KNHS-V.N.S.
Vereniging Nederlandse Studentenruiters

Februari 2012

Inhoud
1

Nieuw Logo en huisstijl

2

Oproep voor herzien reglementen

3

Belangrijke aandachtspunten bij SO’s

4

Facebook en twitter

5

Oproep Dagelijks Bestuur

6

Uitslagen SRNC Engeland

7

Uitslagen SO Hippocampus

8

CHIU: vrijwilligers gezocht!

9

In the spotlight

10 Agenda Binnenland
11 Agenda Buitenland
12 Contactadressen

1

Nieuw Logo en huisstijl

Vanaf heden gaan wij verder met een nieuw logo (zie linksboven op deze pagina). Wij denken dat een
kleine aanpassing in het bekende, oude logo van de KNHS-V.N.S. ons een duidelijkere en
professionelere uitstraling geeft. Dit logo kunnen we veelvuldig gebruiken, zonder direct onze naam er
bij te hoeven schrijven. Daarnaast willen we de afkorting KNHS-V.N.S. gebruikelijker maken i.p.v. het
uitschrijven van de gehele naam van onze organisatie. Naast het aanpassen van ons logo, hebben we
ook een huisstijl gecreëerd, om onze visuele identiteit nog meer vorm te kunnen geven. Een
consistente huisstijl zorgt voor herkenning op een snelle en effectieve manier. We hopen dat iedereen
even blij is met het nieuwe logo en de huisstijl als wij dat zijn, en wij hiermee jullie voldoende hebben
geïnformeerd! Voor vragen hierover kun je bij ons terecht via info@studentenruiters.nl.

2 Oproep voor herzien reglementen
De huidige reglementen van de KNHS-V.N.S. zijn zeer uitgebreid en daardoor helaas ook vaak
inconsequent. De afgelopen jaren heeft het DB al een aantal wijzigingen doorgevoerd om deze reden,
maar eigenlijk moeten alle reglementen eens goed doorgenomen worden. Naar aanleiding van het
VZO van 6 januari jl. wordt hier een commissie voor opgericht. Bij deze dan ook een oproep aan alle
leden: lijkt het je leuk om te helpen of weet je iemand, laat het dan weten via
voorzitter@studentenruiters.nl. Graag uiterlijk reageren voor 22 februari 2012.

3 Belangrijke aandachtspunten bij SO’s
Middels dit bericht willen we voor iedereen drie belangrijke punten bij SO deelname even opfrissen.
1. Deelnemen aan een SO betekent het betalen van de volledige kosten van starten en verblijf
(eten/slapen). Mocht je eerder weggaan of zelf een slaapplek hebben is dat uiteraard prima,
maar je bent alsnog wel verplicht je volledige verblijfskosten te betalen. In de SO-uitnodiging
zullen altijd de startkosten en verblijfskosten worden genoemd en of er wel of geen korting op
de verblijfskosten is.
2. Wanneer een deelnemer voor een SO zich na de afmelddatum afmeldt, is deze verplicht
zijn/haar inschrijfgeld te betalen aan de organiserende vereniging. Dit is het gehele bedrag dat
betaald zou zijn bij deelname van die persoon (waarvoor diegene was ‘ingeschreven’) dus als
starter is dat startgeld plus verblijf(eten/slapen) (eventueel met gegeven korting). Dit is
ongeacht of er een reserveruiter de plek van die persoon heeft ingenomen.
3. Start je voor de eerste keer op SO? Dan ben je verplicht het ‘Aanmeldingsformulier
binnenlandruiter’ in te vullen (te vinden op onze website) en op te sturen naar onze
Commissaris Binnenland. Let op: Dit formulier moet binnen zijn vóór de sluiting van de
inschrijving van het betreffende SO. De afgelopen tijd hebben wij vaak achter deze
formulieren moeten aanzitten. Vanaf heden zullen wij hier echter strenger op zijn. Is een
formulier niet op tijd binnen, dan is het gevolg dat de ruiter niet kan starten!

4 Facebook en twitter
Sinds kort heeft de KNHS-V.N.S. een eigen facebook pagina! Hiermee willen we een plek genereren
(naast onze website) voor leden om informatie te vinden, ideeën uit te wisselen en vragen te stellen.
De link is www.facebook.com/knhsvns. Verder zijn we nu ook op Twitter te vinden onder
www.twitter.nl/KNHSVNS.

5 Oproep Dagelijks Bestuur
Ieder najaar wisselt het Dagelijks Bestuur (DB) van de KNHS-V.N.S. Lijkt het jou leuk om een functie
binnen dit bestuur te vervullen, laat het ons weten. Ook voor vragen en/of meer informatie kun je bij
ons terecht! Dit kan door te mailen naar voorzitter@studentenruiters.nl.

