
 De mooiste sport van Nederland…  

                          ...Voor paardensporters én bestuurders  



 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
Werving en Benoeming Forumleden 
 
• Dressuur 

• Springen 

• Eventing 

 

 

Verkiezing Portefeuillehouder Recreatie 

 



 



 



 



 



Ledental Brabant 

Verenigingsleden   10.488 

 

Ruiterbewijshouders    2.843 

 

(Ruiterpaspoorthouders       18.500) 



BRABANT: 

Voorzitter in 
Ledenraad 

 

5 stemmen  
 



Zie artikel Paard & Sport: 

  

Nieuwe verenigingsstructuur 
 

(Blz 22) 



 

 

DOEL EN TAKEN REGIO EN KRING 



Artikel 2     Doel Regio 
 

 
• Het verrichten van die taken en werkzaamheden, welke de 

regio krachtens haar statuten en reglementen en die van de 
KNHS worden opgedragen; 
 

• Het bevorderen van de paarden- en ponysport in de regio 
in wedstrijdverband en als recreatie, op zodanige wijze dat 
de gezondheid en het welzijn van een paard of pony niet 
wordt geschaad; 

  
• Het (doen) organiseren van wedstrijden in regioverband, 

zoals selectiewedstrijden en regionale kampioenschappen. 
 



Artikel 11    Taken regio 
 

• Het vaststellen van de regio wedstrijdkalender; 
• Het (doen) organiseren van 

regiokampioenschappen; 
• Het stimuleren van activiteiten in de regio, 

waaronder begrepen opleiding en bijscholing, 
alsmede jeugd- en ponyzaken; 

• Het voeren van overleg met de onder de regio 
ressorterende kringen; 

• Het uitvoeren van andere door het 
Federatiebestuur opgedragen taken. 
 



Artikel 2      Doel Kring 
 

• Het verrichten van die taken en werkzaamheden, welke 
de kring krachtens haar statuten en reglementen en die 
van de Regio/KNHS worden opgedragen; 
 

• Het bevorderen van de paarden- en ponysport in de 
kring in wedstrijdverband en als recreatie, op zodanige 
wijze dat de gezondheid en het welzijn van een paard 
of pony niet wordt geschaad; 

  
• Het (doen) organiseren van wedstrijden in 

kringverband, zoals selectiewedstrijden en kring 
kampioenschappen. 
 



Artikel 11   Taken Kring 
 

• Het vaststellen van de kring wedstrijdkalender; 
• Het (doen) organiseren van selectiewedstrijden en 

kringkampioenschappen; 
• Het stimuleren van activiteiten in de kring, waaronder 

begrepen opleiding en bijscholing, alsmede jeugd- en 
ponyzaken; 

• Het voeren van overleg met de  regio, andere kringen 
en lokale verenigingen; 

• Voordragen van regiobestuursleden uit het 
kringbestuur ? 

• Advies over toelating nieuwe verenigingen? 
 
 



Kunt u aangeven welke beleidsthema’s u echt belangrijk vindt om door de Regio en/of Kring 

aangepakt te worden: graag 3 thema’s aangeven, maar niet Kampioenschappen en Kalender 

 

U bent  ( meerder antwoorden mogelijk) 

BESTUURDER     JA/NEE         WEDSTRIJDSPORTER   JA/NEE           

RECREANT          JA/NEE     ANDERS……………….. 

 

Voorbeelden:  Beloftentrainingen/Talentontwikkeling,  Ruiterroutes, Opstellen meerjarenbeleidsplan 

met financiële onderbouwing, Acquisitie  jeugd(wedstrijd)ruiters,  Samenwerking met 

sportaanbieders (zoals  FNRS maneges, handelsstallen) , Samenwerking met externe partijen als 

Provincie en gemeenten, Uniform selectiesysteem voor alle kringen,Regionale Bixiedag(en), 

Ontwikkeling apart wedstrijdsportcircuit  voor amateurs, Informatie avonden over 

wedstrijdorganisatie, Organisatie bijscholing voor (zoals juryleden,  bestuurders), Organisatie Clinics,  

Andere disciplines stimuleren: bv mennen,  endurance, reining, voltige,  Ondersteuning  Eventing 

organisaties 

 

1 …………………………………………………………………………………. 

 

 

2 ………………………………………………………………………………… 

 

 

3 ………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 

HERINDELING KRINGEN 

 



 



 



 



 



 



Aantallen voor selectie N-Br 

Outdoor po dr po spr pa dr pa spr

2011 1420 805 1833 1309

2012 1291 720 1639 1343

2013 1161 697 1547 1323

Indoor

2011 1370 742 1687 1263

2013 1065 653 1347 1152

2014 1016 634 1330 1325



Voordelen 

• Betere afstemming van de kalender 
• Er zijn in totaal minder selectie wedstrijden nodig welke een 

grotere deelname kennen 
• Er zijn goede locaties beschikbaar voor de selectiewedstrijden 
• De aantallen voor selectie zijn gelijkmatiger verdeeld over de 

kringen 
• Dit alles leidt tot een verhoging van de kwaliteit van de sport 
• Minder bestuursleden nodig 
• Meer deelname aan kring activiteiten 
• Hopelijk minder kleine wedstrijden en meer (deelname aan) 

concoursen hippique in bepaalde delen van de regio.  
• Organisatie van een concours hippique interessanter 
• Kans om tot uniform selectiesysteem te komen in de regio 

 



Nadelen 

• Een aantal verenigingen krijgt minder 
wedstrijden en/of geen selectiewedstrijden 
meer 

• De wedstrijden zijn in een aantal gevallen 
verder weg 

• Emotie 

 





 



Huidige situatie 



Evt nieuwe situatie 

 



Aandachtspunten 

• Splitsing 

• Evt naamsverandering 

• Kosten statutenwijziging 

• Verdeling geld en goederen naar rato 

• Tijdpad 



Tijdpad??? 

• Maart beslissen 

• Per 1 januari 2014 nieuwe kring statuten 

• Indoor 2014/2015 selecties met 
overgangsregeling 

• Outdoor 2015 kalender vlg nieuwe indeling 


