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30 december 2019

KRING WEST VELUWE

Agenda

Nieuwsbrief
nummer 1
Beste licentiehouders van Kring West
Veluwe.
Middels een digitale nieuwsbrief willen
wij u in het vervolg op de hoogte
houden van ontwikkelingen binnen de
KNHS op kring- en regioniveau.
Deze nieuwsbrieven zullen in eerste
instantie verzonden worden naar de emailadressen van de
verenigingssecretarissen welke bij ons
bekend zijn. Mocht uw adres in de
toekomst veranderen of overgaan naar
een ander persoon binnen uw bestuur,
dan is dat eenvoudig aan te passen via
de link aan de onderzijde van iedere
nieuwsbrief. Ook als u er geen prijs op
stelt, kunt u zich te allen tijde
uitschrijven. De officiële stukken zoals
ALV uitnodigingen en notulen zullen
tevens per mail verstuurd blijven
worden.

21 april 2020 ALV Voorjaar
Aanvang: 20.00uur
Locatie: Nieuwe Heuvel Lunteren
Bestuur
Ariën Appeldoorn - voorzitter
Tinka Peelen - vice voorzitter
Silvana Wiedeman - secretaris
Michiel Zelvelder - penningmeester
Gert Jan van Esveld - alg.
bestuurslid
Irene Kamphorst - paarden springen
Hanneke Lagraauw - paarden
dressuur
Marianne Koers - pony's dressuur
Hanneke Lagraauw - pony's
springen (vacant)
Afgevaardigden Regiobestuur:
Jos Ruiter en Michiel Zelvelder

Ook staat het u vrij om deze
nieuwsbrief door te sturen naar uw
bestuursleden en verenigingsleden.
Eventueel belangstellenden, zoals
wedstrijdsecretarissen kunnen zich
tevens inschrijven om op de hoogte te
blijven van de wedstrijdkalenders en
selectiewedstrijden en verdere info.
Onze overige informatiekanalen blijven:
www.kringwestveluwe.nl
Facebook

Stimuleringsplan Kring
Kring West Veluwe stelt voor 2020 en
2021 een stimuleringsfonds beschikbaar
van € 1.000,- per jaar.
Met dit fonds willen wij 3 licentiehouders
stimuleren om 3 evenementen te
organiseren.
Voor 2020 zijn dit de volgende
evenementen:
Flex chair training
Training omroeper/ster
Infoavond over paard&welzijn. (m.m.v. of bij een dierenarts, fysio, osteopaat,
voer, bit, zadel oid.)
Suggesties voor thema’s van een evenement voor 2021 ontvangen wij graag van
jullie!
Voorwaarden:
Het evenement dient uitsluitend opengesteld te worden voor alle KNHS leden uit
onze kring.
Communicatie hierover zal naast het kanaal van de organiserende licentiehouder
ook lopen via de mediakanalen van de KNHS Kring West Veluwe
Licentiehouders die dit leuk vinden om te organiseren graag aanmelden via e-mail
naar de secretaris vergezeld met een voorstel hoe men e.e.a. wil gaan
organiseren/verrijken.
Het bestuur van de kring zal dan beoordelen welk evenement naar welke
licentiehouder gaat (eventueel middels loting) en daar een financiële bijdrage aan
verstrekken.
Op deze wijze ontwikkelen wij 3 verschillende facetten van de paardensport:
Bij flex chair de ruiter,
bij training omroeper professionalisering van het evenement
en bij de infoavond het paard&welzijn (aanmelding binnen van Dolly Rabbie van
PSV Zonnehoeve, hartelijk dank Dolly!)
Aanmelden vóór 25 januari 2020 via: secretariskringwestveluwe@outlook.com

