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Opening en mededelingen van & 
door de voorzitter



Ingekomen stukken

Brief van Anita van OS



Notulen ALV d.d. 
17 april 2018



Begroting 
2019



Nieuws uit de ledenraad



Nieuws uit de ledenraad



Nieuws uit de ledenraad

• Hippiade 2020 in week 33.

• Update van hand veranderen (leren/presteren/ontspannen/keuzen maken)

• Algemeen overleg paarden in den Haag

• Toekomst Nationaal Hippsch Centrum (NHC)

• Verhoging contributie van € 21,75 naar € 25,00 ( excl. starts en startpassen)

• Centraal inschrijfsysteem via mijn KNHS en direct betalen



Geen prijsverhoging van:

• Startpassen (1e, 2e, 3e etc.)
• Startlicenties
• Internationaal starten
• Universele licenties
• Gastlicenties
• FEI-registratie paard / pony
• Nationale paspoorten
• FEI-paspoorten
• Nationale wedstrijden organiseren
• Internationale wedstrijden organiseren
• Procedurekosten

Geen onnodige lidmaatschappen meer in rekening gebracht

Contributie 2019
In tijden van economische groei



Contributie 2019
Een eerste stap naar meer evenwicht

• Ca. 9.000 leden gaan terug van 
2 naar 1 lidmaatschap

• Voor ca. 30.000 
startpashouders impact lager 
dan de inflatie

• Overige leden een gelijke 
verhoging van €3,25 (€ 25 p.j.)

• Samen met manegehouders 
wordt er gewerkt aan een meer 
passend lidmaatschap welke 
een logisch onderdeel is van 
paardrijden op de manege.



Pauze



Bestuur KNHS regio Utrecht
Aftredende bestuursleden

Anita van Os

FEI

Jurylid

Randstad cup

Enthousiast



Bestuur KNHS regio Utrecht
Aftredende bestuursleden

Roy van den Hoogen

Werkgroep communicatie

Randstad cup

Waardevolle kijk op zaken



Bestuur KNHS regio Utrecht
Aftredende bestuursleden

Bedankt voor jullie inzet! 

Fijn dat jullie op projectbasis aan de 
Regio verbonden blijven!



Harm van Huet
Wij hebben zeer veel vertrouwen in zijn 
hands on mentaliteit als wel zijn organisatie 
vermogen. Harm is van jongs af aan al bij de 
paardensport betrokken. 

Belangrijke punten uit zijn cv zijn:
• Secretaris geweest bij rijvereniging Nobel 

in Oostrum (Limburg)
• Penningmeester van rijvereniging De 

Plantage in Elst (Utrecht)
• Medewerker kampioenschappen van de 

aangespannen Haflinger
• Vaste medewerker bij de Renswoude 

Horse Trials
• Medewerker bij evenementen op HC de 

Schalm

Bestuur KNHS regio Utrecht
Voordracht nieuw bestuurslid



Bestuur 3.0



KNHS Bestuur 3.0



De nieuwe bestuursstructuur duidelijk neerzetten

Bestuur vacatures goed invullen (algemeen bestuurslid, 
tevens voorzitter Sportinnovatie)

Verbinding zoeken en opzetten van een klankbordgroep

Sponsoring

KNHS Sport innovatie 2019 | Focuspunten

Naast de lopende taken, zoals de Regiokampioenschappen en de wedstrijdkalender:



Regiokampioenschappen

Jolanda de Vos

Wedstrijdleiding



Communicatie

Koosje Mulder



KNHS Sport beleving 2019



Regio 
consulenten

Mendistrict

Paarden
welkom

Buitenrijden

KNHS Sport beleving 2019 | Focuspunten

Het open houden van bestaande paden, aandacht voor 
adopteer je bos en elke maand wordt er aandacht besteed 
aan een mooie route of locatie. 

Realiseren van twee routes, inclusief overnachting voor 
ruiters en menners.

Menbewijs en menbeleving.

Contact houden met de boswachter, Staatsbosbeheer, 
routes vrijhouden en werkgroep snoeien.



Maneges

Welzijn

KNHS/FNRS

KNHS Sport beleving 2019 | Focuspunten

Elke maand wordt er via facebook een manege in de 
regio in het zonnetje gezet.

Continue een aandachtspunt, bij alles wat we doen.

Meer (samen)werken met bestaande producten.



Cross Challenge



Cross Challenge

Filmpje



CrossChallenge

Tim Moesman

Hippisch Centrum Nootdorp



CrossChallenge

– ONTSTAAN

• Waarom: meer jongens te paard (ZH 
<10% van ruiters is man) 

• Teveel meidensport (bling bling, 
vlechtjes, roze, poetsen)

• Hoe: Cross Challenge
o Pilot Barendrecht, Nootdorp, 

Rotterdam
o Ontwikkeling concept: Stoer – Outdoor 

– Conditie
o Knipoog naar Moderne Vijfkamp
o Verbinding zoeken met andere sporten
o Promotie vooral bij jeugd die 

paardensport niet kent 
o (onderlinge) wedstrijden
o Zeer geschikt als teamsport



CrossChallenge

• Wat is Cross Challenge?
• (leren)paardrijden
• Werken aan je conditie
• Outdoor, je mag vies worden!
• In combinatie met andere 

stoere sporten zoals:
– Bootcamp
– Mountainbike
– Zwemmen
– Schieten
– Schermen
– Etc.



Cross Challenge

• Pilot geslaagd: lessen & wedstrijdformat staat

• Barendrecht: 2e groep jongens van start

• Rotterdam: wekelijkse les i.c.m. Bootcamp leraar

• Nootdorp: wedstrijden (onderling & 
startkaarthouders)

• Workshop sportaanbieders

• I.s.m. Schietbond lasergun set samengesteld voor 
KNHS

• Opzet Wedstrijdformat 

• Sportaanbieders brochure beschikbaar

• Veel Media aandacht:

– RTV Rijnmond

– ClipMyHorse

– Algemeen Dagblad

– Paard & Sport

• Veel aandacht tijdens CHIO Rotterdam

• Demonstraties Horse Event



Cross Challenge

Hoe pas ik Cross Challenge 
toe op mijn Vereniging?

Zitten mijn leden hierop te 
wachten?



Cross Challenge



Rondvraag

Sluiting

Rondvraag
& 

SluitingRondvraag



Sluiting


