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Jaarplan werkgroep Jeugd& Recreatie 2019 
 
Aan de slag in Noord-Holland! 
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Voorwoord 
De bestuursfunctie recreatie is in Noord-Holland nieuw en moet nog worden vorm gegeven. Er is in 
2018 dan ook voor gekozen om vooral in te zetten op communicatie en organiseren. Welke activiteiten 
zijn er? Waar kun je de nodige informatie vinden? Wat is er nodig? Wie benader je voor wat?  
We zijn inmiddels een jaar verder. Er is hard gewerkt aan een nieuwe structuur met werkgroepen. De 
werkgroep recreatie&Jeugd is onder leiding van het bestuurslid Recreatie in het 4

e
 kwartaal 2018 

gestart. Het jaarplan 2019 is het eerste product van deze werkgroep. We zijn er trots op! 
 
 
Er is bij het opstellen van dit jaarplan dankbaar gebruik gemaakt van alle beschikbare kennis van de 
KNHS, waaronder het Recreatiesportforum, de jaarwerkplannen van de regio’s en districten en de 
adviezen van Wilma Plaisier, Projectmedewerker Recreatiesport KNHS. Voor de illustraties is ook 
gebruik gemaakt van de daarvoor beschikbaar gestelde foto’s vanuit de KNHS en/of eigen materiaal. 
 
Ilja van der Leek 
Bestuurslid Recreatie 
 
Cor van der Sluis 
Regioconsulent 
 
Leden werkgroep Jeugd&Recreatie: 
Jeannette van de Berg 
Saskia de Rover 
Kaley Scholte 
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1. Inleiding 
 
In het jaarplan 2019  van de werkgroep jeugd&recreatie, is niet alleen aandacht voor de activiteiten 
voor het komende jaar, maar is ook het doel én de doelgroep van de werkgroep nader uitgewerkt 
(paragraaf 2). De lijn zoals vastgelegd in het landelijke KNHS strategische verandertraject “Van hand 
veranderen” is daarbij het uitgangspunt (paragraaf 3). De vertaling van dit strategische plan voor de 
komende drie jaar staat ook in paragraaf 3 uitgewerkt. 
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2. Doel & doelgroep van de werkgroep 
 
Paardensportliefhebbers willen graag met hun paard genieten van recreatieve activiteiten, al dan niet 
in de natuur.  In Nederland worden 17 miljoen buitenritten gemaakt en daarbij is ook veel behoeft om 
meerdaagse tochten te maken. Een kloppend routenetwerk is essentieel. 
 
Het doel van de werkgroep jeugd&recreatie is drieledig: 

• het (laten) organiseren en/of stimuleren van recreatieve activiteiten, waarbij leren en plezier 
maken voorop staat; 

• het faciliteren van recreatieve activiteiten in de natuur; 

• Het stimuleren van paard-gerelateerde activiteiten voor de jeugd, gericht op sport, recreatie en 
welzijn van zowel ruiter als paard. 

 
Het faciliteren van recreatieve activiteiten in de natuur wordt als volgt gedefinieerd: “Alle 
activiteiten die zijn gericht op het toegankelijk(-er) maken, openstellen, open houden en uitbreiden van 
ruiter- en menroutes in natuur- en recreatiegebieden in Noord-Holland”. 
De doelgroep jeugd is als volgt is gedefinieerd: “Iedereen vanaf 4 jaar tot en met 17 jaar die actief is 
in de (recreatieve én wedstrijd) paardensport. 
De recreatieve activiteiten in de paardensport zijn gericht op alle activiteiten buiten de wedstrijdsport. 
De wedstrijdsport wordt gefaciliteerd in  andere werkgroepen, waaronder dressuur, springen en 
eventing. 
 
Rol- en taakverdeling werkgroep 
De werkgroep bestaat uit het bestuurslid recreatie, de regioconsulent en meerdere leden. Het 
bestuurslid recreatie heeft in het bestuur van KNHS Noord-Holland een eigen portefeuille, namelijk het 
verbinden van partijen en het ontwikkelen en implementeren van nieuwe activiteiten. Ook zal 
regelmatig overleg plaatsvinden met de regioconsulent. Bij het benaderen van verenigingen en 
bedrijven kan bestuurslid aan de leden van de werkgroep vragen haar daarbij te vergezellen. Tijdens 
deze bezoeken worden onder andere de activiteiten van de KNHS onder de aandacht gebracht. Een 
andere taak van het bestuurslid is het versterken van de samenwerking KNHS/FNRS, waarbij een 
koppeling met de activiteiten van de werkgroep het uitgangspunt is. 
De  regioconsulent richt zich vooral op het faciliteren van recreatieve activiteiten in de natuur. De 
regioconsulent gaat bijvoorbeeld aan de slag om oplossingen te zoeken voor onveilige situaties in het 
verkeer, spoorwegovergangen of ruiter- en menpaden die een slechte kwaliteit hebben. De 
regioconsulent zal deze kwesties bespreken met terreineigenaren, lokale gemeenten en andere 
belanghebbenden. 
 Alle leden van de werkgroep zetten zich in voor het realiseren van het jaarplan. 
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3. Aansluiting bij beleid KNHS 
 
