Beste leden van het district zuid.
Graag wil ik me bij deze even voorstellen.
Mijn naam is Wilfried Lempens en mijn leeftijd is 55 jaar. Ik woon ruim 35 jaar samen met mijn
partner Gemma Verstegen.
Samen zijn we eigenaar van een bedrijf in Intern transportmateriaal Lempens Heftrucks. Hierin zijn
we werkzaam met diverse personeelsleden. In mijn vrije tijd ben ik bezig en actief in de paardensport
maar mijn passie is specifiek het mennen in zijn algemeenheid. Tevens ben ik actief als
wedstrijdmenner in de tandemrubriek.
De reden dat ik mij beschikbaar wil stellen als districtsvoorzitter is omdat ik iedereen het plezier gun
die ik zelf ervaar in de mensport in zijn algemeenheid. Aangezien het voor iedereen van jong tot oud
en van recreant tot wedstrijdmenner een prachtige bezigheid en sport is die de laatste jaren
behoorlijk aan populariteit gewonnen heeft, zullen wij er samen met het bestuur en de KNHS er voor
moeten zorgen dat de gehele mensport in al zijn gebruiken en facetten toekomstbestendig wordt
gemaakt zodat iedere gebruiker er zijn plezier in blijft beleven.
De wedstrijden breiden zich uit en krijgen steeds meer kwaliteit, met mijn deelname aan het huidige
districtsbestuur zou ik hier een positieve bijdrage aan willen leveren om deze wedstrijdkalender
samen met de organiserende verenigingen te structureren en de kwaliteit en de veiligheid verder te
ontplooien.
Er zullen gedurende de periode voldoende aandachtspunten zijn die onze volledige aandacht nodig
hebben o.a. de wensen en vragen van onze leden, recreatie ,instroom nieuwe en jonge menners,
authentiek rijden, het gebruiken van kennis en kunde van oudere menners , ontwikkelen en volgen
van nieuwe bezigheden op men gebied en tevens het invullen van de nieuwe wedstrijd opzet die
komend seizoen van start gaat en nog meer punten die zich in de toekomst zullen aandienen.
Deze brede interesse in de mensport in zijn algemeenheid en zoals je van een voorzitter kunt
verwachten, als deelnemer en organisator van diverse evenementen, kunnen jullie verwachten dat ik
alle aspecten met jullie en het bestuur in samenwerking met de KNHS probeer in positieve vorm te
ontwikkelen.
Met vriendelijke groeten
Wilfried Lempens

