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Artikel 1 - Algemene bepalingen 
1. De KNHS is de paardensportbond in Nederland.  
2. De KNHS is lid van de Fédération Equestre Internationale (FEl) en van NOC*NSF. 
 
Artikel 2 - Toelating tot het lidmaatschap 
1.  Lidverenigingen melden zich voor het lidmaatschap van de KNHS aan door het indienen 

van een verzoek bij het KNHS-bestuur. 
2. De KNHS kent individuele leden. Individuele leden melden zich rechtstreeks bij de KNHS aan. 
3.  Een lokale en een nationale vereniging melden hun verenigingsleden bij het 

KNHS-bestuur aan. Deze aanmelding geldt tevens voor de Regio of het mendistrict waaronder 
het aan te melden verenigingslid zal ressorteren.  

4.  Het KNHS-bestuur schrijft de wijze van aanmelding voor. 
5.  Nadat een vereniging een verzoek tot toelating, als bedoeld in lid 1 en 2, heeft ingediend, vraagt 

het KNHS-bestuur bij het desbetreffende Regiobestuur advies over de toelating. Voor toe te 
laten menverenigingen wordt door het KNHS-bestuur advies gevraagd aan het mendistrict. 
Voorts dient de lokale vereniging te voldoen aan de door de KNHS opgestelde toelatingseisen. 

6.  Het KNHS-bestuur kan het besluit tot toelating delegeren aan de Algemeen Directeur. 
7.  Na toelating ressorteren de toegelaten vereniging en het toegelaten verenigingslid onder de 

door het KNHS-bestuur aangewezen nationale vereniging of Regio. Een toegelaten 
menvereniging en zijn toegelaten leden ressorteren onder de door het KNHS-bestuur 
aangewezen mendistrict. 

 
Artikel 3 - Categorieën van verenigingsleden 
1.  De KNHS kent de navolgende categorieën verenigingsleden: 

a.  Seniorleden; 
b.  Juniorleden.  

2.  In afzonderlijke reglementen of besluiten wordt bepaald welke categorie van verenigingsleden 
in welke discipline aan welke wedstrijd mag deelnemen met dien verstande, dat voor deelname 
aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden. 

3.  Verenigingsleden kunnen verenigingslid zijn van meer dan één lidvereniging. 
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Artikel 4 - Algemene verplichtingen van de lidverenigingen 
1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplicht een lidvereniging 

zich voorts: 
a.  desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken 

en te zenden aan een orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht, dan wel aan 
een door dit orgaan aangewezen commissie of persoon; 

b.  het KNHS-bestuur te allen tijde inzage te geven in of afschrift te geven van de boekhouding 
en de (leden)administratie met de daarbij behorende bescheiden en wel op die plaats waar 
het KNHS-bestuur dit aangeeft; 

c.  verenigingsleden die door de KNHS zijn geroyeerd of waarvan het lidmaatschap door de 
KNHS is opgezegd met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de lidvereniging op te 
zeggen; 

d.  toe te zien op de uitvoering van een door het Tuchtcollege, het Instituut Sportrechtspraak 
of de Raad van Appèl opgelegde straf en een door de Commissie van Beroep gedane 
uitspraak; 

e.  van al haar verenigingsleden de gegevens bij te houden die door de KNHS worden 
verlangd; 

f.  notulen van bestuurs- en ledenvergaderingen te maken, alle binnenkomende 
correspondentie, alsmede afschriften van alle uitgaande correspondentie te bewaren en 
jaarverslagen en financiële jaarverslagen uit te brengen. Het financiële jaarverslag 
omvat de staat van baten en lasten, de balans, de begroting, en de toelichting op deze 
stukken, waaronder begrepen het verslag van de kascommissie; 

g.  de onder f. bedoelde stukken, alsmede de gehele administratie, ten behoeve van de KNHS 
gedurende ten minste zeven jaren te bewaren; 

h.  leden van het KNHS-bestuur en de Algemeen Directeur, dan wel een daartoe door het 
KNHS-bestuur of de Algemeen Directeur aangewezen persoon, te allen tijde toegang te 
verlenen tot de algemene vergadering van de lidvereniging; 

i.  voorafgaande goedkeuring van het KNHS-bestuur te vragen voor een wijziging van haar 
statuten en reglementen; 