6 Uitslagen SRNC Engeland
Onderdeel
Prestatie team

03

Dressuur

03

Springen

02

Overall
Naam

Prestatie individueel

01

Saskia Schildkamp (Silver league

02

Milou Anthonisse (Golden league)

08

Rosan Regtien (Golden league)

09

Marieke Schildkamp (Golden league)

7 Uitslagen SO Hippocampus

Ba dressuur

Bb dressuur

La dressuur

Lb dressuur

M dressuur

B springen

L springen
Equipesprijs

Naam

Vereniging

01

Ellis Balder

Jolly Jumper

02

Anne Schoonderwoerd

Hippeia

03

Heidrun Berkes

Hipac

01

Lonneke van Dasler

Hippeia

02

Gea Bloemhof

Hippocampus

03

Tine Dammeier

Jolly Jumper

01

Tessa de Waal

Jolly Jumper

02

Manhalia von Wallenberg Pachaly

Marcroix

03

Birthe Wolsink

De Solleysel

01

Amber Holleman

Hippocampus

02

Nicole Brommer

Parafrid

03

Patricia van den Berg

Jolly Jumper

01

Jorien Walraven

De Solleysel

02

Sanne Rijkmans

Hippeia

03

Maaike van der Post

Parafrid

01

Machteld de Kok

Parafrid

02

Larissa van Dassen

Hippeia

03

Tessel Veltkamp

Parafrid

01

Mark Ruiven

Marcroix

02

Femia van Stiphout

Hippocampus

03

Martenique Groen

HOP

--

--

Jolly Jumper

8 CHIU: vrijwilligers gezocht!
Zoals in de vorige nieuwsbrief al te lezen was, zal er dit jaar een CHIU georganiseerd worden, waarbij
zowel binnenland- als buitenlandruiters kunnen starten. De datum en de locatie zijn inmiddels bekend:
het CHIU zal plaatsvinden van 13 t/m 15 april, in Haaksbergen bij het Ruitersportcentrum Capriole.
Om van dit evenement een succes te kunnen maken, hebben we vrijwilligers nodig. Lijkt het je leuk
om te helpen bij het CHIU, geef je dan op! Ook al kun je maar een dag of een dagdeel, laat het ons
weten via info@studentenruiters.nl.

Wie, wat waar:
CHIU, 13 t/m 15 april 2012
Ruitersportcentrum Capriole (http://www.ruitersportcentrum-capriole.nl)
Bartelerweg 5,
7482 MA Haaksbergen

9 In the spotlight
We hebben weer twee nieuwe ruiters voor onze rubriek In de Spotlight! De eer is aan Martenique
Groen (buitenlandruiter) en Bente Vogels (lid van De Solleysel). Bekijk de spotlights op:
http://www.studentenruiters.nl/verslagen/In%20the%20spotlight/index.html.

10 Agenda Binnenland
3-4 maart
13-15 april
5-6 mei
2-3 juni
23-24 juni

SO Blok
CHIU Nederland
SO Concorde
SO Cave ne Cadas
SO Jolly Jumper

Amsterdam
Haaksbergen
Eindhoven
Tilburg
Nijmegen

Sanne en Larissa
nvt
Lisan en Sanne
Sanne en Larissa
Lydia en Aida

11 Agenda Buitenland
14 t/m 17 mrt
13t/m 15 april
4 t/m 6 mei
17 t/m 20 mei
5 t/m 8 juli
22 t/m 26 aug

SRNC België
CHIU Nederland
CHIU Zwitserland
SRNC Roemenië
SRNC Duitsland
WUEC Aken

12 Contactadressen
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken kan je
contact opnemen met het Dagelijks Bestuur van de KNHS-V.N.S.
Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Commissaris binnenland
Commissaris buitenland

Lydia Kampman
Aida Evink
Lisan Hofman
Larissa van Dassen
Sanne Rijkmans
Martenique Groen

voorzitter@studentenruiters.nl
vicevoorzitter@studentenruiters.nl
secretaris@studentenruiters.nl
penningmeester@studentenruiters.nl
binnenland@studentenruiters.nl
buitenland@studentenruiters.nl

Mail die niet direct aan één van de bestuursleden gericht is, kan worden verstuurd naar:
Info@studentenruiters.nl
www.studentenruiters.nl
www.studentriders.nl
www.facebook.com/knhsvns
www.facebook.com/DutchStudentriders
www.twitter.com/knhsvns

