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1 Agenda Nationaal
21 en 22 september 2019

SO Hippeia

19 en 20 oktober 2019

SO Jolly Jumper

2 Vacature Commissaris Nationaal der KNHS-VNS 2019-2020
Het Dagelijks Bestuur van de KNHS-VNS is nog steeds op zoek naar een nieuwe Commissaris
Nationaal! Hieronder is een omschrijving van de taken van de Commissaris Nationaal binnen ons
bestuur te vinden. Mocht je interesse hebben om samen met ons het KNHS-VNS-bestuur te draaien,
stuur dan voor 24 augustus 2019 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 Commissaris Nationaal der KNHS-VNS
De Commissaris Nationaal is binnen het Dagelijks Bestuur het aanspreekpunt voor alle lidverenigingen.
Hoofdtaak van de Commissaris Nationaal is het toewijzen en goedkeuren van data voor wedstrijden
van lidverenigingen (Stedenontmoetingen en VNSK´s) en andere evenementen. In aanloop naar een
Stedenontmoeting of VNSK houdt de Commissaris Nationaal contact met de lidverenigingen. Ook het
opstellen van uitslagen-sheets, checken van startgerechtigden en het bijhouden van VNSK-punten
behoren tot de taken van de Commissaris Nationaal.
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 24 augustus 2019 een mail naar voorzitter@studentenuiters.nl!

3 Uitslagen VNSK 2019
De zomer is in volle gang en het VNSK lijkt alweer een tijd geleden. Vandaar dat we nog even
terugblikken op dit geweldige weekend!
Op 6 en 7 juli was het zover, het VNSK van dit collegejaar. Dit festijn werd gecombineerd met het 10 de
lustrum van de VNS! De organisatie lag in handen voor N.S.R. HOP, die voor de eerste keer ooit een
evenement hebben georganiseerd. Alle ruiters reisden af naar de, inmiddels bekende, manege ’t Hoogt
in Utrecht. Op zaterdag werd een deel van de lustrum wedstrijden verreden: de pas-de-deux en het
relaisspringen. ’s Avonds werd er een goed feestje gebouwd, waarbij zelfs de ab actis van N.S.R. HOP
gebrast is! Op zondag werd het VNSK springen verreden, daarna de estafette en daarna nog het VNSK
dressuur.
Het thema van het weekend was tijdmachine. Iedere equipe heeft super goed haar best gedaan om
zich te kleden naar het toegewezen tijdperk. Zo werden er proeven gereden in witte jurken (oude
Egypte) en met een bot op je cap en een knots in je hand (holbewoners).
Wij willen N.S.R. HOP bedanken voor dit gezellige weekend!
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Ruiter
Jolijn Essendam
Emilie Visser
Twan Lalkens

Vereniging
Jolly Jumper
De Solleysel
Parafrid
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Ruiter
Heleen Scholten
Jitske Mekenkamp
Samarja Haakmeester

Vereniging
Parafrid
De Solleysel
Parafrid
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Ruiter
Nikki Meekma
Jette de Vos
Eline Schutte

Vereniging
Marcroix
Jolly Jumper
HOP

Lb
1
2
3

Ruiter
Ilja Westra
Britt van der Vleut
Renee Meijer

Vereniging
Hippocampus
Hippeia
De Solleysel
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Ruiter
Paula Boomkamp
Nienke Heuver
Anne Smids

Vereniging
De Solleysel
Hippeia
Parafrid

B
springen
1
2
3

Ruiter
Britt van der Vleut
Sanne van Kuppeveld
Manoeska Wuijts

Vereniging
Hippeia
Jolly Jumper
Hippeia

L
springen
1
2
3

Ruiter
Nikki Meekma
Iris Haveman
Jan Koning ter Heege

Vereniging
Marcroix
Parafrid
De Solleysel

De vereniging die het beste heeft gepresteerd tijdens de SO’s in collegejaar 2018-2019 is
G.S.P.V. Parafrid!

4 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
Tori van Dijk
Robin Visser
Jette de Vos
Linsey Manten
Rik Doppen

Commissie Internationaal
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
NR

Rik Doppen
Lisanne de Haas
Mark Beltman
Anna Bohnenkamp

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

