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1 Algemeen Bestuur 2015 - 2016
In de nieuwsbrief van november 2015 is het Dagelijks Bestuur 2015-2016 al aan jullie voorgesteld.
Hieronder is het Algemene Bestuur van dit collegejaar te vinden.
Lidvereniging

AB lid

A.S.R. Blok

Carin Verbakel

T.S.R. Cave ne Cadas

Saskia Riddersma

E.S.R.V. Concorde

Lex van As

A.S.W.R. Hipac St. Joris

Sanne Kalsbeek

U.S.R. Hippeia

Willemijn Gros

D.R.V. Hippocampus

Luce Sandfort

N.S.R. Hop

Jade Brouté

a.s.r. H.O.R.S.

Roos Sibbes

N.S.R.V. Jolly Jumper

Samantha Maynard

R.S.R. Marcroix

Marloes Dijs

G.S.P.V. Parafrid

Anne Smids

V.S.R. De Solleysel

Renee Meijer

W.S.R. Rough Riders

Welmoed Sprong

AB-leden zijn er zelf voor verantwoordelijk de KNHS-VNS op de hoogte te stellen wanneer zij hun
functie hebben overgedragen aan een opvolger. Zonder bericht gaat de KNHS-VNS er niet vanuit dat
de vereniging gewisseld is van AB-lid.

	
  
	
   	
  

2 Feestdagen
Dit is alweer de laaste KNHS-VNS nieuwsbrief van 2015. De KNHS-VNS wenst iedereen fijne
feestdagen!

We kijken tevreden terug op een zeer sportief en gezellig jaar, waarin mooie SO’s en een mooi VNSK
zijn georganiseerd. De KNHS-VNS wil graag alle verenigingen en haar leden bedanken voor hun
fantastische inzet en gezelligheid!
In januari zal E.S.R.V. Concorde de eerste Steden Ontmoeting van 2016 organiseren. Wij hopen
iedereen dan weer te zien!

3 SRNC Nederland 2015
Afgelopen november was Nederland na een aantal afwezige jaren weer
het gastland voor een SRNC. Een SRNC is een internationale
studentenwedstrijd die via hetzelfde systeem wordt verreden als de
nationale stedenontmoetingen. Verschillende landen reden mee,
waaronder een team uit de U.S.A. Op donderdag 19 november werd
iedereen verwelkomd op de gastlocatie te Zwiep. De teams werden
bekend gemaakt en hierna volgde het eerste feestje. Vrijdagochtend
werd gestart met de eerste rondes van de dressuur. Deze ronde wordt
als een team gereden, je rijdt dus een proef met drie ruiters en wordt
onder andere beoordeeld op synchroniciteit. In de middag volgde
de
de 2
rondes dressuur en 's avonds werd de befaamde
themaparty, die het thema trailer trash droeg, georganiseerd. Op
zaterdagochtend rolde iedereen zijn bed uit voor het springen. Deze
dag werd vervolgens afgesloten met het gebruikelijke gala. Na wat
voor vele een zware nacht was, zat iedereen om stipt half 10 aan
het ontbijt. Tot slot werden zondag alle finales verreden.

4 Agenda Nationaal
Voor 2016 zijn de volgende SO’s toegewezen:
30 & 31 januari 2016

SO E.S.R.V. Concorde

12 & 13 maart 2016

SO A.S.R. Blok

2 & 3 april 2016

SO D.R.V. Hippocampus

23 & 24 april 2016

SO T.S.R. Cave ne Cadas

14 & 15 mei 2016

SO G.S.P.V. Parafrid

4 & 5 juni 2016

SO V.S.R. De Solleysel

5 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

Marieke Arns
Suzanne van Ravenswaaij
Renee Meijer
Rosemarijn Strijder
Anne Smids
Marlies Verkade

Commissie Internationaal
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
NR

Marlies Verkade
Renske Kroeze
Marcia Dominicus
Milou Anthonisse

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.studentriders.nl
www.facebook.com/knhsvns
www.facebook.com/DutchStudentriders
www.twitter.com/knhsvns