j.  om onder opgave van redenen schriftelijk mededeling te doen aan het KNHS-bestuur van 
een door de lidvereniging ten aanzien van het verenigingslid voorgenomen royement, 
waarna in gezamenlijk overleg zal worden bezien of het royement gerechtvaardigd is en 
het KNHS-bestuur dit voorgenomen royement overneemt; 

k.  om onder opgave van redenen schriftelijk binnen veertien dagen mededeling te doen 
aan het KNHS-bestuur en indien van toepassing aan het Regiobestuur en indien van 
toepassing aan het mendistrictbestuur en aan het eventuele kringbestuur van een door de 
lidvereniging ten aanzien van een verenigingslid uitgesproken royement of schorsing van 
vier weken of langer; 

l.  om één of meer verenigingsleden, gekozen in een vertegenwoordigende nationale en/of 
regio- en/of mendistrict- en/of kringselectie niet te belemmeren in een selectie uit te komen 
en aan de training daarvoor deel te nemen; 

m.  om zonder toestemming van het KNHS-bestuur niet toe te treden tot een niet door de 
KNHS erkende organisatie die de paardensport doet beoefenen. 

2.  Het KNHS-bestuur is bevoegd met betrekking tot het in dit artikel bepaalde dispensatie te 
verlenen. 

 
Artikel 5 - Algemene verplichtingen van verenigingsleden en individuele leden 
1.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van de Statuten verplichten verenigingsleden 

en individuele leden, voor zover van toepassing, zich voorts: 
a.  desgevraagd op eerste verzoek volledige en juiste inlichtingen en opgaven te verstrekken 

en toe te zenden aan een orgaan van de bestuurlijke en/of rechtsprekende macht, dan wel 
aan een door dit orgaan aangewezen commissie of persoon; 

b.  om zich ter gelegenheid van een wedstrijd, zowel vóór, gedurende, als na de wedstrijd 
behoorlijk te gedragen en zo nodig bij te dragen aan en mede te helpen bij het handhaven 
van de orde; 

c.  om slechts met voorafgaande toestemming van het KNHS-bestuur uit te komen, dan wel 
mede te werken aan een wedstrijd in Nederland of daarbuiten, die niet door of onder 
auspiciën van de KNHS dan wel een door haar erkende organisatie is georganiseerd, of 
waarvoor de vereiste toestemming niet is verleend; 

d.  zich te houden aan de Gedragscode, zoals vastgesteld door de Ledenraad. 



3 

 

2.  Het KNHS-bestuur is bevoegd met betrekking tot het in lid 1 sub a. en sub c. dispensatie te 
verlenen. 

3.  Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele 
toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het 
andere lid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. 

 
Artikel 6 - Vergaderingen KNHS-bestuur 
1.  Het KNHS-bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste drie KNHS-bestuursleden 

dit wensen. 
2.  De voorzitter bepaalt tijd en plaats van de KNHS-bestuursvergaderingen. 
3.  In een vergadering van het KNHS-bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden 

genomen indien niet ten minste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het KNHS-
bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt alsdan geagendeerd voor de volgende vergadering, 
waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige KNHS-
bestuursleden. 

4.  Over onderwerpen, die niet zijn geagendeerd, kan geen besluit worden genomen, tenzij een 
meerderheid van ten minste twee derden van het aantal leden van het KNHS-bestuur anders 
beslist. 

5.  Ieder KNHS-bestuurslid heeft één stem. 
 
Artikel 7 - Taken leden KNHS-bestuur 
1.  Het KNHS-bestuur is belast met het besturen van de KNHS en vertegenwoordigt de KNHS 

zowel nationaal als internationaal. 
2.  Het KNHS-bestuur beslist bij competentiegeschillen. 
3.  De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de 

door het KNHS-bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle 
rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt. 

4.  Bij de uitoefening van haar taken wordt het KNHS-bestuur bijgestaan door de werkorganisatie. 
 
Artikel 8 - Verkiezingen en benoemingen 
1.  Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de KNHS geschieden door 

kandidaatstelling en zo nodig stemming en herstemming. Indien meer dan één vacature dient te 
worden vervuld, geschiedt de kandidaatstelling voor iedere vacature afzonderlijk, voor zover in 
de Statuten niet anders is bepaald. 

2.  Alle kandidaten, met uitzondering van kandidaten voor het Tuchtcollege en de Raad van Appèl 
en kandidaten uit de werkorganisatie, voor de in lid 1 bedoelde functies dienen lid van de KNHS 
te zijn. 

3.  Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en moet vergezeld gaan van een 
verklaring van de kandidaat, dat hij een eventuele verkiezing of benoeming zal aanvaarden. 

