KNHS Actualiteiten

Najaar 2021

Actualiteiten KNHS
Paardensportaanbod ‘na’ corona nu uitgebreid
1.

Online Paardrijden is gebleven (gem. 75 deelnemers per week)

2.

Meetmomenten is nu pilot om behoefte te meten

3.

KNHS Videoplatform nog steeds veel bekeken

Sportaanbieders
1.

Corona toegangsbewijs in de horeca (poster op KNHS.nl)

2.

Verenigingen begonnen met invulling nieuwe modelstatuten KNHS

3.

Online overleg en samenwerken blijft (ook hybride)

Buitenrijden

1.

Online leermodule Paardsignalen is 4 oktober gestart

Actualiteiten wedstrijdsport
1. Evaluatie toezichthouder dressuur:
• Enquête onder wedstrijdorganisaties en officials (2600)
uitgezet.
• Afronding in dressuurforum eind 2021
2. Enquête en evaluatie Hippiade 2021 afgerond

•

Onderzoeken Hippiade 2022,
andere formule in week 33 en 34

3. Indoor kampioenschappen 2022 in voorbereiding

4. Programma vernieuwing wedstrijdsport

Voortgang Programma Vernieuwing Wedstrijdsport
1.

Nieuwe dressuurproeven per 1 april 2022
1. Verbetering overgang F-proeven en B/L proeven
2. Een aantal proeven worden herzien/verbeterd
3. Nieuwe proevenapp en proevenboekje

2.

Verlaging van de instap bij het springen:
1. Pilot Flex springwedstrijden gestart en loopt tot 1 april 2022
2. Voorstel: Springrubrieken vanaf 30 cm per 1 april 2022
(springklassen aangepast naar springhoogtes met aangepaste parcoursen)

3.

Omvorming indeling wedstrijdcategorieën in conceptvoorbereiding voor
aanpassingen Algemeen Wedstrijdreglement per 1 april 2022
1. Nationale wedstrijden (= categorie 1 springen, minimaal 2 rubrieken
1.40 of hoger en dressuur t/m zware tour)
2. Subtop (t/m Lichte tour)
3. Breedtesport (springen, maximaal 1 rubriek 1.40 en dressuur t/m ZZL)
4. Online dressuurproeven (B t/m L2)
5. Meetmomenten springen en dressuur (afhankelijk van resultaten pilot)

4.

Vereenvoudiging betalingen in ontwikkeling, onderzoek naar starten
met springabonnement per 1-4-2022
4

Routeplan
We werken toe naar
het omvormen van
de wedstrijdsport in
4 jaar, waarbij we
de grootste stap in
2022 zetten.

Gerealiseerd
In ontwikkeling
In voorbereiding

Besluitvorming

Fase 1

12 en 28-1-2021

(2021)

Fase 2 (2022)

Fase 3 (2023)

Fase 4 (2024)

Zware tour onder
nationale
wedstrijden
(effectief per 1-10)

Pilot flex
wedstrijden

Doorontwikkeling
doorlopende
leerlijn

Paard en ruiter
licentie

Optimaliseren ICT
systeem

Afschaffen
verliespunten (per
1-4-2021)

Vereenvoudiging
betalingen
grootverbruikers

Startpas /licentie
voor alle
wedstrijdsporters

1e stappen naar
real time uitslag
verwerking

Optimaliseren
kosten in de keten

Omvorming
indeling wedstrijd
categorieën

Betalen per start

Paperless werken

Nieuw
licentiesysteem
voor wedstrijd
organisaties

Versterken (samenwerking met) wedstrijdorganisatie

Ontwikkelen ICT systeem / ontwikkelen blueprint voor overgang naar nieuw ICT systeem

Besluitvorming, communicatie en draagvlak
Ontwikkelen ICT / overgang naar een nieuw ICT systeem
Verbeteren efficiency en effectiviteit KNHS (kostenbesparing)

Online leermodule paardsignalen
1. Online cursus ‘Paardsignalen’ op Buitenrijden.nl sinds 4 oktober.

2. Leren hoe je paarden het beste kunt verzorgen en trainen.
3. Doel is de kennis over paarden en verzorging bij paardenliefhebbers
vergroten
en hiermee het paardenwelzijn in Nederland mede bevorderen.
4. 7 Modules met interactief lesmateriaal bestaande uit video’s, illustraties,

praktijkcases en quizzen. Je sluit de cursus af met een eindtoets, als je
deze toets goed hebt afgerond ontvang je een certificaat.

5. Gratis demo en inschrijven via Buitenrijden.nl. KNHS-leden 25% korting.

KNHS verenigingen
Start invulling nieuwe modelstatuten
Sinds 1 juli 2021 – WBTR van kracht
Daarom: nieuwe modelstatuten KNHS verenigingen

Tijd om aan te passen: tussen nu en 5 jaar
Aanbod BAV: Collectieve bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vanuit KNHS (€ 35 op verenigingscontributie i.p.v. € 200 individueel)
Collectiviteit notaris: proces loopt voor centrale ingang bij notariskantoor (+/- € 565 voor akte)
Proces:

1.

Modelstatuten pdf op website

2.

Modelstatuten in word op te vragen bij accountmanagement

3.

Modelstatuten aanpassen op de vereniging met namen bestuurders

4.

Voor controle naar KNHS accountmanagement (o.v.b.)

5.

Na akkoord KNHS naar ALV voor akkoord

6.

Dan naar notaris voor opmaken akte en deponeren bij KvK

7.

Kopie statuten met akte van notaris digitaal naar KNHS

Wegwijzer, modelstatuten en kennissheet behoorlijk bestuur online:
https://www.knhs.nl/voor-sportaanbieders/verenigingsbesturen/wet-bestuur-en-toezicht-rechtspersonen-wbtr

Meer info
online na 1 dec

Young Leaders in jullie verenigingsbestuur?
Geef de jeugd een stem (niveau 4: Leren Besturen)
•

Bijna 50 jongeren actief tussen de 16 en 25 jaar

Huidige instroom in besturen:
•

2 Young Leaders in KNHS bestuur (Thomas & Carmen)

•

1 Young Leader in de KNHS Ledenraad (Evi)

•

Meerdere Young Leaders in regiobesturen en
verenigingsbesturen actief

•
•

Zo praat de jeugd mee met ontwikkelen Paardensport
instroom nieuwe bestuurders voor de toekomst

Young Leaders inzetten in jullie verenigingbestuur?
Mail: youngleadersprogram@knhs.nl
Maak kennis met Thomas, Carmen en Evi op:
www.knhs.nl/paardrijden/knhs-young-leaders-program/jeugdleden-aan-het-woord/

