
Vacature 
 

Het NWPCS is op zoek naar een secretaris voor het hoofdbestuur.  

 
Functieomschrijving 
 
Het hoofdbestuur is collectief verantwoordelijk voor het beleid van het stamboek op het gebied 
van registratie, organisatie, regelgeving, fokkerij en PR. Beleidsvoorstellen worden aan de 
ledenraad voorgelegd ter goedkeuring. Daarnaast is het hoofdbestuur verantwoordelijk voor 
een correcte uitvoering van de ledenraadsbesluiten en bewaakt de afhandeling van de 
dagelijkse zaken door het stamboekkantoor. Ieder bestuurslid is verantwoordelijk voor de 
verdere ontwikkeling en implementatie van de recent door de ledenraad goedgekeurde 
bestuursstructuur. 
 
Als secretaris in het hoofdbestuur ben je een spin in het web. Je verzorgt de interne en externe 
contacten vanuit het NWPCS, hebt regelmatig overleg met diverse commissies en werkgroepen, 
notuleert bij bestuursvergaderingen en zorgt voor het tijdig aanleveren van vergaderstukken bij 
de secretaris van de Ledenraad. Ook draag je zorg voor archivering en actualisering van statuten 
en reglementen. 
  
Wie zoeken wij? 
 
Ieder hoofdbestuurslid heeft vanzelfsprekend affiniteit met de Welsh pony. De actuele 
bestuurscultuur binnen het NWPCS vraagt om een teamplayer die bereid is zich flexibel op te 
stellen ten aanzien van de ontwikkelingen binnen het stamboek. Belangrijk is ook dat hij/zij 
voldoende tijd beschikbaar heeft. 
 
Je bent aanspreekpunt voor de leden en in staat om goed te luisteren naar hun wensen en deze 
te vertalen naar beleid. Met het stamboekkantoor onderhoud je nauwe contacten en is een 
hechte samenwerking met de werkgroepen en coördinatoren essentieel. Je onderhoudt nauwe 
banden met de jeugdcommissie, de PR-commissie en de personen die verantwoordelijk zijn 
voor het Welsh Magazine en de website/sociale media.  
 
Functie-eisen 
 

• Minimaal HBO werk- en denkniveau 

• Bestuurlijke ervaring 

• Toekomstgerichte denker 

• Leidinggevende capaciteiten 

• Goede contactuele eigenschappen 

• Nauwkeurig 

• Flexibele inzet 

• Voldoende tijd beschikbaar 



 
Belangstellenden kunnen informatie opvragen bij de voorzitter van het Hoofdbestuur, Piet 
Peters (p.d.peters@ziggo.nl). Solliciteren kan tot vrijdag 21 augustus 2020 bij de voorzitter van 
de Ledenraad, Bastiaan Meerburg (bgmeerburg@gmail.com). Na sollicitatie worden kandidaten 
uitgenodigd voor een gesprek met de vertrouwenscommissie van de Ledenraad in de week van 
24 augustus. Vervolgens zullen maximaal 2 kandidaten een gesprek hebben met (een 
vertegenwoordiging van) het hoofdbestuur. Hieruit komt een voorkeurskandidaat, die door de 
vertrouwenscommissie zal worden voorgelegd aan de voltallige ledenraad ter benoeming. 
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