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Corona & paardensport
•

Van protocollen paardensport naar algemeen sportprotocol NOC*NSF

•

Lobby openstelling paardensport voor beweging paarden

•

Inzetten van online paardrijden en meetmomenten

•

KNHS-FNRS Coronamonitor gaf beperkte schade aan voor

verenigingen. Sommigen hadden zelfs ledengroei. Wel minder
inkomsten, met name in evenementen en horeca.
•

KNHS-FNRS Posters Corona maatregelen zeer nuttig.

•

Analyses uit 2e Coronamonitor Mulier Instituut worden ook

meegenomen in nieuwe beleid overheid.
•

Tegemoetkomingsregelingen overheid voor sportverenigingen niet
altijd gebruik van gemaakt:
TOGS | TVL | NOW | TOZO | TASO 1 & 2 | TVS

•

Kennissheets verenigingen, o.a. digitaal vergaderen

Nieuws uit de Ledenraad
Met de wijziging van de KNHS-statuten is de ledenraad
uitgebreid met de volgende nieuwe leden:
•

Springforum - Roy van den Hoogen

•

Dressuurforum - Janine van Twist

•

Eventingforum - Pauline Oudijk

•

Platform Jeugd - Evi Jeucken

•

Platform Hippische Ondernemers – Tim Moesman

•

Platform Wedstrijdorganisaties - Joyce Lebon

•

Platform Recreatiesport – Geert van Wijlick

Wedstrijdsport
Waar zetten wij in 2021 op in:
•

Wedstrijdorganisaties adviseren en stimuleren in het aanbieden
van een aantrekkelijk en toegankelijk wedstrijdaanbod.

•

Inzet van accountmanagement met de focus op wedstrijdsport.

•

Het verstevigen van de binding met officials en het optimaliseren
van opleidingen en bijscholingen voor officials t.b.v. kwaliteit.

•

Verder ontwikkelen en implementeren leeftijdsgericht sportaanbod.

•

Kennisontsluiting gericht op beter leren paardrijden in combinatie
met het proeven- en wedstrijden rijden.

•

Vervolgstappen in programma Van Hand Veranderen 2.0.
(Vernieuwing van de wedstrijdsport)
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Recreatiesport
Waar zetten wij in 2021 op in:
•

Recreatiesport platform Buitenrijden.nl “van online
vinden naar online boeken”.

•

Vernieuwd ruiter- en menbewijs gekoppeld aan een
doorlopende leerlijn Buitenrijden.

•

Young Leaders Program en Geef de Jeugd een Stem
voortzetten en laten groeien.

Paardenwelzijn als rode draad
Waar zetten wij in 2021 op in:
•

Educatie en (publieks)voorlichting over paarden en
paardenwelzijn.

•

Lobby naar subsidies voor meer onderzoek naar
paardenwelzijn en training.

•

Uitrollen van kennis over het welzijn van paarden in de
opleidingen voor ruiters, instructeurs en officials.

•

Protocollen voor officials voor een optimalere borging
van paardenwelzijn.

•

Voortzetten duurzame samenwerking met stakeholders

Campagne paardrijden doet wat met je
Doel:
Niet-ruiters laten kennismaken met de beleving van
paardrijden ter stimulans van deelname aan de
paardensport.

Uitvoering:
• Samenwerkingsverband KNHS-FNRS Partners in
Paardrijden
• Verhalen vertellen om het publiek te laten zien hoe
mooi en veelzijdig paardensport is en wat dit met
je doet.
• Ervaringsverhalen delen via Social
#ditdoetpaardrijden
• Website: www.ditdoetpaardrijden.nl
• Deel je verhaal actie met eigen fotobanner

