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Voorwoord 
Voor u ligt het jaarplan 2017 van de KNHS. 

Het heeft een veelzeggende titel: Zicht op 

de toekomst. 

 

Wie zicht heeft op de toekomst weet wat van 

hem/haar verwacht wordt. De periode, die het 

Meerjarenbeleidskader 2011-2016 bestreek, 

loopt ten einde en we kunnen zeggen, dat 

bijna al onze voornemens zijn gerealiseerd. 

Daar mogen we best trots op zijn. In 2017 

gaan we nadenken over een volgend 

meerjarenbeleidskader. Een uitdagend 

project, dat de paardensport en onze 

paardensportorganisatie op een wijze voor het 

voetlicht moet brengen, die past bij de 

ontwikkelingen van nu en straks als het gaat 

om vrijetijdsbesteding, natuurbeleving, sport-

deelname en zoveel meer. 

 

Sporters, die geen zicht meer hebben op hun 

sportieve toekomst, zien zich vaak 

genoodzaakt te stoppen. Topsporters en hun 

begeleidingsstaf, die vandaag roem vergaren 

of een teleurstelling moeten incasseren, 

denken morgen al weer na over de vraag: hoe 

verder?  
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Breedtesporters en recreatieruiters kunnen 

een leven lang aan onze sport deelnemen en 

daarvan genieten. Een mooi uitzicht waarop 

wij inspelen. 

 

Zicht op de toekomst gaat over toekomst-

verwachtingen, duurzame samenwerking, 

financieel gezonde resultaten, uitgekiende 

communicatie met leden en stakeholders en 

een soepele organisatorische sturing van 

processen op alle niveaus van de 

organisatie. 

 

Het zal duidelijk zijn, dat 2017 gezien het 

bovenstaande een ‘tussenjaar’ wordt, met 

bovendien een wisseling van de wacht 

binnen het directieteam. Dat we evengoed 

zes focuspunten hebben geformuleerd zegt 

genoeg over onze sportbond, die met een 

enorme drive en visie zijn vele taken invult. 

 

Graag bevelen wij de lezing van dit jaarplan 

aan. 

 

Theo Ploegmakers                                      

Voorzitter         



Inleiding 
In 2017 ontwikkelen we een nieuw 

meerjarenbeleidskader. Een boeiend 

proces waarin we nadenken over en 

opschrijven hoe we in de komende 

jaren de ontwikkelingen binnen onze 

sport en onze sportbond zien en die 

vertalen in beleid en actiepunten. 

 

Financieel staat de KNHS er gezond 

voor. De paardensport en de KNHS 

hebben sponsors veel te bieden. Hun 

steun hebben we nodig om 

organisatorisch nog beter en sportief 

nog sterker te worden. 

 

Ons Nationaal Hippisch Centrum staat 

na twee jaar nationaal en internationaal 

op de kaart. Meer dan honderdduizend 

mensen hebben genoten van prachtige 

evenementen en kampioenschappen.  

 

Samenwerken binnen sport en fokkerij 

heeft op landelijk niveau tot mooie en 

aansprekende successen geleid. 

Regionale samenwerking is een 

logische volgende stap. Bundeling van 

krachten, het stimuleren van bestaande 

en nieuwe initiatieven en het bevorderen 

van duurzaam ondernemerschap binnen 

regionale hippische platforms hebben 

tot doel, dat meer mensen gaan 

paardrijden. 

 

De KNHS bouwt aan een duurzame 

relatie met actieve verenigingen en 

sterke ondernemers onder het motto 

‘Sport voor iedereen’. In 2017 zetten we 

in op de verdere optimalisatie van het 

relatiebeheer, een passend 

productaanbod, natuurbeleving en 

educatie. 

