
Aan de leden van het KFPS

Namens de Ledenraad van het KFPS is de 
Vertrouwenscommissie belast met het zoeken naar geschikte 
kandidaten voor het bestuur van het KFPS.

In 2022 zijn Jan Raaijmakers en Roelof Bos respectievelijk in het 
voorjaar en in het najaar aftredend en niet herkiesbaar in het 
bestuur van het KFPS. Er zijn in het bestuur vacatures voor een 
secretaris en een algemeen bestuurslid. De 
vertrouwenscommissie wil de leden van het KFPS hierbij 
oproepen zich kandidaat te stellen.

Voor de vacature geldt dat kandidaat bestuursleden aan de 
volgende voorwaarden en competenties dienen te voldoen:
• Lid zijn van het KFPS
• Zich op positieve wijze willen inzetten voor de vereniging 

KFPS en het Friese paard
• Sociaal vaardig in persoonlijke contacten met leden en 

derden
• Integer
• Representatief
• Beschikken over bestuurlijke ervaring
• Affiniteit hebben met paarden en met het Friese Paard in 

het bijzonder
• Zich bewust zijn van de tradities binnen de vereniging, maar 

in zijn of haar handelen vooruitstrevend denker en doener
• Teamplayer
• Beheersing van de moderne talen is een prettige 

bijkomstigheid

Specifiek voor de secretaris wordt gezocht naar iemand met 
juridische kennis.
Voor de functie van algemeen bestuurslid is kennis van 
fokkerijzaken en de cultuur van het KFPS en het Friese paard 
een vereiste.

Voor beide functies geldt dat:
• een assessment deel uit kan maken van de 

sollicitatieprocedure 
• voor benoeming een VOG moet kunnen worden overlegd 

Als u zich herkent in de bovengenoemde voorwaarden en 
competenties en u ziet het als een uitdaging om onze prachtige 
vereniging mede te leiden in de komende jaren dan nodigt de 
Vertrouwenscommissie u uit om uw sollicitatiebrief, voorzien 
van CV en motivatie te sturen naar vckfps@gmail.com. 

Wij zien uw reactie graag voor 18 februari 2022 tegemoet.
Kent u een geschikte kandidaat dan stellen wij het op prijs als u 
deze persoon op deze vacatures wijst.

Wilt u inhoudelijk meer weten over de functie, neemt u dan 
contact op met de voorzitter van het KFPS mevrouw Tineke 
Schokker (tel: 0512 - 52 38 88). Voor meer informatie over de 
invulling van de vacature kunt u contact opnemen met 
mevrouw Annemiek Mandemaker (06 - 552 402 81 of per mail 
vckfps@gmail.com).

Vacature: 

Bestuursleden