4.  Indien de Statuten, het Algemeen Reglement en/of reglementen een benoeming via een 
voordracht voorschrijven wordt, nadat een kandidaat zich voor zijn benoeming heeft 
teruggetrokken, de kandidaatstelling en benoeming aangehouden totdat een nieuwe voordracht 
is opgesteld. 

5.  Het KNHS-bestuur en de lidverenigingen regelen de verkiezingen en benoemingen, die binnen 
hun vereniging nodig zijn. 

6.  Bij tussentijdse verkiezingen en benoemingen stelt het desbetreffende bestuur binnen zes 
weken na het ontstaan van de vacature(s) de datum voor het indienen van kandidaten vast. 

7. De functie van bestuurslid van een regiobestuur of mendistrict is onverenigbaar met het zijn van 
een lid van de technische commissie en/of het zijn van onafhankelijk voorzitter van een forum. 

 
Artikel 9 - Nationale verenigingen 
1.  De KNHS kent nationale verenigingen als lid als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. van de 

Statuten. 
2.  Verenigingsleden, die de discipline aangespannen sport beoefenen, verenigen zich naar gelang 

van het ras waarmee zij deze sport beoefenen in de nationale vereniging voor eigenaren en 
rijders van Tuigpaarden, van Hackneys of van Tuigpaarden Fries Ras. 

3.  Een bestuur van een nationale vereniging: 
a.  maakt binnen de kaders van het door het KNHS-bestuur opgestelde meerjarenbeleidplan 

een werk- en beleidsplan voor de desbetreffende discipline; 
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b. adviseert, voor zover van toepassing, over het programma van het Nederlandse 
Kampioenschap van de desbetreffende discipline aan de fora; 

c.  adviseert het forum over voorstellen van hun vereniging die de KNHS als geheel betreffen; 
d.  voert, voor zover van toepassing, voor de eigen discipline overleg over de 

concourskalender en over beleidszaken; 
e.  initieert regionale en landelijke activiteiten en uitrol van beleid; 
f.  volgt en formuleert adviezen met betrekking tot actuele ontwikkelingen op nationaal en 

internationaal gebied van de hippische sport; 
g.  ondersteunt startmogelijkheden, aangepast aan de behoefte van deelnemers in binnen- en 

buitenland. 
 
Artikel 10 - Sportfora 
1.  Sportfora worden samengesteld met afvaardiging conform artikel 16 van de KNHS Statuten. De 

portefeuillehouder recreatiesport maakt deel uit van het recreatiesportforum. Een sportforum 
maakt binnen de kaders van het door het KNHS-bestuur opgestelde meerjarenbeleidplan een 
werk- en beleidsplan voor de desbetreffende discipline; 

2.  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van de Statuten zijn de taken en 
bevoegdheden van de Sportfora: 
a.  het zijn van overlegorgaan voor de discipline in de meest brede zin van het woord 

(opiniërend, uitwisseling van kennis en ervaring, hoedster van de haal- en brengplicht in 
organisatorische en communicatieve zin); 

b.  verantwoordelijk te zijn voor de beleidsmatige en kwalitatieve ontwikkeling van de 
discipline, zowel op prestatief als recreatief gebied, en de integratie ervan; 

c.  het beslissen over adviezen van de technische commissie van de discipline; 
d.  het vaststellen van het disciplinereglement na marginale toetsing door het KNHS-bestuur; 
e.  geeft sportspecifieke adviezen op het gebied van public relations, sponsoring en promotie; 
f. het initiëren en actueel doen houden van een op de desbetreffende sport toegesneden 

opleidings- en bijscholingsprogramma voor sporters, officials en instructeurs; 
g. het op peil brengen en houden van de sportspecifieke deskundigheid, bijvoorbeeld door 

middel van opleidingen en bijscholingen; 
h.  het bevorderen van ledengroei en ledenbehoud en een goed verloop van wedstrijden door 

het opstellen van regels en adviezen; 
i.  het stimuleren tot het organiseren van evenementen en wedstrijden, waaronder begrepen 

het geven van adviezen en ondersteuning met betrekking tot de organisatie en 
infrastructuur ervan; de aandacht voor de passieve paardensportliefhebber is daarvan een 
integraal onderdeel; 

j.  het behartigen van jeugd- en jongerenzaken; 
k. het sportforum Aangespannen Sport heeft de taak: het geven van advies aan het KNHS-

bestuur inzake toewijzing van Nederlandse Kampioenschappen Aangespannen Sport; 
l. het geven van advies aan het KNHS-bestuur inzake toewijzing van KNHS-

Kampioenschappen in de desbetreffende discipline.  
 
