Inhoud
1

Agenda Nationaal ............................................................................................................................. 1

2

Een goede cap voorkomt…! ............................................................................................................. 1

3

Vacature Penningmeester ................................................................................................................ 2

4

Contactadressen .............................................................................................................................. 3

1 Agenda Nationaal
8 en 9 februari 2020

SO Concorde

7 en 8 maart 2020

SO BLOK

28 en 29 maart 2020

SO Hippocampus

18 en 19 April

SO Parafrid

9 en 10 mei

SO Marcroix

30 en 31 mei

SO Solleysel

2 Een goede cap voorkomt…!

De eerstvolgende SO staat alweer voor de deur! We willen natuurlijk dat iedereen met plezier, maar
vooral veilig, zijn/haar proef rijdt. Vandaar dat we even stilstaan bij de caps. Weet jij nog wanneer je
voor het laatst een nieuwe cap hebt aangeschaft? Ben je gevallen met je cap en draag je deze nu nog
steeds? Let dan goed op:
•
•

•

Idealiter wordt een cap elke vijf jaar vervangen om veilig te blijven.
Een gecertificeerde cap heeft een norm, de CE1384 norm. Er is ook een tijdelijke en
strengere norm in het leven geroepen, de VG1. Als jouw cap aan één van deze twee voldoet
zit je goed. Er zijn winkels (bijvoorbeeld Decathlon) die caps verkopen zonder dit keurmerk.
Ze zijn misschien goedkoper, maar je bent hiermee niet verzekerd! Er zijn dan ook een aantal
maneges die je niet op een paard laten als je een niet gecertificeerde cap draagt!
Wanneer je van je paard valt moet je eigenlijk je cap vervangen, ook al ben je niet op je hoofd
gevallen. In alle gevallen krijgt je hoofd (en nek) een dreun. Hierdoor kunnen er aan de

•

binnenkant van je cap scheurtjes ontstaan. Deze zie je niet, maar mocht je
nog een keer vallen beschermt deze dus niet meer.
Ga voorzichtig om met je cap. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar het gebeurt
vaak dat een cap op de grond valt. Dit heeft hetzelfde effect als een val van
een paard!

Zoals op Facebook al te lezen was heeft het bestuur laatst een EHBO cursus
gevolgd, speciaal gericht op de paardensport en wat te doen bij een val van een
paard. Mocht er tijdens een SO iets aan de hand zijn, of heb je vragen, kun je altijd
iemand even aanschieten!

3 Vacature Penningmeester
Het is bijna tijd dat onze geliefde penningmeester het stokje gaat overgeven. Word jij onze nieuwe
penningmeester?!
Het Dagelijks Bestuur van de KNHS-VNS is op zoek naar een nieuwe Penningmeester. Hieronder is
een omschrijving van de taken van de Penningmeester binnen ons bestuur te vinden. Mocht je interesse
hebben om samen met ons het KNHS-VNS-bestuur te draaien, stuur dan voor 5 april 2020 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 Penningmeester der KNHS-VNS
De Penningmeester van het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de boekhouding van in- en uitgaven
van ieder boekjaar. De Penningmeester dient ervoor te zorgen dat facturen en declaraties op tijd worden
voldaan. De jaarlijkse contributies worden door de Penningmeester geïnd bij de lidverenigingen.
Daarnaast behoort het tot de taak van de Penningmeester om de begrotingen van Stedenontmoetingen
en aanvragen voor garantiesubsidie te beoordelen en de betreffende commissies hierin de adviseren.
Aan het eind van het boekjaar zorgt de Penningmeester voor een financieel jaarverslag.
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 bij
voorkeur bestuurservaring hebben en/of in commissies hebben gezeten.
Ben je geïnteresseerd? Stuur dan vóór 5 april 2020 een mail naar voorzitter@studentenuiters.nl!

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

Linsey Manten
Tori van Dijk
Robin Visser
Jette de Vos
Iris Haveman
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