In paragraaf 3 wordt de vertaling van landelijk beleid op het gebied van Jeugd&Recreatie naar Noord-
Holland voor de komende jaren op hoofdlijnen nader uitgewerkt. 
 
3.1 Landelijk beleid 
 
De KNHS heeft in 2018 het  strategische verandertraject “Van hand veranderen” ingezet. Er zijn (kort 
samengevat) vier speerpunten opgenomen in de meerjarenstrategie 2018+: 

� Meegaan met de tijd voor jong en oud; de wedstrijdsport wordt leuker en simpeler 
� Paardenwelzijn en de rol van het paard in de maatschappij 
� KNHS-organisatie wordt klantvriendelijker en doelgroep gerichter 
� De financiën van de KNHS zijn op orde 

De KNHS heeft haar ambitie voor de recreatieve ruiter en menner als volgt beschreven (….)”We 
zien toegevoegde waarde in het faciliteren van digitale buitenrijroutes en het bevorderen van 
ruitertoerisme. We gaan het huidige Ruiter- en Menbewijs moderniseren zodat het dit beter aansluit op 
de vraag van recreatieve paardensporters en er een scherper concurrerend aanbod ontstaat ten 
opzichte van andere partijen in de markt. (….) We gaan de komende jaren een online platform 
ontwikkelen waar de community centraal staat. Deze wordt aangeboden via mobiel en online.  
Door middel van dit platform zullen de KNHS, de regio’s en de sportaanbieders een online community 
opzetten met relevante informatie over het buitenrijden, de belangenbehartiging, opleidingen en 
paardenwelzijn. Het op goede wijze inzetten van de (digitale) communicatiemix moet ervoor zorgen 
dat de huidige en nieuw te ontwikkelen producten en diensten bij de recreatieve paardensporter 
bekend worden en zijn.” 
 
Over Doelgroep gericht aanbod zegt de Meerjarenstrategie 2018+ het volgende: (….)  De 
paardensport kent vele doelgroepen en stakeholders: ruiters, menners, voltigeurs, verenigingen, 
maneges, bestuurders, officials, instructeurs, fokkers, sponsors en paardeneigenaren. Binnen de 
KNHS zijn negen disciplines aangesloten: (para)dressuur, springen, eventing, (para)mennen, 
endurance, reining, voltige, aangespannen sport en horseball. We werken samen met populaire 
disciplines zoals TREC en Working Equitation en staan open voor vormen van paardensport waar de 
doelgroep behoefte aan heeft. Daarnaast kan paardensport zowel in prestatief, competitief als in 
recreatief verband beoefend worden.  
Om de paardensport in zijn gehele breedte en op elk niveau te kunnen faciliteren en uitdragen, heeft 
de KNHS een bijpassend en gedifferentieerd producten- en dienstenaanbod (zie bijlage) en voert zij 
een doelgroepgericht communicatiebeleid. De KNHS ondersteunt en faciliteert hierbij de 
sportaanbieders in nauwe en open samenwerking met de FNRS. Hiermee dragen wij er zorg voor, dat 
iedereen op zijn eigen manier en niveau kan genieten van paardrijden, met of zonder eigen paard, en 
met verschillen in ambitie, behoeften en kijk op sportbeleving. 
 
De jeugd en hun ouders  
Naast het stimuleren van motorische vaardigheden bevordert paardrijden ook belangrijke 
competenties op sociaal en maatschappelijk vlak. Voor kinderen, maar vooral ook voor ouders, zijn dit 
belangrijke kwaliteitskenmerken en vaak de redenen waarom men voor de paardensport kiest. We 
zien dat de sport vooral meisjes aantrekt en ontwikkelen daarom speciale programma’s gericht op 
jongens in de sport. De KNHS maakt het mogelijk, dat zo veel mogelijk kinderen (jongens en meisjes) 
en jongeren profiteren van alle voordelen van paardrijden en zet zich ervoor in dat ieder kind onder de 
genoemde voorwaarden en op een vooral plezierige manier kan deelnemen. Ouders willen zeker 
weten dat hun kind in goede handen is.  
 