Artikel 11 - Regio 
1. Een Regio is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid voor een bepaald geografisch 

gebied die lid is van de KNHS.  
2. Bij het indelen van de Regio’s zijn in grote lijnen de provinciegrenzen gevolgd.  
3. De Regio maakt binnen de kaders van het door het KNHS-bestuur opgestelde 

meerjarenbeleidplan een werk- en beleidsplan voor de desbetreffende regio. 
4.  Een Regio heeft onder meer tot taak: 

a. bestuurlijke beheerstaken; 
b. educatieve taken: het stimuleren en organiseren van educatie in brede zin op regionaal en 

lokaal niveau en het stimuleren van participatie op nationaal niveau; 
c. het stimuleren van talentontwikkeling; 
d. het stimuleren en faciliteren van het deelnemen aan wedstrijden; 
e. het stimuleren van de recreatieve ruitersportbeoefening waaronder het aanleggen, (doen) 

onderhouden, verbeteren en koppelen van ruiter- en menpaden; 
f. het vaststellen van de regiowedstrijdkalender; 
g. het organiseren van regiokampioenschappen;  
h. het stimuleren van andere activiteiten in de Regio, die de leden binden; 
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i. het onderhouden van een netwerk met regionale stakeholders om zo de sport te promoten 
en de belangen zo goed mogelijk te behartigen; 

j. het -voor zover van toepassing- voeren van overleg met de onder de Regio ressorterende 
kringverenigingen, ; 

k. het verkrijgen van voldoende financiële middelen, waaronder het verkrijgen van subsidies; 
l. activiteiten om leden te behouden en te werven; 
m. het geven van voorlichting; 
n. het -indien van toepassing- instellen van kringverenigingen; 
o. het benoemen van foraleden door de Algemene Ledenvergadering of door het 

regiobestuur; 
p. het uitvoeren van andere door het KNHS-bestuur en/of ledenraad opgedragen taken; 

 q.   het stimuleren van de recreatieve ruitersportbeoefening waar mogelijk te combineren met 
de basiswedstrijdsport. 

5.  Elke regio wordt ondersteund door een in dienst van de KNHS zijnde accountmanager. 
6. Het Regiobestuur kan besluiten om kringverenigingen onder haar te laten ressorteren. Deze zijn 

alsdan organisatorische eenheden van de Regio en de KNHS. Mocht de Regio geen 
kringverenigingen onder zich laten ressorteren dan zijn de bepalingen die de kringvereniging 
betreffen niet van toepassing op de desbetreffende regio. 

 
Artikel 12 - Mendistricten 
1. Een mendistrict is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die lid is van de KNHS. Een 

mendistrict behartigt de belangen van de leden van het mendistrict met de daaronder 
ressorterende menverenigingen en leden van de menafdeling van lokale verenigingen, die de 
mensport in wedstrijdverband beoefenen; en voorts een mendistrictvereniging voor menners 
klasse 4 en de bij deze klasse betrokken personen , het nationaal Mendistrict Klasse 4. 

2. Een mendistrict maakt binnen de kaders van het door het KNHS-bestuur opgestelde 
meerjarenbeleidplan een werk- en beleidsplan voor het desbetreffende district. 

3.  Een mendistrict heeft onder meer tot taak: 
a. bestuurlijke beheerstaken; 
b. educatieve taken: het stimuleren en organiseren van educatie in brede zin op regionaal en 

lokaal niveau en het stimuleren van participatie op nationaal niveau; 
c. het stimuleren van talentontwikkeling en het faciliteren van het deelnemen aan wedstrijden; 
d. het stimuleren van de recreatieve mensportbeoefening waaronder het aanleggen, (doen) 

onderhouden, verbeteren en koppelen van ruiter- en menpaden; 
e. het verkrijgen van subsidies; 
f. activiteiten om leden te houden en te werven; 
g. het geven van voorlichting; 
h. het vaststellen van de wedstrijdkalender van het mendistrict; 
i. het -voor zover van toepassing- organiseren van mendistrictkampioenschappen; 
j.  het doen beoefenen en het bevorderen van de groei en de kwaliteit van de mensport;  
k.  het behartigen van de sportieve, prestatieve en recreatieve belangen van de mensport in 