 

Het vlaggenschip van de KNHS zijn 

onze topsportteams. Verdergaande 

optimalisering van de begeleiding, de 

toepassing van moderne technologieën 

en verbeterde talentenplannen vormen 

mede de basis voor nieuwe successen 

tijdens Europese en Wereld-

kampioenschappen. Het welzijn van het 

paard is hierbij van groot belang. 
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Focuspunten 2017 
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Het centrale doel 

van 2017 is zicht 

op de toekomst 



Zes focuspunten  

 1. Ontwikkelen van het nieuwe meerjarenbeleidskader 

 

2. Verstevigen sponsorfundament 

 

3. Dekkende exploitatie van het Nationaal Hippisch Centrum 

 

4. Hippisch Platform; versterken relatie met sportaanbieders  

 

5. Ondersteuning succesvolle sportaanbieders; sport voor iedereen  

 

6. Topsportprestaties op WK’s en EK’s, ook in 2017 
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In 2017 ontwikkelen we een volgend 

meerjarenbeleidskader gebaseerd op een 

gezamenlijke visie op de paardensport. 

Hierin worden de ambities van de KNHS 

beschreven, onderbouwd en in doelstellingen 

verwoord. Zowel de sporter als de 

sportaanbieder vinden hun plek in deze 

beleidsvisie. Samenwerken en verbinden 

zullen hierbij belangrijke voorwaarden zijn. 

 

Prestatie-indicator (KPI): 
 Goedgekeurd MJBK in 2017. 

 

Focus 2017: 
• Vaststellen van het nieuwe MJBK 

in de juni vergadering van de 

Ledenraad. 

 

 

 KNHS  |  06 

1 
  

Ontwikkelen van een nieuw 

meerjarenbeleidskader 



De paardensport is groot. In Nederland zijn meer dan 

een miljoen paardensport geïnteresseerden waarvan 

een half miljoen regelmatig de paardensport beoefend. 

Met een omzet van anderhalf miljard euro per jaar (bron: 

CBS) is de paardensport na voetbal de sport met de 

grootste economische waarde voor Nederland. De 

paardensport is in een aantal opzichten uniek. Voor 

velen gaat paardrijden verder dan een sport, het is een 

levensstijl.  

 

Dat biedt een uitermate interessante propositie voor 

potentiële sponsors. Met het wegvallen van Rabobank 

als hoofdsponsor van de KNHS ontstaat er ruimte en 

nieuwe kansen voor andere sponsors om partner te 

worden van een van de meest succesvolle sportbonden 

van Nederland. 

 

Prestatie-indicator (KPI): 
 Verbreden sponsorfundament door 

nieuwe grote sponsoren aan de KNHS 

te binden. 

 

Focus 2017: 
• Afsluiten van nieuwe grote (hoofd) 

sponsorcontracten. 

• Verstevigen van het sponsorfundament 

door naast hoofdsponsorcontracten ook 

official partnercontracten af te sluiten. 

• Generen van nieuwe inkomstenbronnen 

voor de KNHS. 
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Verstevigen van het 
sponsorfundament 



Focus 2017: 
• Implementatie van de samenwerking tussen de KNHS 

en Groenhorst / Aeres groep.   

 

 

Met meer dan honderdduizend bezoekers per jaar is het KNHS-centrum 

uitgegroeid tot het hart van hippisch Nederland. Het aantal evenementen 

dat op het KNHS-centrum plaatsvindt is gegroeid, niet alleen in 

kwantiteit maar ook in kwaliteit. Horse Event en het WK Jonge 

Dressuurpaarden zijn hier mooie voorbeelden van. In 2017 willen we dit 

succes voortzetten met als doel aan het einde van het jaar een cashflow 

dekkende exploitatie te realiseren. 

 

Nieuw in 2017 is dat de praktijkopleiding paardenhouderij van 

Groenhorst Barneveld vanuit het KNHS-centrum wordt aangeboden. Het 

onderwijs komt hiermee dichterbij de fokkerij, sport en hippische 

ondernemers en de daluren van het KNHS-centrum worden beter benut. 

