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Jaarverslag van de Regio Noord-Holland over 2020 
 

Introductie: 
2020 was voor iedereen, en dus ook voor de KNHS Regio Noord-Holland een bijzonder jaar. Na 
de stormen die in het begin van het jaar over het land raasden en de reden waren voor uitstel 
van de diverse data voor selectie van de indoor kampioenschappen, volgde in maart de Corona 
pandemie en de bijbehorende lockdowns. Gelukkig mocht de paardensport, door intensieve 
lobby van de KNHS, doorgaan wegens het verplicht moeten verzorgen van de paarden in 
Nederland. Al snel zijn online wedstrijden geintroduceerd voor de dressuur, en in de zomer was 
het gelukkig mogelijk om ‘meetmomenten’ te organiseren. De hoop was gevestigd op een snelle 
oplossing van de pandemie, maar tot op heden hebben wij nog steeds te maken met een 
bijzondere situatie. De KNHS Regio Noord-Holland heeft in 2020 weinig kunnen organiseren. In 
dit verslag een samenvatting van de activiteiten van onze vrijwilligers die zich ook in 2020 tijdens 
de bijzondere omstandigheden hebben ingezet voor onze mooie sport . 

 
Ledenvergaderingen: 
Er zijn twee algemene ledenvergaderingen gehouden t.w. 2 september 2020 en 19 november 
2020. De voorjaarsvergadering is uitgesteld naar september in lijn met de geldende 
Coronamaatregelen en de opties voor uitstel van de ledenvergaderingen vanuit de KNHS. 

  
In 2020 hebben de navolgende bestuurswijzigingen plaatsgevonden: 

- Marinne Blakborn is tussentijd afgetreden als secretaris. 
- Jos Slottje is afgetreden als penningmeester, wegens maximale termijn als bestuurslid. 
- Elizabeth Rosheuvel benoemd als penningmeester. Zij was reeds algemeen bestuurslid. 
- Saskia de Rover is tussentijd afgetreden als algemeen bestuurslid 
- Gerda Dijkman-Lansen is benoemd als algemeen bestuurslid. 
- Jos Slottje is a.i. benoemd als waarnemend secretaris. 

 
Regiobestuur: 
Bestuurssamenstelling per 31 december 2020: 
Michael Broertjes  voorzitter regiobestuur en afgevaardigde KNHS Ledenraad 
Jos Slottje    a.i. secretaris 
Elizabeth Rosheuvel penningmeester en vice-voorzitter 
Gerda Dijkman-Lansen  algemeen bestuurslid 
Ilja van de Leek  algemeen bestuurslid incl. social media 
 
Er zijn in 2020 negen bestuursvergaderingen geweest. 
 
Regio wedstrijdsecretariaat: 
 
Wordt gevormd door de dames Jitske Bakker en Patricia van Marle. 
 

Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie  
Regio  NOORD-HOLLAND  
Waarnemend Secretaris: Dhr Jos Slottje 
Berliozstraat 20 
2162 VK Lisse 
tel: 06 – 12871520                       e-mail:  secretaris@knhsnoordholland.nl 
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Fora: 
Forum dressuur: afgevaardigde Paula Osterholt  
Forum springen: afgevaardigde Janneke Petrie  
Forum eventing: afgevaardigde Justis Valk  
Forum recreatie: afgevaardigde Vacant 
 
In Noord-Holland werken we naast het reeds bestaande Regio wedstrijdsecretariaat met vier 
werkgroepen. Dit zijn per discipline: Dressuur, Springen, Eventing en Recreatie. Er is ook een 
werkgroep voor Communicatie, marketing & sponsoring. Een werkgroep voor Jeugd & recreatie 
en een werkgroep voor Opleidingen/bijscholingen 
  
 
Regiokampioenschappen: 
Het bestuur heeft in samenwerking met verschillende sportaanbieders de Indoor- 
Regiokampioenschappen voorbereid om een afvaardiging naar de KNHS kampioenschappen 
voor de Regio Noord-Holland te kunnen realiseren, maar helaas zijn deze niet doorgegaan i.v.m. 
de Corona pandemie.  
Ook Outdoor Regiokamioenschappen en de Regiokampioenschappen Eventing zijn helaas niet 
verreden i.v.m. Corona 
 
Jeugd en ponyzaken: 
Het JSP (Jeugd Stimulerings Plan) zoals gestart in 2005 heeft ook in 2020 plaatsgevonden. 
Door versoepeling van de Corona regels in de zomer heeft een feestelijke opening van het JSP 
doorgang kunnen vinden. Dit jaar was er zeer veel animo en dit is gehonoreerd met een niet 
eerder vertoonde grote deelname van 50 deelnemers. 
 
Opleidingen /Bijscholingen: 
Twee regionale jurybijscholingen zijn gegegeven, de andere geplande gingen helaas niet door 
i.v.m. corona. 
Een digitale jurybijscholing “ In Beweging” heeft plaatsgevonden. 
 
Voor de regio Noord-Holland zijn diverse opleidingsevenementen/bijscholingen afgelast i.v.m. de 
corona, maar de andere zijn in 2020 goed verlopen, waarbij goed gebruik is gemaakt van de 
mogelijkheden om virtueel op afstand de bijscholingen te organiseren. 
 
Door de inzet van leden/vrijwilligers uit de regio en de sportaanbieders is in 2020 toch nog waar 
mogelijk het nodige georganiseerd en geïnitieerd. 
 
Het Regiobestuur is iedereen hiervoor zeer dankbaar. 
 
Lisse, mei  2021. 
 
 

 


