 2021
Roel Wijmenga –
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