Dat levert voor alle betrokken partijen voordelen op. 

 

Prestatie-indicator (KPI): 
 Cashflow ontwikkeling. 
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KNHS-centrum, het hart van 

de Nederlandse paardensport 
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Een hippisch platform in 
iedere KNHS-regio 

Wij bouwen en versterken een netwerk van regionale hippische platforms, 

waarin de verschillende key actoren vanuit paardrijden bij elkaar komen, met 

contacten naar overheid, toerisme, landschappen, om zich in te zetten voor 

paardrijden in de gehele breedte.  

 

We richten ons op:  

• Bundelen van krachten, het ondersteunen en uitbreiden van bestaande 

initiatieven; 

• Het stimuleren van creatieve processen en het bevorderen van 

succesvol ondernemerschap. 

 

Focus 2017: 

• Verankeren in de 

maatschappij. 

 

Dit doen wij door:   

• Het  faciliteren van een nauwe samenwerking tussen verschillende types 

sportaanbieders op lokaal en regionaal niveau. Maneges, ruitersportcentra en 

verenigingen werken samen bij het opzetten en uitvoeren van nieuwe of 

bestaande activiteiten. Ze groeien gezamenlijk en zijn financieel gezond; 

• Het ondersteunen van bestaande initiatieven op regionaal niveau, gericht op 

duurzame samenwerking, en het gezamenlijke verkennen van toekomstige 

mogelijkheden en kansen; 

• Het (mede-)opzetten van het platform op regionaal niveau. Elke regio ontvangt 

gemiddeld 8 uur per week ondersteuning vanuit accountmanagement.  

 

Met als doel: 

Versterken relatie sportaanbieders. 

 

 

Prestatie-indicator (KPI): 
• Een platform per regio, met 

representatie vanuit elke 

doelgroep. 
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5  Ondersteuning succesvolle 

sportaanbieders, sport voor iedereen 

Dit doen wij door:  

1. Optimalisatie relatiebeheer: 

• Het opzetten en onderhouden van een database voor 

gebonden/ongebonden sportaanbieders (kerncijfers, 

activiteiten, infrastructuur); 

• De regelmatige, servicegerichte, snelle communicatie 

met sportaanbieders; 

• Het adviseren en ondersteunen van sportaanbieders 

bij het halen van hun doelen op korte en lange termijn; 

• Het verkennen en ondersteunen van lokale en 

regionale allianties t.b.v. sportaanbieders. 

2. Uitrol productaanbod:  

• Het bestaande aanbod te stimuleren en te activeren, 

d.m.v. marketing- en mediacampagnes, 

foldermateriaal, georganiseerde bijeenkomsten en 

voorbeeldpakketten.  

3. Sport voor iedereen:  

• Doelgroepgerichte voorbeelden zijn:  

a) Leeftijd gericht productaanbod: 

 Jeugd: Bixie & Ruiteropleiding 

 Jong volwassenen: Ruiteropleiding, 

doorstroom wedstrijdsport 

 

 Volwassenen: Herintegratie 35+/40+ lessen of 

40+ wedstrijdsport 

b) Voor de (beginnende) wedstrijdsporters:  

 Laagdrempelig instroom mogelijkheden, zoals 

impulsrubrieken 

 Goed georganiseerde wedstrijden met een 

eerlijk, veilig en verantwoord wedstrijdklimaat 

 Nieuwe wedstrijdvormen zoals TREC en 

Working Equitation 

c) Voor de natuurbeleving: 

 Buitenrijd- en multisportactiviteiten zoals de 

buitenrijd opleidingen, Enjoy the Ride,  Ride & 

Run 

 Digitaal paardrijden  

 Campagne Veilig Verkeer en Code    

buitenrijden 

d) Voor educatie: 

 Instructeursopleidingen  

 Young Leaders Program 

 Wij zetten ons in voor: actieve verenigingen, sterke ondernemers en sport voor iedereen.  

