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2. Structuur (organigram) I  

• Sturing op disciplines

• Voor en door mensen met verwantschap discipline

• Beter aansluiting op de disciplines

• Duidelijke communicatiemomenten vastleggen

• Leden WG met affiniteit van de werkgroepen

• Aansluiten bij de landelijke structuur van de KNHS



Structuur (organigram) II  

Dagelijks Bestuur KNHS regio Noord-Holland

Voorzitter
Olaf Rempe

Secretaris
Nel Balla

Vice-voorzitter
Jan-Martin Wagenaar

Penningmeester
Jos Slottje

Kampioenschappen

Olaf Rempe
- vacant

+ 2 personen per 
organiserende 
partij per 
kampioenschap

Indoor/outdoor

Eventing

voorzitter, vacant
- vacant
- vacant

Marketing & 
Communicatie

Jolanda Nijman

Intern: 
WG, Regio, KNHS 
- vacant
- vacant
Extern:
Leden, aanbieders
- vacant
- vacant
Oa Website, pers, 
Sponsoring

Jeugd

Ilja van  der Leek
- vacant
- vacant

Dressuur
Springen
Bixie
Stimulering
Lol met je knol

Opleidingen

Rozemarijn 
Broeckx
- vacant
- vacant

Officials
Training & 
opleiding
Juryleden
Stimulering

Recreatie

Ilja van der Leek
- vacant
- vacant

Trail
Run and Ride
Lol met je knol
Sportaanbied.

forum lid dressuur
Paula Osterholt

forum lid 
springen

Janneke Petrie

Forum lid 
recreatie (VZ)

Ilja van der Leek

Wedstrijd kalender

Monique van 
Duivendijk
- vacant
- vacant 

Wedstrijden en kampioenschappen

forum lid (VZ) 
eventing
vacant



3. Wat hebben we al bereikt?

• Projectteam is gestart

• De functieprofielen zijn in concept klaar

• Enthousiasme groeit

• Al een aantal mensen hebben zich aangemeld voor een 
werkgroep

• Werkgroep jeugd is al begonnen met een evenement



4. De profielen van de werkgroepen

• Nog in concept

• Profiel eventing volgt..

• Werkgroep kan zelf ook profiel 
optimaliseren

• Jaarlijks reviewen



5. Functieprofielen

• Affiniteit hebben met een werkgroep

• Teamplayer

• Kennis van het Microsoft Office applicaties

• Initiatieven ontplooien en zelf initiatief nemen

• Enthousiast zijn

• Van een uitdaging houden



6. Korte toelichting werkgroep jeugd / recreatie

Ilja van der Leek  



Opening

Rabo Jeugdrubrieken

Rozemarijn Broeckx

7. Korte toelichting werkgroep opleidingen



Jolanda Munster-Nijman

8. Toelichting werkgroep communicatie



1. 4 keer per jaar

2. Voortgang vorming van de 
werkgroepen

3. Regio nieuws

4. Publicatie

9. Nieuwsbrief



10. Tijdlijn

• 28/6/2018 Bijeenkomst presentatie profielen stand van  
zaken etc.

• 1/7/2018 Start omvorming van kringen naar werkgroepen
• 1/7/2018 – 31/12/2018 Werkgroepen vormen 
• 1/1/2019 – 31/3/2019 Opstellen leidraden/protocollen werkgroepen
• 1/4/2019 Start werkgroepen
• 1/10/2019-31/12/2019 ALV van de kringen
• 31/12/2019 Migratie naar nieuwe structuur gereed
• 1-1-2020 Definitief live gaan werkgroepen



11. Tot Slot…

• Waar kunnen mensen zich melden:
• secretaris@knhsnoordholland.nl 

• voorzitter@knhsnoordholland.nl 

• Presentatie en profielen zijn terug te vinden via:
• http://www.knhsnoordholland.nl

• Vragen? Stel ze straks aan het projectteam of via:
• secretaris@knhsnoordholland.nl 



12. Rondvraag

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXrLSl49PaAhXH-6QKHRuQDnsQjRx6BAgAEAU&url=https://www.slideshare.net/cpmvanool/bijeenkomst-londenreis&psig=AOvVaw2yvTKbgWAxUi8jwnYjgH8B&ust=1524688953826156


13. Borrel en napraten

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjnuc2Wk-3bAhVRC-wKHRJZAU0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.clickband.nl/?p=652&psig=AOvVaw1cGa5HuWrsj46k-yjm2j0v&ust=1529958866801160
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0g7v7u-_bAhVPr6QKHfBsC50QjRx6BAgBEAU&url=https://www.theaterdehuiskamer.nl/nieuws/borrel-babbel/&psig=AOvVaw0865fY9_DMnRPLs8ugg_JQ&ust=1530038535122908

