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Aangespannen sport
Het in wedstrijdverband uitbrengen van Tuigpaarden, Hackneys en Tuigpaarden Fries ras; ter
onderscheiding van de discipline mennen en de wedstrijdmensport.
Adviescommissie
Een commissie die het KNHS-bestuur adviseert over een specifiek deel van het werkterrein van de
KNHS.
Algemeen Directeur
De Algemeen Directeur van de KNHS.
Algemeen Reglement
Het Algemeen Reglement van de KNHS.
Breedtesport
Alle wedstrijd- en recreatieve sportbeoefening met uitzondering van de topsport.
Bondsatletencommissie
Een commissie, die het KNHS-bestuur adviseert inzake topsportbeleid, bestaande uit kaderleden en
een onafhankelijk voorzitter, gekozen door de Olympische, Paralympische, A- en B-kaderleden van de
door de FEI erkende disciplines en de parasport.
Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep van de KNHS, die bindende uitspraken doet bij conflicten binnen de
KNHS.
Commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak
De Commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak, die krachtens een overeenkomst in
naam, ten behoeve van en voor rekening en risico van de KNHS tuchtrechtspraak uitoefent.
Discipline
Tak van paardensport die is onderworpen aan de reglementen van de KNHS (zoals: aangespannen
sport, dressuur, endurance, eventing, mennen, reining, springen en voltige).
FEI
Fédération Equestre Internationale, de internationale overkoepelende paardensportorganisatie,
waarvan de KNHS lid is.
FNRS
Federatie Nederlandse Ruitersportcentra.
Forum
Zie sportforum.
Hippische sport
De paarden- en/of ponysport, met uitzondering van de draf- en rensport.
Individueel lid
Een natuurlijk persoon die lid is van de Regio en/of van de KNHS en geen verenigingslid is.
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Individueel mensportlid
Een lid, dat de mensport beoefent en lid is van de KNHS en van een mendistrict, maar geen lid is van
een menvereniging.
Internationale sport
Het door leden in georganiseerd verband beoefenen van de FEI-gereglementeerde wedstrijdsport.
Instituut Sportrechtspraak
Het Instituut Sportrechtspraak, dat krachtens een overeenkomst in naam, ten behoeve van en voor
rekening en risico van de KNHS tuchtrechtspraak (op het gebied van seksuele intimidatie en humane
doping) uitoefent.
Junior (sport)
De wedstrijdsport waaraan het verenigingslid dat vanaf het jaar waarin het 14 jaar wordt tot en met het
jaar waarin het 18 jaar wordt in de verschillende disciplines (springen, dressuur, eventing en/of
endurance) deelneemt.
Juniorlid
Een verenigingslid is juniorlid tot en met het jaar waarin het verenigingslid 18 jaar is geworden.
KNHS
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie, afgekort KNHS, de enige door de FEI, het
NOC*NSF, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Economische
Zaken, landbouw en Innovatie erkende paardensportorganisatie in Nederland.
KNHS-bestuur
Het bestuur van de KNHS.
KNHS-kampioenschap
Het kampioenschap in de op één na hoogste en lagere klassen van een discipline.
Kringbestuur
Het bestuur van een kringvereniging.
Kringvereniging
Een kringvereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, die lid is van de KNHS. Een
Kringvereniging voert taken uit welke door het Regiobestuur zijn opgedragen. Een kringvereniging is
geen lid van de Regio en kan geen stemrecht uitoefenen binnen de Regio.
Kringvergadering
De algemene vergadering van een kringvereniging, bestaande uit het kringbestuur en de
vertegenwoordigers van de verenigingen.
Leden
Nationale verenigingen, regio’s, kringverenigingen, mendistricten, verenigingen, verenigingsleden en
de individuele leden.
Ledenraad
De algemene vergadering van de KNHS in de zin van de wet.
Ledenraadsleden
De voorzitters van de regio, de voorzitters van de nationale verenigingen, met uitzondering van de
aangespannen sport, de voorzitter die de mendistricten representeert, de voorzitter die de
aangespannen sport representeert en de voorzitter van de Bondsatletencommissie vormen tezamen
de Ledenraad van de KNHS.
Lidvereniging
Een nationale vereniging, een lokale vereniging, een regio, een kringvereniging en een mendistrict.
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Lokale vereniging
Een lidvereniging, niet zijnde een nationale vereniging of een Kringvereniging, waarvan de leden in
een deel van de regio de hippische sport beoefenen.
Menafdeling
De aan de mensport verbonden leden van een lokale lidvereniging.
Mendistrict
Is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die lid is van de KNHS en de mensport
vertegenwoordigt. 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 de menners
klasse 4 en de bij deze klasse betrokken personen, het nationaal Mendistrict Klasse 4.
Mendistrictbestuur
Het bestuur van een mendistrict.
Mendistrictvergadering
De algemene vergadering van een mendistrict, bestaande uit het mendistrictbestuur, de
afgevaardigden van de menverenigingen, de afgevaardigden van menafdelingen van de lokale
verenigingen, de verenigingsleden van de menverenigingen en van de menafdelingen van de lokale
verenigingen en de individuele mensportleden.
Mensport
Het recreatief rijden met of in georganiseerd wedstrijdverband uitbrengen van aangespannen
Paarden met uitzondering van de aangespannen sport.
