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1 Agenda Nationaal
17 en 18 februari 2018

SO Concorde

3 en 4 maart 2018

SO BLOK

14 en 15 april 2018

SO Cave ne Cadas

12 en 13 mei 2018

SO Hippocampus

26 en 27 mei 2018

SO Marcroix

9 en 10 juni 2018

SO Parafrid

7 en 8 juli 2018

VNSK Hippeia

2 Nieuwjaarswens
De KNHS-VNS wenst iedereen een gelukkig 2018!

3 Engels aanmeldformulier
Omdat er steeds meer internationale studenten mee doen aan de SO’s die het Nederlandse
aanmeldformulier niet begrijpen, is er nu ook een Engelse versie geplaatst op onze website. Dit
formulier is te vinden bij het Nederlandse formulier of via de volgende link:
http://www.studentenruiters.nl/formulier-aanmelding-nieuwe-nationale-studentenruiter/

4 Vacature Secretaris
Het Dagelijks Bestuur van de KNHS-VNS is op zoek naar een nieuwe Secretaris. Hieronder is een
omschrijving van de taken van de Secretaris binnen ons bestuur te vinden. Mocht je interesse hebben
om samen met ons het KNHS-VNS-bestuur te draaien, stuur dan voor 25 maart 2018 een mail naar
voorzitter@studentenruiters.nl. Voeg een korte motivatie toe waarin je uitlegt waarom je wil
solliciteren, een beschrijving van hoe jij functioneert als bestuurslid en eventuele ervaring die je al
eerder hebt opgedaan met betrekking tot het draaien van een bestuur of commissie.
De secretaris der KNHS-VNS
De Secretaris houdt de ledenadministratie en de in- en uitgaande post bij. Ook is zij verantwoordelijk
voor de correspondentie met de leden, waarbij gedacht kan worden aan uitnodigingen, de nieuwsbrief
en mededelingen.
Van ieder bestuurslid wordt er verwacht om enkele malen als vertegenwoordiger te functioneren bij
een Steden Ontmoeting. Dit zal gemiddeld één keer per drie Steden Ontmoetingen zijn. Het
toekennen van vertegenwoordigers gebeurt in overleg met alle bestuursleden, waarbij zoveel mogelijk
rekening wordt gehouden met de wensen van ieder lid. Als vertegenwoordiger ben je gedurende een
Steden Ontmoeting verantwoordelijk voor het controleren of de paarden goed worden losgereden en
geschikt zijn voor de desbetreffende categorie, tel je de protocollen en stel je de klassementen op. Het
is uitdagend werk, waarbij je met mensen van alle verenigingen in contact komt.
Omdat het Dagelijks Bestuur niet vaak bijeenkomt en het vertegenwoordigen gedurende Steden
Ontmoetingen erg veelzijdig is, duurt de inwerkperiode wat langer dan gebruikelijk is bij verenigingen.
Het KNHS-VNS-bestuur is om deze redenen opzoek naar mogelijke kandidaten die langer dan één
jaar bestuur willen doen, regelmatig Steden Ontmoetingen bezoeken, enkele jaren rijervaring hebben
en bestuurservaring hebben en/of in commissies hebben gezeten.

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 25 maart 2018 een mail naar voorzitter@studentenuiters.nl!

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

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

