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1. OPENING & AGENDA 



2. Ingekomen stukken & mededelingen 



KNHS-lidmaatschap 2019: € 25,- 
 
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 

Werken aan:  
Passender lidmaatschap voor manegeruiters 
 

3. Presentatie KNHS 



Contributie 2018 
De impact voor de KNHS 

Bruto	impact	(153.000	*	€	3,25) 500.000€								
Opruimen	dubbele	lidmaatschappen -175.000€							
Trendmatige	terugloop	manege	lidmaatschappen -100.000€							
Trendmatige	terugloop	individuele	lidmaatschappen -60.000€									
Trendmatige	terugloop	verenigingslidmaatschappen -35.000€									
Indexatie	regio	afdrachten	(2,5%) -10.000€									
Overige	effecten -1.000€											
Netto	impact 119.000€								



Vaststellen Notulen voorjaar  

ALV Regio Zuid-Holland 16 april 2018  
 

 

	

4. Vaststellen notulen ALV 



5. Begroting 



15/16-06-2019  Eventing kampioenschappen Vlietlanden, 
Leidschendam 
06-07-2019        Regiokampioenschap dressuur Pony’s 
klasse B t/m Z2 en afdelingen, Heerjansdam 
12/13-07-2019  Regiokampioenschap dressuur Paarden 
klasse B t/m ZZ-licht en teamdressuur, Heerjansdam 
19/21-07-2019  Regiokampioenchap springen  Pony’s en 
Paarden klasse B t/m Z, Verenigingskampioenschappen 
Pony’s en Paarden, Delft 
	

•  Outdoorkampioenschappen succes voor 
deelnemers, organisatie en bestuur 

•  Aangepast programma i.v.m. warmte 
•  2e Outdoor Randstadcup in Renswoude 
•  Hippiade kampioen: Kim Noordijk 
•  Eventingkampioen: Elise Otto  
•  Op naar de indoorkampioenschappen 2019! 
•  langzame groei met ponyruiters in onze 

regio. Ons motto blijft: JEUGD HEEFT DE 
TOEKOMST  

•  Outdoor kampioenschappen 2019 (vóór 
zomervakantie) 

6. Nieuws van de wedstrijdcommissie 
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7. Huldiging Hippiade Kampioenen 



PAUZE 



8. Reglementen & Kringen 

Aanpassen  
Algemeen Reglement  

 
* 
 

Procedure  
Benoeming  

Kringvoorzitters 



9. Nieuws uit de fora 

• Dressuur 

•  Springen 



9. Nieuws uit de fora 

Eventing 
•  2018 niet het meest spectaculaire jaar. 2 initiatieven tot een 

nieuwe wedstrijd waren door omstandig-heden beide niet 
succesvol. Wie weet in 2019. 

•  Voorjaar: voorlichtingsavond voor beginnende en 
bijeenkomst met organisatoren van crossen en/of oefen-
crossen. Beide bijeenkomsten zijn goed bezocht. 

•  Onze 3 wedstrijden (Leidschendam, Heerjansdam en 
Moordrecht) zijn goed verlopen en met voldoende deelname. 
Ook de oefencrossen waren druk bezocht.  

•  Dank aan alle vrijwilligers die dit steeds mogelijk maken! 
•  Enige weken geleden heeft team van 6 eventing-amazones 

onze titel op het KNHS-kampioenschap Eventing klasse L 
verdedigd. We werden derde van Nederland. 

•  Over de selectie voor 2019 is weinig te zeggen, omdat eerst 
bekend moet zijn wanneer KNHS-kampioenschap wordt 
gehouden. Houd de regiosite in de gaten. 

•  In 2019 ‘Met het forum het land in’: bijeenkomst, samen met 
Noord-Holland en Utrecht, om alle ins-and-outs van onze 
mooie discipline te bespreken. In Noord Nederland is dit jaar 
iets dergelijks gedaan, wat een groot succes was! 

•  Voor extra informatie mail of bel Wim Grens 
  



9. Nieuws uit de fora 

Recreatiesport 
 
 
•  Samenwerken 
• Doolhof 
•  Provincie 
• Regioconsulenten 
• Mennen 
•  Topsporter 
• Recreatiesporter 
•  Initiatieven 
•  Positief 
• Genieten 
 



10. Waar staan we in Zuid-Holland? 

Denken we als sector?  
 
 
Waarom is dit belangrijk?  