Menvereniging
Een lokale vereniging, , waarvan de leden in een deel van het mendistrict de mensport beoefenen,
met uitzondering van de aangespannen sport.
Nationale vereniging
Een lidvereniging die een nationale groep leden in de KNHS vertegenwoordigt en als zodanig door de
KNHS is toegelaten.
Nederlands Kampioenschap
Het kampioenschap in de hoogste klasse van een discipline. Het KNHS-bestuur kan bepalen, dat ook
een kampioenschap voor de hoogste klasse als KNHS-kampioenschap verreden wordt.
Officiële mededelingen
De door het KNHS-bestuur aangewezen communicatiemiddelen waarin alle officiële mededelingen
van de KNHS, de FEI, het KNHS-bestuur alsmede van organen, commissies en de algemeen
directeur van de KNHS worden gepubliceerd.
Orgaan
Het KNHS-bestuur, de Ledenraad, het Tuchtcollege, de Tuchtcommissie Instituut Sportrechtspraak en
de Commissie van beroep Instituut Sportrechtspraak voor zover deze functioneren voor of namens de
KNHS, de Raad van Appèl, de Commissie van Beroep, alsmede die personen en commissies die op
grond van de Statuten, het Algemeen Reglement en de reglementen zijn belast met een andere
omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. Tevens zijn de Sportfora
orgaan voor zover zij een bindend advies uitbrengen.
Paard
Een eenhoevig rij- en/of trekdier, niet zijnde een (muil)ezel of muildier, met een stokmaat van 1.57 of
hoger (zonder hoefijzers gemeten). Waar in de Statuten, het Algemeen Reglement en de reglementen
'paard' is vermeld, wordt daaronder ook 'pony' begrepen, tenzij anders vermeld.
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Pony
Een eenhoevig rij- en/of trekdier, niet zijnde een (muil)ezel of muildier, met een stokmaat van 1.569 of
lager (zonder hoefijzers gemeten). Waar in de statuten en reglementen van de KNHS “paard” is
vermeld wordt daaronder ook “pony” begrepen, tenzij anders vermeld.
Raad van Appèl
De Raad van Appèl, dan wel een kamer daarvan, als bedoeld in het Tuchtreglement van de KNHS.
Recreatiesport
Het beoefenen van paardensport in enigerlei vorm met uitzondering van de wedstrijdsport.
Regiobestuur
Het bestuur van een regio.
Regio
Een Regio is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid die lid is van de KNHS.
Regiovergadering
De algemene vergadering van een Regio in de zin van de wet..
Reglementen
Het Algemeen Wedstrijdreglement, de Disciplinereglementen en overige reglementen van de KNHS.
Seniorlid
Een verenigingslid is seniorlid met ingang van het jaar waarin het verenigingslid 19 jaar wordt.
Senior (sport)
De wedstrijdsport waaraan het verenigingslid dat vanaf het jaar waarin het 22 jaar wordt aan
deelneemt.
Sportforum
Overlegorgaan voor elke discipline, waarvan de taken in het Algemeen Reglement staan omschreven.
Statuten
De statuten van de KNHS.
Technische commissie
Een Commissie, die het sporttechnische beleid per discipline mede ontwikkelt en waarvan de taken in
het Algemeen Reglement staan omschreven.
Topsport
De hippische sport waaraan deelnemen senioren, young riders, junioren en ponyruiters die in
aanmerking (kunnen) komen voor deelname aan de Europese Kampioenschappen,
Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen en Paralympics. Concreet zijn dit alle kaderleden die
via een adequaat trainings- en wedstrijdprogramma professioneel toewerken naar internationale
kampioenschappen.
Tuchtcollege
Het tuchtcollege, dan wel een kamer daarvan, als bedoeld in het Tuchtreglement van de KNHS.
Verenigingsbestuur
Het bestuur van een nationale vereniging, een lokale lidvereniging, een menvereniging.
Verenigingslid
Een lid van een nationale vereniging, een menvereniging, een lokale vereniging.
Verenigingsvergadering
De algemene vergadering van een nationale of van een lokale (men)vereniging.
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Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie is een commissie bestaande uit enkele leden die alleen bij elkaar komt
wanneer daar concrete aanleiding toe is. De op voordracht van het bestuur door de algemene
ledenvergadering/ledenraad benoemde leden van de commissie hebben tot taak de algemene
ledenvergadering/ledenraad of het bestuur te adviseren over te benoemen bestuursleden. De
vergaderingen van de vertrouwenscommissie zijn niet openbaar. Ook wordt er van de vergadering van
de vertrouwenscommissie geen verslag gemaakt, tenzij dit noodzakelijk wordt geacht.
Wedstrijdsport
Het door leden in georganiseerd verband beoefenen van de KNHS-gereglementeerde wedstrijdsport
in Nederland.
Werkorganisatie
De werkorganisatie van de KNHS waarin de werknemers werkzaam zijn.
Young rider (sport)
Het verenigingslid dat vanaf het jaar waarin het 16 jaar wordt tot en met het jaar waarin het 21 jaar is
geworden aan de wedstrijdsport in de disciplines springen, dressuur, eventing en/of endurance
deelneemt.
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