Prestatie-indicator: 
• 1% groei leden/klanten via 

sportaanbieders. 

• Ledentevredenheid. 

Met als doel:  

Optimale omstandigheden creëren om meer mensen te laten paardrijden. 
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Topsportprestaties  
ook in 2017 

Focus 2017: 

• Kwalitatief sterke teams naar WK’s en EK’s in 8 disciplines 

(en jeugd) onder professionele begeleiding. 

• Rijtechnische progressie topsportkaders (kadertrainingen, 

stalbezoeken, afstemming privétrainer). 

• Fitte paarden: monitoring kaderpaarden, bloedproeven, 

pezenscans, hartslagmeter. 

• Fitte ruiters: integrale aanpak van fysieke en medische 

begeleiding, fysiotherapie, voedings- en mentale 

begeleiding, teamcoaching. 

• Technologie: database analyse gegevens uitbreiden, 

intensiveren videoanalyse en feedback. 

• Verbetering talentenplan op het domein van zelfregulatie. 

• Continuering eigenarenbeleid Olympische disciplines. 

• N.O.P.: potentiële medaillepaarden behouden.  

• Cross-over en samenwerking disciplines. 

• Kwalitatief sterke talentenplannen. 

 

 

Prestatie-indicator (KPI): 
 Presteren: team- en individuele medailles 

op WK’s en EK’s: 15 medailles 2017 (t.o.v. 

11 in 2016) 

 

Als land zijn we de afgelopen jaren zeer succesvol geweest op 

Europese en Wereld Kampioenschappen. In de disciplines 

springen, dressuur en mennen zijn we regerend Europees 

kampioen met de teams. Ook in 2017 ligt onze focus op het 

uitzenden van de sterkste teams naar EK’s en WK’s.  



Financieel en KPI’s 
 

0+ resultaat voor 2017 en gezonde vooruitzichten voor de jaren daarna 
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Methode: 
• KNHS begroot 2017 in lijn met 2016. 

• Daarnaast zijn er twee doorlopende programma’s die niet in de 

reguliere begroting zitten: 

• Het kostenreductie programma met als doel kosten te 

verlagen en geldstromen structureel flexibeler te maken; 

• De projectenkalender met als doel gestructureerd ambities 

te verwezenlijken. 

• De samenhang is dat benodigde eigen financiële middelen voor de 

projectenkalender uit het kostenreductie programma gehaald 

dienen te worden. 

• Uiteraard blijven de realisatie van de begroting, kostenreducties en 

projecten integraal verantwoord worden in de jaarrekening. 

• Overkoepelende doelstelling van de methode is om continu te 

streven naar meer financiële middelen voor de sport. 

 

 
 

Financiën en sturing 
Focus 2017: 
De snel veranderende omgeving van de KNHS met diverse financiële 

onzekerheden vraagt om een beter passende financiële sturing. 

 

Doelstelling:  
0+ resultaat voor 2017 en gezonde vooruitzichten voor de jaren daarna. 

Prestatie-indicator (KPI): 
 Resultaat in lijn met begroting. 
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KPI’s 
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KPI Doel

KNHS Algemeen

Vinden nieuwe hoofdsponsor(en) 1.000.000€                                              

Door de Ledenraad goedgekeurd volgende meerjarenbeleidskader Q3

Behoud baten uit betaalde lidmaatschappen 3.486.000€                                              

Behoud baten uit startpassen en licenties 6.165.000€                                              

KNHS - Centrum

Benodigde operationele cash-flow eind 2017 nul euro -€                                                       

Sportaanbieders en breedtesport voor iedereen

Een platform per regio, met representatie vanuit elke doelgroep Dec 2017 gereed

1% groei leden/klanten via sportaanbieders 1%

Ledentevredenheid niveau 2015 was 6,6 6,8

Topsport

Presteren: team- en individuele medailles EK's en WK's 15 med. EK's en WK's (t.o.v. 11 in 2016)


