
Beste KNHS organisatie, 

Gelukkig zijn wij sinds 1 juli instaat om een groot aantal activiteiten die vanwege 

COVID-19 stil lagen weer op te pakken. Als Regio Utrecht hebben wij overwogen 

om de zomerkampioenschappen in een aangepaste vorm door te laten gaan. 

Wij hebben besloten dit niet te doen. De belangrijkste reden voor dit besluit is 

dat er door jullie, met heel veel enthousiasme, een groot aantal activiteiten georganiseerd is en 

wordt die onze ruiters volop instaat stellen om hun sport te beoefenen. Wij willen dit niet verstoren 

met een in de haast georganiseerd kampioenschap. Sterker nog wij willen jullie graag ondersteunen 

bij het organiseren van activiteiten. 

Een deel van het budget dat gereserveerd is voor het outdoor kampioenschap gaan wij beschikbaar 

stellen aan organisaties die iets extra’s willen organiseren waarmee de paardensport in Utrecht een 

impuls krijgt. Voor acht organisaties stellen wij een budget beschikbaar van maximaal € 500,00 per 

evenement. Er kan hier op de volgende manier aanspraak gemaakt worden.  

Bedenk een activiteit of een onderdeel van een geplande activiteit waarmee je iets anders doet dan 

tijdens een ‘normale’ wedstrijd waarmee je de paardensport in Utrecht in de spotlights zet. Dit kan 

op alle niveaus en in elke discipline. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het grote aantal recreatieruiters 

waar wij iets voor zouden kunnen betekenen. Of aan een activiteit voor FNRS-ruiters. Denk vrijuit 

met als belangrijkste doel de promotie van de paardensport. 

• Stuur je plan met begroting voor respectievelijk 1 augustus en 1 september a.s. naar  

secretaris@paardensportutrecht.nl. Ook voor vragen kan je gebruikmaken van dit mailadres. 

• Het plan dient uitgevoerd te worden voor het einde van dit kalenderjaar. 

• Wij zullen de plannen beoordelen. De leukste plannen die voldoen aan de hierboven 

beschreven uitgangspunten zullen wij honoreren met het benodigde budget. 

• Op 1 augustus zullen wij vier plannen selecteren waarvan de uitvoering voor half september 

zal plaatsvinden en die voldoen aan de hierboven beschreven uitgangspunten. Als er op 1 

augustus onvoldoende of onvoldoende aansprekende plannen zijn ingediend, dan houdt het 

bestuur zich het recht voor om begin september een definitieve keuze te maken uit alle 

plannen die tot dat moment zijn ingediend en die uitgevoerd kunnen worden voor het einde 

van het kalenderjaar. Van de acht plannen zullen er dus maximaal vier worden gehonoreerd 

voor 1 september. 

• Wij zullen jullie informeren wanneer alle evenementen die uitgevoerd gaan worden bekend 

zijn. 

• Via Facebook zullen wij de individuele leden vragen om mee te denken en jullie eventueel 

van ideeën te voorzien. 

Wij hopen op deze wijze het hippische jaar 2020 een beetje extra glans te geven en wensen jullie 

heel veel succes bij de organisatie van alle evenementen. 

Met vriendelijke groet, 

Kees de Niet 

Voorzitter KNHS Regio Utrecht. 
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