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Profiel werkgroep Jeugdaangelegenheden 
 
 
 
De werkgroep Jeugdaangelegenheden is het aanspreekpunt voor alle jeugdleden en hun ouders die 
binnen de regio Noord-Holland vallen. De jeugd heeft de toekomst. Kinderen moeten op een leuke 
manier enthousiast worden gemaakt maar ook enthousiast blijven om de paardensport te 
beoefenen.  
 
De werkgroep Jeugdaangelegenheden zal zich gaan bezig houden met allerlei zaken die de jeugd 
betreft. De jeugd heeft de toekomst. Kinderen moeten op een leuke manier enthousiast worden 
gemaakt maar ook enthousiast blijven om de paardensport te beoefenen. De doelgroep zijn de Bixie-
kinderen tot de al oudere paardensportbeoefenaars tot 18 jaar. Een vrij grote doelgroep ook die 
ieder een eigen beleving van de paardensport heeft.  
 
De werkgroep zal zich zichtbaar opstellen binnen de regio. De werkgroep zal gaan onderzoeken waar 
de behoefte is binnen de jeugd. Als dat bekend is zal hier invulling aan gegeven worden. Voor de aller 
jongste leden zal dit het organiseren van een Bixie evenement kunnen zijn waar kinderen vanaf 4 jaar 
spelenderwijs met de sport kennismaken. En voor de ouderen kan dit het organiseren van trainingen 
zijn met een coach om zich verder te ontwikkelen in hun eigen discipline en het opzetten van een 
regionaal talententeam. Maar ook het promoten van het Young Leaders Programma valt daaronder. 
 
Daarnaast is de werkgroep ook het aanspreekpunt voor de het Jeugd Stimulerings Plan (JSP) en het 
Hippisch Trainings Centrum (HTC). Deze twee organisatie zetten zich al in voor de ontwikkeling van 
de jeugd. Deze samenwerking zal verder uitgebreid moeten worden.  
 
De werkgroep zal bij het organiseren van de diverse activiteiten proberen om te samenwerken met 
de sportaanbieders (verenigingen, maneges etc.) in de regio. Hiermee kunnen de sportaanbieders 
ook hun accommodatie promoten. 
 
Eind derde kwartaal van elk jaar zal de werkgroep een activiteitenplan gaan uitwerken voor het 
komende jaar en dit aanleveren bij de penningmeester van de Regio Noord-Holland. In dat plan komt 
te staan wat zijn dat jaar willen gaan organiseren. Voor welke doelgroep dat is, wat zij denken nodig 
te hebben aan budget en wat zij aan bijdrage van de deelnemers willen vragen. De penningmeester 
van de Regio Noord-Holland zal dit tezamen met alle andere aanvragen van de diverse werkgroepen 
gaan beoordelen en in zijn begroting voor het komende jaar hiervoor een bedrag reserveren.  Aan 
het einde van het lopende jaar zal de werkgroep bij de penningmeester een overzicht aanleveren 
waarin staat beschreven wat er van het budget is georganiseerd. 
 
De werkgroep zal tijdens de Algemene Voorjaarsvergadering van de Regio een verslag uitbrengen 
wat zij het afgelopen jaar hebben georganiseerd, hoeveel deelnemers er hebben meegedaan en wat 
de reacties van de deelnemers was. Tijdens de Algemene Najaarsvergadering zal de werkgroep hun 
plan presenteren voor het komende jaar. Hierin zal staan wat zij van plan zijn te organiseren, welke 
datum zijn in gedachten hebben en waar dat zal plaatsvinden.    
 
Een werkgroep zal uit meerdere personen bestaan. Een van de leden zal “voorzitter” van de 
werkgroep zijn. De leden in de werkgroep hebben affiniteit met de doelgroep, de jeugd. Daarnaast 
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kan een werkgroep ook voor bepaalde activiteiten met een andere werkgroep samenwerken.  
Streven is dat de leden in de werkgroep uit de diverse delen van Noord-Holland komen, 
 
De werkgroep en het bestuur van de Regio zullen altijd in contact blijven zijn. Dat contact zal van 
beide kanten geïnitieerd worden. Indien er zaken zijn die besproken moeten worden zal dit op de 
agenda van de bestuurvergadering worden geplaatst.  
   


