
Motivatie Anna Marie Dijk kandidatuur als voorzitter 
  
Als sinds 2010 maakt Anna Marie Dijk, als portefeuillehouder Sport & Recreatie deel uit van het 
hoofdbestuur van het NSPS. Op de ALV van 30 april jl. is zij door u als leden met grote meerderheid 
van stemmen (228 uit 237) herkozen in haar functie. Voor Anna Marie en het HB betekende dit dat er 
een groot vertrouwen door de leden in haar is uitgesproken. 
  
Na het tussentijdse aftreden van Jan Bakhuizen als voorzitter, werden de leden van de Commissie 
Werving & Selectie door tientallen leden benaderd met het verzoek bij Anna Marie te polsen of zij 
zich beschikbaar wilde stellen als voorzitter. De voorzitter van de Commissie Werving & Selectie 
heeft haar benaderd en na goed overleg met de overige leden van het HB is door Anna Marie 
besloten dat zij zichzelf kandidaat stelt als voorzitter. 
  
Anna Marie wordt voor de volle 100% gesteund door de overige bestuursleden en haar keuze is door 
zowel het HB als de Commissie Werving & Selectie toegejuicht. 
  
Zij geeft zelf aan “ alhoewel ik mijn portefeuille Sport & Recreatie met zeer veel plezier beheer, wil ik 
mij als voorzitter samen met mijn medebestuurders inzetten om van het NSPS weer een vereniging 
te maken waarin onze Shetland Pony centraal staat. 
Natuurlijk zal ik mijn motivatie verder toelichten op de extra algemene ledenvergadering van 23 juni 
aanstaande. Ik hoop u allen daar te ontmoeten.”   
  



Motivatie Karin ten Dam kandidatuur als secretaris 
  

Na het aftreden van Connie Vriens en de oproepen die op de website in de De Shetland Pony gedaan 
zijn, hebben zich helaas geen mensen gemeld voor deze functie. 
 
De Commissie Werving & Selectie is ingesteld door de LAR en kan, evenals het HB, kandidaten 
aandragen voor de vacante bestuursfuncties. De commissie heeft zich de laatste weken enorm 
ingespannen om kandidaten te benaderen en te vinden die zich beschikbaar hebben willen 

stellen. Gelukkig heeft Karin ten Dam zich (van de diverse mensen die zijn benaderd) wel 
beschikbaar willen stellen. 
 
Het HB is blij met de kandidaatstelling van Karin en hoopt op een positieve samenwerking samen met 
haar. 
  
Vanuit de Commissie Werving & Selectie is gevraagd naar een motivatie voor de bovengenoemde 
kandidaatstelling. 
“Karin ten Dam wordt van harte ondersteund vanuit de commissie door haar brede werk- en 
bestuurservaring. Ook op dit moment is zij 2 dagen per week werkzaam op het stamboekkantoor en 
kent hier al reeds de dagelijkse gang van zaken. 
 
De dames op kantoor ondersteunen haar kandidaatstelling van harte en hopen dat zij na 23 juni ook 
met haar als secretaris (en dan als hun leidinggevende) verder kunnen. 
  
In het verleden is Karin ten Dam binnen de ABN AMRO Bank in diverse functies werkzaam geweest. 
Eerder was zij 3 jaar lid in het ‘grote’ hoofdbestuur en zij is al jaren bestuurslid van de fokvereniging 
Twente, naast enkele andere bestuursfuncties die zij (heeft) bekleed bij andere verenigingen. 
 
Fokstal Liebas is niet alleen nationaal, maar zeker ook internationaal bekend met haar bonte pony’s. 
Ook qua PR zetten zij zich al jarenlang in voor het belang van de Shetland Pony”. 
  
 