10 Waar staan we in Zuid-Holland? 

Theo	Fledderus	in	de	nieuwsbrief	voor	KNHS	officials:		



10. Samen sterker 

2015: Verkenning hippisch platform Zuid-Holland 



10. Equestrum 

Opgericht in 2016 
•  Heeft de ambitie een Internationale hippische 

kennis- en innovatie campus te verwezenlijken.  
•  Equestrum staat voor kennis delen, opleiden, 

inspireren en innovatie. Werkt met verschillende 
partijen en netwerken van ondernemers, 
onderwijs en overheden aan kennisontwikkeling 
en innovatie voor de hippische sector 



10. Samen sterker 

Juni 2017: samenwerking 



10. Gezamenlijke doelstellingen 
De volgende initiatieven zijn inmiddels gestart:  
•  Start Lentiz MBO Paardensport opleiding in Maasland ism Manege Chardon (gestart in 2017) 
•  Organiseren van inspiratiebijeenkomsten en bijscholingsavonden in Zuid-Holland 
•  Aanleggen van nieuwe ruiterroutes in de gemeente Midden-Delfland  
•  Meer jongens op het paard, door middel van de Cross Challenge (gestart in 2017) 
•  Meer Zuid-Hollandse talenten naar kampioenschappen (TTC Zuid-Holland) 

Onderstaande doelstellingen willen wij in 2021 gerealiseerd hebben met elkaar: 
•  Verhogen van de kwaliteit van de instructeurs (via o.a. Bijscholingen) 
•  Maken van jongeren beleid voor KNHS, KWPN en FNRS (één commissie voor Jong KNHS, KWPN en FNRS) 
•  Meer controle op Paarden welzijn en veiligheid 
•  Opzetten online hippisch platform Zuid-Holland waar iedereen terecht kan voor informatie over de paardensport binnen 

de regio 
•  Start team Equestrum met talenten uit regio Zuid-Holland 
•  Uitrollen van scholenprogramma’s in de regio 
•  Eigen eventlocatie voor Zuid-Holland (die ook geschikt is voor eventing) 
•  Realiseren van centrale sponsorwerving voor evenementen in de regio 
•  Behoeftes van recreatieve ruiters en menners in kaart brengen en faciliteren  
•  Meer paardensporters KNHS/FNRS lid laten worden 
•  Activeren/bekend maken van verschillende disciplines (bijv. TREC) 
•  Young Leader Program van KNHS verder uitrollen 
•  Ontwikkelen van sterke maneges en verenigingen ism FNRS (obv aantal lidmaatschappen FNRS)  



10. Resultaten tot nu toe 

•  Selectie MBO-paardensport: 60 aanmeldingen start met 14 MBO-
paardensport en 33 MBO-paardenhouderij studenten  

•  Toekenning licentiepunten vanuit KNHS voor inspiratiebijeenkomsten 
•  Team bijscholingen opgezet voor dressuur jury’s  
•  Eerste bijscholingen regionaal zijn een feit 
•  Projectteam Online platform aan de slag 
•  Meer jongens te paard à Cross Challenge ontwikkeld en uitgerold  
•  Jongeren beleid à Jong KHNS 
•  Daphne van Peperstraten Europees kampioen (TTC Zuid-Holland) 
•  Toezegging Provincie ZH 3 miljoen € voor ruiterpaden 



Jong KNHS 

2018: 
•  Verandering in algemeen bestuur 
•  Clinic Danielle van Mierlo 
•  Bixiedag 
•  CHIO Rotterdam 
•  Veel belangstelling op Facebook en 

Instagram: 
•  bijna 1100 Page likes 
•  bereik van 6500, 175 reacties en 

115 likes op laatste winactie 
•  aankondiging Jong KNHS competitie 

bereik 13934, 153 reacties en 85 
likes. 

 
 



Jong KNHS 

Plannen voor 2019: 
•  Verschillende clinics: 

-  Jeroen Heijmans, springen -10 feb 
-  Margot Bosch-Bril, dressuur - jan 
-  nieuwe Cursus DAP Bodegraven 

m.b.t. anatomie van ‘t paard - tbd 
 

•  Jong KNHS Competitie 
selectiewedstrijden: 

-  6/7 april Prinsenstad 
-  19 mei Nootdorp 
-  20 april Maasdijk 
-  4 mei Dordrecht 

•  Jong KNHS Horse Experience 2019 
7 juli Heerjansdam 

 



  Cross Challenge 

•  1e open wedstrijd Nootdorp 
•  Veel aandacht tijdens CHIO 

Rotterdam 
•  Sportaanbieders brochure 
•  Veel Media aandacht: 

–  RTV Rijnmond 
–  ClipMyHorse 
–  Algemeen Dagblad 
–  Paard & Sport 

•  Demonstratie Horse Event 
•  2e groep jongens in 

Barendrecht van start 



 

  

  

  

	

11. Nieuws uit de ledenraad 

Jaarplan 2019 
•  Leukere wedstrijdsport 

•  EK in eigen land, eigen 
REGIO!!! 

•  Buitenrijden.nl 

•  Liefde voor het paard 

•  Een leven lang leren 

•  Servicegerichte organisatie 

•  Statutenwijziging 

•  Financieel gezond 



26 pag. 

13. Rondvraag & 14. Sluiting 

     C


