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Functieprofiel ledenraadslid 
 
Over de ledenraad 
 
De ledenraad is het hoogste orgaan binnen het NWPCS: de Ledenraad vertegenwoordigt 
alle leden en is de algemene vergadering van het NWPCS. Zij bestaat uit stemgerechtigde 
afgevaardigden welke worden gekozen in de afdelingsvergaderingen. De ledenraad van 
het NWPCS is een diverse en enthousiaste groep van maximaal 13 vrijwilligers en een 
onafhankelijke technisch voorzitter en secretaris. Stuk voor stuk zetten zij zich actief in 
om de belangen van alle leden te behartigen. De ledenraad vervult een belangrijke rol in 
de communicatie tussen de leden en het Hoofdbestuur, over en weer. De 
ledenraadsleden geven als een ambassadeur tijdens afdelingsvergaderingen uitleg over 
het afgesproken beleid aan de leden. Ook vervullen ze een signaalfunctie richting de 
centrale organisatie en hebben een verantwoordelijkheid voor de interne samenhang 
binnen het stamboek. 
 
Ledenraadslid 
 
De leden van de ledenraad zetten zich in voor het vormen van algemeen beleid van ons 
stamboek en heeft een controlerende functie voor de uitvoering daarvan door het 
hoofdbestuur.  Zij weten het overzicht te bewaren en afstand te nemen van hun 
persoonlijke situatie met het oog op het algemeen belang van het NWPCS en haar leden. 
Ledenraadsleden zijn gekozen voor en door onze leden van het stamboek, waardoor ze 
verantwoording afleggen aan de leden. Ze hebben een actief netwerk in de afdeling, 
zodat men ‘het net’ bij de leden kan ophalen en de ontwikkelingen die leden signaleren 
kan doorvertalen naar mogelijke aanpassingen in de structuur van het stamboek. 
Daarbij is het nadrukkelijk gewenst dat ledenraadsleden de belangen behartigen van 
een representatieve achterban. Het NWPCS streeft naar een ledenraad met een 
gebalanceerde afspiegeling van het algemeen belang van het stamboek.  
 
Het lidmaatschap van de ledenraad is volgens de statuten van het NWPCS onverenigbaar 
met het lidmaatschap van het Hoofdbestuur, de Tuchtcommissie, de Commissie van 
Beroep, de Arbitragecommissie, de Foktechnische Commissie, en met het zijn van 
Jurylid, alsook leden van de Rijtechnische Commissie en werknemer van het NWPCS of 
als een Gelieerde Rechtspersoon. 
 
Wat zoeken wij in een ledenraadslid? 
 
Als ledenraadslid heb je een brede kennis van ons stamboek en de hippische sector, je 
staat midden in de vereniging en spreekt hierdoor veel leden uit je afdeling.  

 Je bent lid van het NWPCS of bereid dat te worden; 



 Je hebt MBO/HBO of universitair werk- en denkniveau; 
 Je beschikt over goede organisatorische, sociale en communicatieve 

vaardigheden; 
 Je weegt individuele belangen ten opzichte van het algemeen belang; 
 Je bent een echte teamspeler en kunt goed samenwerken met mede-

ledenraadsleden en bestuursleden; 
 Je kunt een mening vormen in een soms complexe en bestuurlijke omgeving; 
 Je handelt ethisch en integer en weet om te gaan met dilemma’s en conflicten; 
 Je bent bereid om de functie op actieve wijze in te vullen en brengt daarmee iets 

mee voor de ledenraad. 
 
Competenties 
 
- Oordeelsvorming: 
Weegt (nieuwe) gegevens en mogelijke handelswijzen tegen elkaar af in het licht van 
relevante criteria en komt tot een realistische en onderbouwde beoordeling. 
 
- Analyseren: 
o Complexe informatie begrijpen 
o Verbanden leggen 
o Heldere conclusies trekken 
 
- Kwaliteitsgericht: 
Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het geleverde werk. Is voortdurend op zoek naar 
mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. 
 
- Netwerken: 
Een relatienetwerk onderhouden, uitbouwen en benutten. 
 
- Organisatiesensitiviteit: 
Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de vereniging. 
Onderkent de invloed en de gevolgen van beslissingen of activiteiten van de ledenraad 
op de vereniging en haar stakeholders. 
 
- Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: 
Maakt feiten, conclusies en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling en 
schriftelijk duidelijk. 
 
- Integriteit: 
Handelt, ook in moeilijke omstandigheden, in lijn met algemeen aanvaarde opvattingen, 
normen en waarden. Toont zich hierop aanspreekbaar en spreekt anderen erop aan. 
 
Wat zijn je verantwoordelijkheden? 
 

 Op voorstel van het hoofdbestuur stel je samen met de andere leden van de 
ledenraad jaarlijks het jaarplan vast; 

 Je denkt actief mee, bereid vergaderingen vooraf voor en beoordeelt de 
jaarplannen en voorgesteld beleid, waaronder het fok- en selectiebeleid, in relatie 
tot het realiseren van de doelstellingen van het NWPCS en stelt deze vast; 



 Je ziet toe op het financieel beheer van het NWPCS onder andere middels het 
beoordelen en vaststellen van de begroting en jaarrekening; 

 Je bewaakt en verdedigt de doelen van het NWPCS en hebt verbindend 
vermogen; 

 Je bent als ledenraadslid bevoegd in bijzondere gevallen een ad hoc commissie 
van deskundigen te benoemen om de ledenraad te adviseren; 

 Ook beslis je over de volgende onderwerpen: 
o de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het Hoofdbestuur; 
o de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van commissies met 
uitzondering van de PR- en Communicatie-Commissie; 
o de vaststelling van het fokplan; 
o de benoeming, schorsing en ontslag van Juryleden; 
o de vaststelling van het predicatensysteem. 

 
Verwachte tijdsinvestering 
De gevraagde inzet betreft minimaal vier vergaderingen per jaar, inclusief 
voorbereiding. De functie van ledenraadslid is voor een periode van drie jaar. Na deze 
periode kan men zich nog twee keer herkiesbaar stellen. 
 
Wat bieden we jou? 
Als ledenraadslid bieden wij jou een unieke positie binnen het NWPCS. Je kijkt mee in de 
keuken van strategische beleidsplannen en jaarplannen tot ledenactiviteiten en 
veranderinitiatieven. Je kan je kennis verbreden en je persoonlijk ontwikkelen. Je krijgt 
een echte stem in een organisatie die er is voor een hele grote groep enthousiaste Welsh 
mensen. Je bouwt een interessant netwerk op door de diversiteit aan ledenraadsleden 
en hun brede kennis. 
 


