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KRING WEST VELUWE

Winterkalender 2020 - 2021

Als alles goed en gezond blijft in Nederland, dan hopen wij per
1 oktober 2020 de deuren weer te kunnen openen van de
winter wedstrijden. NU MET DE JUISTE KALENDER!
Hier vindt u de Winter Wedstrijdkalender.
Oproep: tevens zijn wij nog op zoek naar een organisatie die de 3e selectie paarden
dressuur wil faciliteren op 8 en 9 januari 2021! Wie kan ons daarin voorzien?

KNHS en Corona maatregelen
Coronavirus en paardensport update 25 juni
Bron: KNHS
Wedstrijden vanaf 1 juli weer toegestaan, informatie voor wedstrijdorganisaties en ruiters
In navolging op de berichtgeving van afgelopen week dat de wedstrijdsport vanaf 1 juli weer
doorgang kan vinden, geven we vandaag meer informatie aan wedstrijdorganisaties en ruiters.
Wat betekent dit besluit voor wedstrijdorganisaties?
Vanaf 1 juli mogen er weer wedstrijden georganiseerd worden, uiteraard met in achtneming
van de spelregels voor de sport in Nederland vanaf 1 juli en van de (hygiëne-) maatregelen van
de overheid en het RIVM.
Wedstrijdorganisaties kunnen weer conform de kalenderprocedure via Mijn KNHS een wedstrijd
aanvragen bij de regio. (Vraagprogramma’s van wedstrijden die we vanwege de coronacrisis
hebben moeten annuleren zullen weer opnieuw ingediend moeten worden.) Organisaties die al
een vraagprogramma hebben ingediend voor een beoordelings- of meetmoment kunnen deze
vanaf vandaag t/m 30 juni zelf via Mijn KNHS aanpassen en omzetten naar een wedstrijd. Na
30 juni kan de organisatie zelf geen aanpassingen meer doen. Indien er al inschrijvingen
gekoppeld zijn aan het vraagprogramma blijven deze behouden. Wanneer een
wedstrijdorganisatie het vraagprogramma wijzigt is het belangrijk om de deelnemers, die zich al
hebben ingeschreven, per e-mail over de wijzigingen te informeren. Advies hierbij is om in deze
informatie e-mail een redelijke termijn te benoemen waarbinnen de deelnemer de mogelijkheid
heeft zich kosteloos af te melden.
Tot 1 september blijft de mogelijkheid bestaan beoordelings- en meetmomenten te organiseren.
Vanaf 1 juli zal de KNHS voor zowel de beoordelings- en meetmomenten als de reguliere
wedstrijden wedstrijdafdracht in rekening brengen. Wedstrijdorganisaties die via Mijn KNHS het
online inschrijfgeld innen, brengen we geen wedstrijdafdracht in rekening. De korting van 50%
op het online innen van inschrijfgeld via Mijn KNHS wordt verlengd tot 1 januari 2021.
Wat betekent dit besluit voor deelnemers?
Deelnemers die zich al hebben ingeschreven voor een beoordelings- of meetmoment wordt
aangeraden via Mijn KNHS het vraagprogramma te raadplegen om zich op de hoogte te stellen
van eventuele wijzigingen. Indien de wijziging van het vraagprogramma aanleiding is om de
inschrijving te annuleren kan de deelnemer dit via Mijn KNHS doen. Als de sluitingsdatum
verstreken is kan er contact opgenomen worden met de wedstrijdorganisatie.
Te allen tijde dienen de spelregels voor de sport in Nederland vanaf 1 juli en van de (hygiëne-)
maatregelen van de overheid en het RIVM in acht genomen te worden.
Lees hier het hele bericht en de spelregels voor de paardensport vanaf 1 juli.

Namens het bestuur van Kring West Veluwe weer veel en gezond sportplezier,
Silvana Wiedeman
secretaris@kringwestveluwe.nl
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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.

