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KRING WEST VELUWE

Winterkalender 2021 - 2022

Op 13 april jl. hebben wij met u de winterkalender
voor 2021-2022 vast kunnen stellen tijdens de online
ALV vergadering. De notulen hiervan zullen u
separaat per ommegaande toegestuurd worden.
Wilt u uw eigen aangevraagde wedstrijden van deze
kalender vóór 4 juni a.s. zelf aanmelden in
MijnKNHS? Na deze deadline kunnen de
wedstrijden nl. niet meer toegevoegd worden.
Hier vindt u de Winter Wedstrijdkalender.
Organiseert u een selectiewedstrijd? Let dan even op de volgende richtlijnen bij het maken van
het vraagprogramma:
Dressuur
Springen
Deze checklisten en meer documenten vindt u op de website onder het kopje Downloads.
Vragen? Mail gerust!

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

Selectiewedstrijden, Regiokampioenschappen en
Hippiade Zomer 2021
Gelukkig gaan de Coronacijfers de goede kant op en ziet het er naar uit dat wij weer aangepast
wedstrijdsport kunnen gaan organiseren, waarschijnlijk in de vorm van meetmomenten, dan wel
in een later stadium als reguliere wedstrijden. Dat stelt de leden van Kring West Veluwe in ieder
geval in de gelegenheid om selectiewedstrijden te kunnen rijden. Het bestuur van de Kring
bekijkt momenteel de opties met de verenigingen die op de zomerkalender staan, of zij dit
kunnen gaan faciliteren. Als meetmoment zijnde, kunnen er dan nadien plaatsingspunten
uitgerold worden ten behoeve van het Kringkampioenschap en afvaardiging naar de
Regiokampioenschappen. Deze zullen georganiseerd worden door De Boleemruiters in
Zevenaar. De volgende data zijn (onder voorbehoud):
- 30 en 31 juli individuele klassen springen en dressuur paarden en pony's
- 1 augustus verenigingskampioenschappen en afdelingsdressuur paarden en pony's
De meest actuele info en data zal worden vermeld op de site van Regio Gelderland.
De Hippiade zal in aangepaste vorm plaats gaan vinden, waarschijnlijk in week 33. Dit zal alleen
de individuele klassen betreffen, verenigingsrubrieken en afdelingsdressuur gaan dit jaar helaas
niet door vanwege de Corona-maatregelen.

Het WBTR - Hoofdelijke Aansprakelijkheid Bestuursleden
Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan
de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR).
Dit heeft gevolgen voor verenigingen en stichtingen waaronder
sportbonden, sportorganisaties en de lokale verenigingen,
zoals ook uw paardensportvereniging.
In onderstaand filmpje legt Mr Arthur van der Hoeff (jurist
Nederlandse Stichting voor Vereniging & Recht) op
eenvoudige wijze de achtergrond van de WBTR en de
belangrijkste wijzigingen uit en licht hij toe welke maatregelen
(stappen) je als vereniging verplicht bent te nemen naar
aanleiding van deze nieuwe wet. Meer informatie hierover en tevens een stappenplan vindt u op
de site van WBTR

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.