Pilot online inschrijving betalen
Er is de afgelopen maanden hard gewerkt om het mogelijk te maken dat bij het
online inschrijven voor wedstrijden via Mijn KNHS, ook meteen online betaald kan
worden. Deze nieuwe betaalmethode is makkelijk, veilig en snel voor zowel
wedstrijdorganisaties als deelnemers. We zijn gestart met een aantal
wedstrijdorganisaties die meedoen aan een pilot ‘online innen van inschrijfgeld’. We
zoeken nog meer wedstrijdorganisaties die hieraan mee willen doen.
HOE WERKT HET?
De wedstrijdinschrijving wordt door de deelnemer direct online betaald via Mijn
KNHS. Hartstikke handig en veilig voor zowel de deelnemers als voor de organisatie
van een wedstrijd. Daarnaast krijgt de deelnemer direct een bewijs van betaling,
dus geen bonnetjes en discussies meer op het secretariaat.
MAKKELIJK, VEILIG EN SNEL
Omdat deelnemers gelijk betalen bij inschrijving, bespaart dit de organisatie veel
werk om uit te zoeken wie er wel en nog niet vooraf betaald heeft. Je hebt ook geen
extra werk meer om het inschrijfgeld achteraf nog te innen van ‘no shows’ of
deelnemers die zich te laat afmelden. Het inschrijfgeld wordt automatisch op de
bankrekening van de wedstrijdorganisatie gestort en vrijwilligers hoeven niet meer
‘s avonds met de dagopbrengst naar huis of naar de bank. Het bespaart
wedstrijdorganisaties veel werk, het is veiliger en je loopt nooit meer inkomsten
mis!
PILOT
Ben je net zo enthousiast geworden als wij over onze nieuwe dienst ‘het online
innen van inschrijfgelden’? Dan is het wellicht interessant om mee te doen aan de
pilot waarmee je net als een aantal andere wedstrijdorganisaties kennis maakt met
het direct online laten betalen van het inschrijfgeld bij de inschrijving via Mijn KNHS.
HOE DOE JE MEE?
Als je gebruik maakt van onze nieuwe dienst ‘het online innen van inschrijfgelden’,
komen de wedstrijdafdracht en de kosten voor de uitslagverwerking te vervallen. De
betaling van de inschrijfgelden via Mijn KNHS wordt verwerkt door Ingenico. Hieraan
zitten jaarlijkse abonnementskosten verbonden en een klein bedrag
commissiekosten per inschrijving. Deze kosten worden door de KNHS doorberekend
aan de wedstrijdorganisatie. Deelnemers aan de pilot betalen echter geen
abonnementskosten, je zit ook nergens aan vast als het niet bevalt. De
commissiekosten worden wel doorberekend. Omdat het om een pilot gaat, horen we
uiteraard graag of het inschrijven op deze manier bevalt en of er nog
verbeterpunten zijn.
Heb je interesse in de pilot of nog vragen hierover, neem dan contact op met
Claudia Waninge via c.waninge@knhs.nl.

Tip vanuit de Kring:
Uit ervaring van een aantal verenigingen binnen onze
kring blijkt het net zo eenvoudig en wellicht nog
economischer om een pinautomaat aan te schaffen.
Een goed merk is bijvoorbeeld: SumUp
Deze firma biedt twee modellen aan. De een kost nu
tijdelijk € 15,00 en maakt daarbij gebruik van de
internetverbinding op uw telefoon (niet uitwisselbaar
met de telefoon van een ander!) De andere kost nu €
69,00 en heeft een eigen simkaart, zodat het apparaat
niet afhankelijk is van een externe internetverbinding
of telefoon.Dit zijn eenmalige aanschafkosten. Er is
geen abonnement o.i.d.nodig.
Accepteert alle pinpassen en creditcards met een vast tarief van 1,90% per
transactie. Omgerekend 38 cent voor een pinbedrag van 10 euro. Voordeel: weinig
contant geld op het secretariaat en meteen boter bij de vis.

Kring West Veluwe wenst U een sportief en
gezond 2020!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u silvanawiedeman@outlook.com toe aan uw adresboek.

