Beste Bestuursleden, beste sporters en beste Supporters van Pride and Sports.

Ik schrijf mijn motivatie naar jullie allen, dit omdat in mijn optiek, jullie allen samen Pride and
Sports maken. Ook zou ik graag mijzelf aan jullie willen voorstellen, hier gaan we.

Mijn naam is Dennis de Boer, geboren en grootgebracht in het mooie maar winderige Den
Helder en nu woonachtige in onze mooie hoofdstad Amsterdam. De reden voor die stap was
sport, broederschap, LHBT omgeving waar ik vrienden kon maken, een plek waar ik mezelf
kon zijn en vooral een plek waar ik mezelf kon uitdagen. Deze vond ik bij de Amsterdam
Lowlanders. Ben nu alweer ruim 8 jaar lid van de club en heb sinds 7 jaar uitdagingen
gevonden in verschillende bestuursfuncties. Mijn teamgenoten gaven me het vertrouwen om
het presidentschap op me te mogen nemen, wat ik dan ook met heel veel plezier gedaan
heb voor de laatste 5 jaar. In die 5 jaar hebben we ervoor gezorgd om iedereen een thuis te
geven waarbij gender, etniciteit, seksualiteit achtergrond en geloof geen rol speelt. We zijn
met z’n allen mens, en met elkaar moeten we het doen. Na de Binghamcup 2018 te hebben
georganiseerd werd het tijd voor een andere uitdaging. De jongens hebben een nieuwe
voorzitter gekozen en ik kies ervoor om me kandidaat te stellen voor deze prachtige functie.

Pride and Sports, wat gaat er dan door me heen, waar denk ik aan vroeg ik me af. Een
goede organisatie met ontzettend potentieel. Een organisatie waarvan ik ben overtuigd dat
zij een rol kan spelen in de roze sport gemeenschap, waar ook ruimte voor is in de
gemeenschap. Het zou haar visie moeten etaleren en ideeën verspreiden. De organisatie
zou in mijn ogen een goed informatie punt moeten worden voor alle Nederlandse roze sport
verenigen, waar zij terecht kunnen met vragen. Het aan elkaar koppelen van bedrijven met
de verenigen/clubs zou bijv. een ambitie kunnen zijn. Alle ideeën etc. zouden moeten
bijdragen om door heel nederland sportplekken te kunnen creëren waar iedereen zich veilig
genoeg voelt om zichzelf te kunnen zijn, om vrienden te maken en zichzelf te kunnen
ontwikkelen naar doelen die zij zichzelf hebben voorgenomen. Ik denk dat Pride en Sports
hier een ontzettend grote rol in kan spelen, en zal er alles aan doen om dit te verwezenlijken
in de naam van de vereniging. Dit omdat ik zelf mocht ervaren wat een positieve impact
sport kan hebben op je eigen ik, je sociale leven en niet te vergeten de gezondheid.

Met dit alles gezegd te hebben, hoop ik dat ik jullie allen ergens heb kunnen beroeren om
samen met mij dit avontuur aan te gaan. En van Pride en Sports een organisatie te maken
met betekenis voor onze gemeenschap.

Met vriendelijke groet,

Dennis de Boer