de meest brede zin; 
l.  het in opdracht van het KNHS-bestuur implementeren van nationaal beleid en het mede 

stimuleren van nieuwe ontwikkelingen; 
m.  het uitvoeren van andere door het KNHS-bestuur en ledenraad opgedragen taken, 

waaronder een effectieve uitrol van beleid en projecten naar verenigingen en andere 
stakeholders; 

n.  het samenbundelen, coördineren, adviseren en activeren van leden, die de mensport 
beoefenen; 

o.  het opbouwen van een relatie met alle relevante stakeholders in het werkgebied van de 
mendistrictvereniging om zo de mensport te promoten en de belangen zo goed mogelijk te 
behartigen; 

p.  het -waar van toepassing in samenwerking met andere mendistrictverenigingen- voeren 
van overleg met andere stakeholders; 

q.  het uitvoeren van andere door het KNHS-bestuur opgedragen taken; 
 r.   het stimuleren van de recreatieve mensportbeoefening waar mogelijk te combineren met 

de basiswedstrijdsport. 
4.  Elk mendistrict wordt ondersteund door een in dienst van de KNHS zijnde accountmanager. 
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Artikel 13 - Kringverenigingen 
1. Het Regiobestuur heeft de mogelijkheid om de Regio onder te verdelen in kringverenigingen.  
2. Een kringvereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die lid is van de KNHS. 
3. Een kringvereniging voert taken uit welke door het Regiobestuur zijn opgedragen.  
4. Leden van de kringvereniging zijn de aan haar door het Regiobestuur toegewezen 

verenigingen. 
 
Artikel 14 - Technische commissies 
1. Een technische commissie heeft tot taak: 

a.  het ontwikkelen, onderhouden, vermeerderen, verdiepen en uitdragen van de technische 
kennis van de desbetreffende discipline in de ruimste zin van het woord; 

b.  het actueel en praktijkgericht doen houden van de reglementering door het adviseren en 
doen van voorstellen aan het sportforum; 

c.  het opstellen van regels en adviezen voor sportspecifieke competities en projecten; 
d.  het geven van advies aan het KNHS-bestuur inzake toewijzing van Nederlandse 

Kampioenschappen in de desbetreffende discipline; 
e.  het volgen van, inspelen op en formuleren van adviezen met betrekking tot actuele 

ontwikkelingen op nationaal en internationaal gebied van de sport; 
f.  het opstellen van sporttechnische voorwaarden om tot een goede wedstrijdkalender te 

komen; 
g.  het adviseren inzake afstemming van de reglementering van de KNHS op de 

reglementering van de FEI; 
h.  het uitvoeren van alle andere taken, die redelijkerwijs gerekend kunnen worden tot het 

aandachtsgebied van de technische commissie. 
 
Artikel 15 - Bondsatletencommissie 

De taken, bevoegdheden en werkwijze van de Bondsatletencommissie wordt nader geregeld in het 
Reglement KNHS-Bondsatletencommissie. 
 
Artikel 16 - Officiële mededelingen 
1. Alle mededelingen, waarvan de Statuten, het Algemeen Reglement of reglementen publicatie 

voorschrijven, of waarvan dit door het KNHS-bestuur of door de Algemeen Directeur van de 
werkorganisatie gewenst wordt geacht, alsmede alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen 
in de Officiële mededelingen van de KNHS. 

2.  Lidverenigingen, officials van de KNHS en startpashouders zijn verplicht een betaald 
abonnement te nemen op de Officiële mededelingen van de KNHS. 

3.  Verenigingsleden en individuele leden kunnen, waar van toepassing, op abonnementsbasis om 
toezending van de Officiële mededelingen verzoeken. 

4.  Het KNHS-bestuur en de Algemeen Directeur van de werkorganisatie zijn bevoegd in 
spoedeisende gevallen ook op andere wijze mededelingen te doen. 

 
Artikel 17 - Schadevergoeding 
Indien een uitspraak van het Tuchtcollege, het Instituut Sportrechtspraak, de Raad van Appèl of de 
Commissie van Beroep tot gevolg heeft dat de beslissing van het KNHS-bestuur, van de Ledenraad 
van de KNHS of van een orgaan, dan wel één van haar officials geheel of ten dele wordt gewijzigd of 
vernietigd, kan daaraan door de betrokkenen noch door derden enig recht op schadevergoeding 
jegens de KNHS worden ontleend. 
 

 

 
 


