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1 Agenda Nationaal
20 januari 2019

AB Werkdag

9 en 10 februari 2019

SO Concorde

2 en 3 maart 2019

SO BLOK

30 en 31 maart 2019

SO Cave ne Cadas

13 en 14 april 2019

SO Hippocampus

19, 20 en 21 april 2019

SRNC The Netherlands

11 en 12 mei 2019

SO Marcroix

12 mei 2019

HALV

25 en 26 mei 2019

SO Parafrid

15 en 16 juni 2019

SO De Solleysel

2 Nieuwjaarswens
De KNHS-VNS wenst iedereen een gelukkig 2019!
Zoals in bovenstaande agenda te zien staan er al veel SO’s op de planning. We hopen velen
van jullie daar weer te zien in dit nieuwe jaar!

3 Engelse proeven
Omdat er steeds meer internationale studenten mee doen aan de SO’s is er tijdens voorgaande
vergaderingen en AB werkdagen de wens voor Engelse versies van de proeven uitgesproken. Maartje
Pontier van E.S.R.V. Concorde heeft de proeven die in 2018-2019 verreden worden vertaald en is zo
vrij geweest ze met ons te delen, zodat alle studentenruiters er gebruik van kunnen maken! De
Engelse proeven zijn te vinden bij de Nederlandse proeven op de site of via de volgende link:
http://www.studentenruiters.nl/stedenontmoetingen/protocollen/
Let op: wij hebben de proeven op onze site geplaatst zodat ze makkelijk te bereiken zijn voor de leden
van onze lidverenigingen. Echter is dit een extra service en houdt de KNHS-VNS zich niet
verantwoordelijk voor het gebruik van deze vertaling. Zorg er dus voor dat de leden die hier gebruik
van wensen te maken de proeven goed doornemen op eventuele fouten en te kijken of ze alle termen
begrijpen.

4 Vacature Vicevoorzitter
Het Dagelijks Bestuur van de KNHS-VNS is op zoek naar een nieuwe Vicevoorzitter. Hieronder is een
omschrijving van de taken van de Vicevoorzitter binnen ons bestuur te vinden. Mocht je interesse
hebben om samen met ons het KNHS-VNS-bestuur te draaien, stuur dan vóór 16 maart 2019 een
mail naar voorzitter@studentenruiters.nl. Voeg een korte motivatie toe waarin je uitlegt waarom je wilt
solliciteren, een beschrijving van hoe jij zou functioneren als bestuurslid en eventuele ervaring die je al
eerder hebt opgedaan met betrekking tot het draaien van een bestuur of commissie.

De Vicevoorzitter der KNHS-VNS
De Vicevoorzitter ondersteunt, zoals de naam al zegt, de Voorzitter en neemt diens taken binnen het
Dagelijks Bestuur over bij afwezigheid van de Voorzitter. Verder is het de taak van de Vicevoorzitter
om toezicht te houden op de digitale en niet digitale communicatie, zowel naar leden toe, als naar
externe partijen (bijvoorbeeld m.b.t. promotiedoeleinden). Hieronder valt o.a. het beheren en
bijhouden van de online kanalen (website, Facebook, Twitter) en het versturen van persberichten en
het maken nieuwsbrieven.
Van ieder bestuurslid wordt er verwacht om enkele malen als vertegenwoordiger te functioneren bij
een Stedenontmoeting. Dit zal gemiddeld één keer per drie Stedenontmoetingen zijn. Het toekennen
van vertegenwoordigers gebeurt in overleg met alle bestuursleden, waarbij zoveel mogelijk rekening
wordt gehouden met de wensen van elk. Als vertegenwoordiger ben je gedurende een
Stedenontmoeting 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
Stedenontmoetingen 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 Stedenontmoetingen bezoeken, enkele jaren
rijervaring hebben en bestuurservaring hebben en/of in commissies hebben gezeten.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 16 maart 2019 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
Robin Visser
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