De natuurliefhebber en recreatieruiter  
Onderzoek heeft uitgewezen dat ‘green exercise’, sporten in de vrije natuur, bijzonder gezond is. De 
paardensport leent zich hier natuurlijk uitstekend voor want te paard is het optimaal genieten van bos, 
strand en hei.  
Er zijn in de afgelopen jaren al verschillende activiteiten ontwikkeld vanuit de KNHS, zoals Ride and 
Run, Enjoy the Ride, Bixie en verschillende evenementen zoals de Paard en Leven-Dag en Bixie-
dagen.  
Op het gebied van belangenbehartiging heeft de KNHS zich ingezet voor gesprekken met 
Natuurmonumenten, landschappelijke organisaties en andere grondeigenaren, gericht op het 
toegankelijk maken, openstellen en open houden van ruiter- en menroutes in natuurgebieden. 
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3.2 Vertaling van KNHS meerjarenstrategie 2018+ naar niveau Noord-Holland 
 
De activiteiten van de werkgroep Jeugd&Recreatie sluiten aan bij de hierboven beschreven KNHS 

visie, zoals verwoord in de meerjarenstrategie van de KNHS op het gebied van de recreatiesport. De 

vertaling van deze strategie is opgedeeld in twee niveau’s, namelijk de ambitie voor de komende drie 

jaar (tactisch niveau) en de jaarschijf 2019 (operationele niveau). 

Waar willen we staan over drie jaar? Een aantrekkelijk en gevarieerd aanbod activiteiten voor de 
recreatieruiter, in het bijzonder voor de jeugd. We streven naar laagdrempelig, toegankelijk en veilig 
paardrijden. Er is een compleet en actueel beeld  van de mogelijkheden en beperkingen van 
paardrijden in de vrije natuur van Noord-Holland.  
De samenwerking tussen verenigingen en sportaanbieders om elkaar te versterken is versterkt. Bij het 
versterken van de samenwerking wordt naast de wedstrijdactiviteiten ook meer aandacht besteed aan 
recreatieve activiteiten, waardoor ook de ongebonden paardensporter de toegevoegde waarde ziet 
van de vereniging of sportaanbieder. Kortom: samenwerken en verbinden zijn de sleutelwoorden 
richting succes. 
Over drie jaar zijn de volgende doelen gerealiseerd: 

� De werkgroep Jeugd&Recreatie is stabiel en heeft een brede basis, onder andere bestaande 
uit twee jeugdleden. 

� De verenigingen en bedrijven zijn bekend met de werkgroep en dragen actief bij aan het 
realiseren van de doelstelling. 

� FNRS/KNHS werken samen met tenminste een groot gezamenlijk evenement en twee 
kleinere gezamenlijke evenementen. 

� Er is een vast aanbod van terugkerende (grotere) recreatieve evenementen en een wisselend 
aanbod van (kleinere) evenementen. 

� Het streven is routes in de gebieden aan elkaar verbinden, zodat er van het ene gebied naar 
het andere gebied gereden kan worden.  

� Er is een overzicht van ruiter- en menroutes in de regio, inclusief parkeerplaatsen voor trailers 
en horeca waar paarden en ruiters welkom zijn. 

� Paarden Welkom is op de kaart gezet. 
 
De ambitie voor het komende jaar staat beschreven in dit jaarplan 2019 van de werkgroep (paragraaf 
4). 
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4. Jaarplan 2019 
 
Het jaarplan 2019 is opgesplitst in de volgende taakvelden: 

• Activiteiten portefeuille bestuurslid Recreatie 

• Activiteiten jeugd 

• Activiteiten recreatie 

• Samenwerking met werkgroep Marketing&Communicatie 
 
4.1 Activiteiten portefeuille bestuurslid Recreatie&Jeugd 
 
De voorgestelde activiteiten voor het bestuurslid in 2019 zijn: 

� Benaderen van verenigingen en bedrijven en (mede daardoor) recreatieve events bevorderen 
en promoten 

� Benaderen van JSP en HTC, waarbij het versterken van de doelstelling van deze organisaties 
centraal staat. Eenmaal bezoeken in 1e kwartaal 2019 om samen afspraken te kunnen maken 
en éénmaal in het 3e kwartaal om samen de voortgang te bespreken. 

� Het uitbreiden van het JSP programma met extra activiteiten, zodat het stimuleringsplan meer 
biedt dan alleen extra rijlessen. 

