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Actualiteiten KNHS
Corona actualiteiten

1. Corona toegangsbewijs CTB verplicht binnensport (poster KNHS.nl)

2. KNHS online spreekuur corona – 50 deelnemende verenigingen

3. SRP, KNHS en FNRS samen met NOC*NSF en POS blijven 

onverminderd lobby voeren voor een toegankelijke paardensport.

4. KNHS medewerkers weer grotendeel thuis aan het werk, receptie op 

werkdagen open voor o.a. FEI paspoorten.  

5. Online overleg en samenwerken blijft, ALV’s nog online mogelijk 

binnen corona spoedwet.

Sportaanbod & corona

1. Online Paardrijden is gebleven (nu gem. 75 per week, was +/- 750)

2. Meetmomenten is nu pilot om behoefte te meten

3. KNHS Videoplatform nog steeds veel bekeken



Actualiteiten wedstrijdsport
1. Evaluatie toezichthouder dressuur: 

• Enquête onder wedstrijdorganisaties en officials (2600) uitgezet.

• Afronding in dressuurforum eind 2021 

2. Enquête en evaluatie Hippiade 2021 afgerond

• Onderzoeken hoe Hippiade 2022?

3. Indoor kampioenschappen 2022 in voorbereiding

4. Marketplace in 2 jaar door 115 sportaanbieders in gebruik,  

procesmatige verbeteringen doorgevoerd.

5. Verbeteringen Mijn KNHS loopt: w.o. aanvragen, afmelden en her-

activeren startpassen via de app; Q4 2021 testen, Q1 2022 live. 



Routeplan Besluitvorming 

12 en 28-1-2021 

Zware tour onder 
nationale 

wedstrijden 
(effectief per 1-10)

Afschaffen 
verliespunten (per 

1-4-2021)

Fase 1 
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Pilot flex 
wedstrijden

Introductie 
springsport 

abonnement

Omvorming 
indeling wedstrijd 

categorieën

Nieuw 
licentiesysteem 
voor wedstrijd 

organisaties

Fase 2 (2022)
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Voortgang Programma Vernieuwing Wedstrijdsport
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1. Nieuwe dressuurproeven per 1 april 2022

1. Enquête breed uitgezet onder officials en dressuurcombinaties

2. Verbetering overgang F-proeven en B/L proeven

3. 20 proeven worden herzien/verbeterd

4. Nieuwe proevenapp en proevenboekje

2. Verlaging van de instap bij het springen:  

1. Pilot Flex springwedstrijden gestart en loopt tot 1 april 2022

2. Voorstel: Springrubrieken vanaf 30 cm per 1 april 2022

(springklassen aangepast naar springhoogtes met aangepaste parcoursen) 

3. Omvorming indeling wedstrijdcategorieën in voorbereiding

4. Vereenvoudiging betalingen in ontwikkeling, pilot 

starten springsport abonnement



Springsport abonnement 
1e stap op weg naar een paard- en ruiterlicentie

Pilot: verwacht 1-4-2022 voor de gehele combinatie gebonden springsport 

(instap vanaf 30 cm). 

1e schets over hoe er globaal uit gaat zien voor de ruiters

✓ Betaalt per maand per combinatie 

✓ De jeugd (<18) krijg een significante korting

✓ Kan op elk moment via de App combinaties aan- en afmelden

✓ Hoeft niet meer te betalen voor afgemelde combinaties 

✓ Het abonnement werkt via een maandelijks automatische incasso:

✓ Alle openstaande posten van ruiter worden geïncasseerd (fee per combinatie, internationale start, soms een opleiding)

✓ De ruiter ontvangt vooraf een notificatie via SMS en kan de facturen terugvinden in MijnKNHS

✓ Het springsport abonnement wordt naast de bestaande diensten toegevoegd. 

✓ Het is een service, geen verplichting.



Paard & paardenwelzijn
1. Online cursus ‘Paardsignalen’ op Buitenrijden.nl sinds 4 oktober 

• Doel is de kennis over paarden en verzorging te vergroten vanuit KNHS

• 7 Modules met interactief lesmateriaal, zoals video’s, illustraties,

praktijkcases en quizzen. Afsluitende eindtoets en certificaat.

• Gratis demo en inschrijven op Buitenrijden.nl. KNHS-leden  25% korting.

2. Sinds 21 april 2021 nieuwe diergezondheidsverordening. Europese regels 

verplichting registratie paarden en paardenhouderijen bij overheid (zie sites 

RVO/ SRP). Let op, veel nog velen hebben dit niet gedaan. 

3. Wijziging vaccinatieplan influenza: Voor alle paarden en pony's geboren 

vanaf 2022. Basisvaccinatie gaat naar 3 keer (2de 21-92 dagen 3de na 6 

maanden). Wordt ook opgenomen in Algemeen Wedstrijdreglement – feb. ’22.

4. Digitaal paardenpaspoort is in ontwikkeling: Digipaard.app. Net als DigiD bij 

mensen, een digitale kopie van het fysieke ID-bewijs)



KNHS verenigingen
Start invulling nieuwe modelstatuten

Sinds 1 juli 2021 – WBTR van kracht

Daarom: nieuwe modelstatuten KNHS verenigingen 

Tijd om aan te passen: tussen nu en 5 jaar

Aanbod BAV: Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vanuit KNHS (€ 43 op verenigingscontributie i.p.v. € 200 individueel)

Collectiviteit notaris: proces loopt voor centrale ingang bij notariskantoor (+/- € 565 voor akte) 

Proces:

1. Modelstatuten pdf op website

2. Modelstatuten in word op te vragen bij accountmanagement

3. Modelstatuten aanpassen op de vereniging met namen bestuurders

4. Voor controle naar KNHS accountmanagement (o.v.b.)

5. Na akkoord KNHS naar ALV voor akkoord

6. Dan naar notaris voor opmaken akte en deponeren bij KvK

7. Kopie statuten met akte van notaris digitaal naar KNHS

Wegwijzer, modelstatuten en kennissheet behoorlijk bestuur online: 
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/verenigingsbesturen/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr

Meer info 

online na 1 dec

https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/verenigingsbesturen/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr/


Geef de jeugd een stem (niveau 4: Leren Besturen)

• Bijna 50 jongeren actief tussen de 16 en 25 jaar

Huidige instroom in besturen:

• 2 Young Leaders in KNHS bestuur (Thomas & Carmen)

• 1 Young Leader in de KNHS Ledenraad (Evi)

• Meerdere Young Leaders in regiobesturen en 

verenigingsbesturen actief

• Zo praat de jeugd mee met ontwikkelen Paardensport

• instroom nieuwe bestuurders voor de toekomst

Young Leaders inzetten in jullie verenigingbestuur? 

Mail: youngleadersprogram@knhs.nl

Maak kennis met Thomas, Carmen en Evi op:

www.knhs.nl/paardrijden/knhs-young-leaders-program/jeugdleden-aan-het-woord/

Young Leaders in jullie verenigingsbestuur?

mailto:youngleadersprogram@knhs.nl
http://www.knhs.nl/paardrijden/knhs-young-leaders-program/jeugdleden-aan-het-woord/

