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1 Agenda Nationaal
30 sept en 1 okt 2017

VNSK ’16-‘17

28 en 29 oktober 2017

SO Jolly Jumper
ALV KNHS-VNS

11 en 12 november 2017

SO HORS

2 AB Werkdag 2017
Elk jaar organiseert de KNHS-VNS de AB-werkdag. Tijdens deze dag kunnen AB-leden met elkaar en
met het dagelijks bestuur der KNHS-VNS in gesprek gaan over zaken die op dit moment spelen.
Daarnaast wordt er een activiteit georganiseerd waar alle AB-leden aan mee kunnen doen. 16 juli
vond de AB werkdag plaats in Utrecht waar we door samen te werken op tijd zijn ontsnapt uit de
escaperoom. Hierna vond onder genot van een lunch de vergadering plaats. Tijdens de bijeenkomst
zijn verscheidene onderwerpen ter sprake geweest. Een aantal van de besproken punten zullen
worden uitgewerkt tot een voorstel waarover gestemd gaat worden tijdens de ALV in oktober (tijdens
SO Jolly Jumper). Het was een gezellige middag en een zeer productieve bijeenkomst! We willen de
AB-leden bedanken voor hun komst en inzet!

3 Kandidaatsbestuur
Het kandidaatsbestuur voor 2017-2018 is bekend. Deze studentenruiters zullen zich komend jaar
gaan inzetten voor de KNHS-VNS. Het kandidaatsbestuur bestaat uit:
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Nationaal
Commissaris Internationaal

Eline Schutte
Patricia van der Groen
Renee Meijer
Jette de Vos
Linsey Manten
Rik Doppen

4 Even voorstellen
Hallo, ik ben Patricia van der Groen en ik ben 22 jaar oud. Ik ben
opgegroeid in Laren en 4 jaar geleden naar Groningen verhuisd voor de
studie medische beeldvormende en radiotherapeutische technieken. Ik
ben op mijn 12e begonnen met paardrijden op een camping op de
Veluwe. Op dit moment ben ik 4 jaar lid van G.S.P.V. Parafrid en mijn
eerste SO was SO Concorde 2014.
Sindsdien ben ik niet meer weggegaan
uit de SO wereld. Bij G.S.P.V. Parafrid
heb ik in collegejaar 2014-2015 een
bestuursjaar gedaan met de functie van
algemeen bestuurslid. Toen ik hoorde
dat er een functie vrij was bij de KNHSVNS, heb ik zonder twijfel gelijk
gesolliciteerd en ik ben ook erg blij dat ik de nieuwe Vicevoorzitter
word. Ik heb er erg veel zin in en ik hoop iedereen op de SO’s te zien!

Hoi! Ik ben Linsey Manten, 20 jaar oud en ik studeer Pedagogische
Wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht. Ik zit nu in het derde
jaar van mijn bachelor en heb gekozen
voor een jaar uitloop omdat ik graag nog
extra vakken wilde volgen. Afgelopen
collegejaar heb ik met veel plezier de rol
van Ab Actis vervuld in het bestuur der
U.S.R. Hippeia. Mijn bestuursgenootje
heeft me toen mee naar SO Concorde
gesleurd en sindsdien ben ik helemaal
om! Meteen na dat weekend ben ik bij de SOcommissie gegaan om een
geweldig SO Hippeia neer te zetten. Aangezien ik graag fanatiek SO’s
wil blijven rijden en ik mijn bestuursfunctie bij Hippeia toch erg zal gaan
missen, leek het mij ontzettend leuk om Commissaris Nationaal te
worden bij de VNS. Ik heb er heel erg veel zin in en tot binnenkort op
een SO!

5 Na de Bestuurswissel
Veel verenigingen zijn net gewisseld of wisselen binnenkort van bestuur. Wij willen de verenigingen
vragen nabij de bestuurswissel, de namen van de nieuwe bestuursleden en hun contactgegevens
door te geven aan de KNHS-VNS. Dit kan door te mailen naar info@studentenruiters.nl
Wij wensen de nieuwe besturen veel plezier en succes!

6 Contactadressen
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken kun je
contact opnemen met een van de bestuursleden van de KNHS-VNS.
Bestuur Nationaal
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris Nationaal
Commissaris Internationaal

Renee Meijer
Eline Schutte
Demy van Gilst
Jette de Vos
Anne Smids
Rik Doppen

Commissie Internationaal
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
NR
PR

Rik Doppen
Daphne Postma
Mark Beltman
Anna Bohnenkamp
Marcia Dominicus

voorzitter@studentenruiters.nl
vicevoorzitter@studentenruiters.nl
secretaris@studentenruiters.nl
penningmeester@studentenruiters.nl
nationaal@studentenruiters.nl
internationaal@studentenruiters.nl

internationaal@studentenruiters.nl

Mail die niet direct aan een van de bestuursleden gericht is, kan worden verstuurd naar:
info@studentenruiters.nl voor Nationaal of naar internationaal@studentenruiters.nl voor
Internationaal.
www.studentenruiters.nl

www.facebook.com/knhsvns

www.studentriders.nl

www.facebook.com/DutchStudentriders

www.twitter.com/knhsvns