� Versterken van de samenwerking KNHS/FNRS, door samen met de FNRS accountmanager 
een start bijeenkomst te organiseren in het eerste kwartaal 2019. Aansluitend te komen tot het 
organiseren van tenminste één gezamenlijke activiteit in 2019. 

� Recreatieforum café organiseren in 2019 
 

4.2 Activiteiten 
 
Er is een heel pakket van activiteiten te bedenken dat verenigingen en bedrijven kunnen organiseren. 
De KNHS heeft (een deel van de) concepten al uitgewerkt en deze zijn beschikbaar gesteld via de 
zogenaamde boekenplank (zie bijlage). De uitdaging voor het bestuur en de werkgroep is dat zij dat 
ook gaan oppakken. Hier gaan wij ons in 2019 op richten door te stimuleren, te promoten en te 
ondersteunen. 
De activiteiten in 2019 die worden georganiseerd vanuit de regio Noord-Holland zijn zowel algemene 
activiteiten als activiteiten die gericht zijn op de jeugd. 

� Workshop van Christel de Boer "Lang Leve de (Paarden)Sportouder". Pilot met HTC en JSP, 
eventueel aangevuld met open inschrijving, bij succes vaker organiseren (zie bijlage) 

� Er wordt in 2019 een jeugd evenement (Bixie evenement) georganiseerd. Het evenement 
bestaat uit Bixie proeven, maar ook uit FNRS proeven (brons en zilver) en het FNRS 
springen. Het streven is dit evenement in de komende drie jaar te ontwikkelen tot een 
Noordhollands Jeugd Kampioenschap. 

� Enjoy the Ride over het strand 
 
4.3 Activiteiten Recreatie 
 
De voorgestelde activiteiten voor Recreatie in 2019 zijn: 

� 2 x per jaar overleg met de provincie 
 

� 2 x per jaar overleg met Staatsbosbeheer (SBB) 
o Opstellen voorbereidend memo ten behoeve van regionaal overleg 

 
� Onderhoud en schoonhouden van bestaande ruiterpaden: 

o Dijkgatbos (in samenwerking met vereniging Wieringermeerruiters) 
o Campagne ‘Adopteer een route’ (ruiterpaden schoonhouden) 

Natuurorganisaties hebben te maken met teruglopende budgetten, daarom kijken we samen met de 

gebruikers op welke manier het onderhoud van de ruiter- & menpaden gedaan kan worden. 

� Uitbreiding van faciliteiten: 
o Texel: uitbreiden ruiterroutenetwerk met de plaatselijke stichting (realisatie subsidie 

Waddenvereniging) 
o Langedijk: verkennen mogelijkheden aanleg “Paard te water-plek” Geestmerambacht 
o Bergen: uitbreiding ruiterroutenetwerk in bos en duin die in verbinding staan met het 

strand 
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o Gemeente Haarlemmerliede&Spaarnwoude: uitbreiding routenetwerk Spaarnwoude 
o Zandvoort: natuurbruggen in Bentvelt toegankelijk maken voor paardenrecreatie 
o Medemblik en Andijk: overleg Recreatie West Friesland in verband met behoefte aan 

buitenrit mogelijkheden (Vooroever). 
o Gemeente Haarlemmerliede&Spaarnwoude: herstel menroute's, waarbij 

samenwerking met menverenigingen het uitgangspunt is. 
 
4.4 Samenwerking werkgroep Marketing& Communicatie 
 
Bij de activiteiten wordt binnen het KNHS bestuur Noord-Holland samengewerkt met andere 
werkgroepen, waaronder de werkgroep Marketing&Communicatie. 
Deze werkgroep draagt ook in 2019 zorg voor het inrichten van de zogenaamde “boekenplank” met 
activiteiten op de website www.knhsnoordholland.nl Ook wordt de regionale kalender op de website 
geplaatst en bijgehouden. 
Op deze manier is in één oogopslag het aanbod van activiteiten binnen de regio inzichtelijk. Leden 
hebben beter overzicht én kunnen kiezen uit een breder aanbod. Verenigingen en bedrijven hebben 
kans op meer deelnemers aan de door hen georganiseerde activiteiten. 
Deze boekenplank wordt aangevuld met de activiteiten uit het jaarplan Jeugd&Recreatie  2019. Hierin 
wordt samengewerkt met de werkgroep Marketing&Communicatie. Promotie van activiteiten van de 
KNHS is onderdeel van de doelstelling van deze werkgroep. Zo wordt bijvoorbeeld een buitenrijapp 
van de KNHS in 2019 verwacht. 
 
 


