Bekijk de webversie

13 juni 2020

KRING WEST VELUWE

Meten is weten
Zoals jullie inmiddels al vernomen en misschien zelf ook al hebben mogen meemaken, zijn er
voor de maanden juni, juli en augustus de zgn. meetmomenten in het leven geroepen.
Vanwege de Corona maatregelen zijn alle wedstrijden in deze periode geannuleerd (helaas dus
ook de selecties en kampioenschappen) en krijgen de ruiters en amazones nu dan toch de
gelegenheid om te meten hoever men in de training is en waar het huiswerk ligt. Dit kan
beloond worden met winstpunten. Er zal uiteraard geen klassement opgemaakt worden.
Stappenplan aanvragen meetmoment:
1. Maak een vraagprogramma aan via MijnKNHS.
2. De secretaris van de Regio keurt ten tijde van de meetmomenten-periode z.s.m. de
aanvraag goed in MijnKNHS en zet het vraagprogramma hiermee op ‘in concept’.
3. De wedstrijdsecretaris kan het vraagprogramma nu verder bewerken en goed laten keuren
door de KNHS.
4. De inschrijving wordt geopend, ruiters schrijven zich in en er kan toegewerkt worden naar
het meetmoment.
LET OP: Vraag toestemming bij de gemeente voor het organiseren van deze meetmomenten op
uw locatie. De KNHS, Regio en Kring zijn niet verantwoordelijk voor uw organisatie, deelnemers
en het naleven van de gestelde richtlijnen binnen uw gemeente. Het locale beleid is leidend.
Protocol Verantwoorde Paardensport
Bepalingen meetmomenten
FAQ meetmomenten (online betalen is niet meer verplicht inmiddels)

Namens het bestuur Kring West Veluwe,
Silvana Wiedeman
secretaris@kringwestveluwe.nl

Winterkalender 2020 - 2021
Deze wordt verwacht in de komende week. U krijgt daar zo
spoedig mogelijk bericht van!

Mailadressen Kringbestuur
Ariën Appeldoorn - voorzitter
voorzitter@kringwestveluwe.nl
Silvana Wiedeman - secretaris
secretaris@kringwestveluwe.nl
Michiel Zelvelder - penningmeester
penningmeester@kringwestveluwe.nl
Jos Ruiter - kalenderplanning
wedstrijdplanning@kringwestveluwe.nl
Contactgegevens overige bestuursleden en wedstrijdsecretariaten

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 secretaris@kringwestveluwe.nl toe aan uw adresboek.

