Motivatie en achtergrond Petra Broeksema voor de functie van voorzitter KNHS
Regio Zeeland
Gewezen op de vacature van voorzitter KNHS regio Zeeland wil ik mij hierbij
aanmelden als kandidaat. Mijn naam is Petra Broeksema-Minderhoud (41 jaar),
woonachtig in Ritthem.
Reeds vele jaren ben ik op allerlei gebied verbonden met de paardensport, zowel in
Zeeland als daarbuiten. Zoals zo velen ben ik begonnen als manegeruiter. Maar al
snel kwam de eerste eigen pony, waarmee in de ponysport werd gestart. Vervolgens
heb ik diverse paarden uitgebracht in de dressuursport, en doe dit nog steeds met
passie.
Het hele gezin is besmet met het paardenvirus. Mijn man is fervent (inter)nationaal
eventingruiter. Onze dochter speelt graag met haar pony. En wij hebben onze eerste
stappen gezet in de fokkerij.
Op bestuurlijk vlak heb ik diverse ervaring. Al vroeg was ik betrokken bij het
organiseren van wedstrijden bij LR & PC De Vroonruiters. Van 1998 t/m 2000 heb ik
het secretariaat gevoerd van deze vereniging. Vervolgens ben ik 10 jaar
penningmeester geweest van Stichting Promoting SGW Zuidwest, en was in dit
verband ook lid van de organisatie van de jaarlijkse Zeeuwse samengestelde
wedstrijd. Vanaf 2014 ben ik als bestuurslid van deze Stichting verantwoordelijk voor
de opzet en aansturing van de werkgroepen ‘Catering’ en ‘Vrijwilligers’, welke zorgen
voor de aanwezigheid, verzorging en aansturing van circa 200 vrijwilligers tijdens
Eventing Zeeland.
Inmiddels heb ik ruim 18 jaar ervaring in diverse (leidinggevende) functies in het
bedrijfsleven. Als (interim) projectmanager, maar momenteel voornamelijk als
ontwikkelmanager in de civiel technische wereld, werk ik graag samen in
teamverband, en sta waar nodig binnen of voor het team ‘mijn mannetje’. Het
onderzoeken, opstellen, implementeren en borgen van (beleidsmatige en
organisatiekundige) zaken behoren onder meer tot mijn takenpakket.
Ik ga graag organisatorische uitdagingen aan, waarbij ik rustig, secuur en
resultaatsgericht te werk zal gaan. Men kan op mij bouwen en vertrouwen.
Met vriendelijke groet,

Petra Broeksema

