
 
 
   

Meer info en opgave via www.knhs.nl/verenigingstrajecten of bel de KNHS Sportaanbiedersdesk 

 

 

 

1.   Intakegesprek vereniging op locatie (standaard) 

Bij het intakegesprek komt de KNHS Verenigingsadviseur op locatie 

voor een eerste oriënterend gesprek met het bestuur of dagelijks 

bestuur van de vereniging. Hierin wordt uitleg gegeven over het 

programma en welke kansen en mogelijkheden dit biedt voor de vereniging. Dit kan vanuit 

knelpunten zijn, maar ook juist vanuit kernpunten. Het is een persoonlijk gesprek waarin de 

achterliggende behoefte van de vereniging op tafel komt.  

 

2.   Workshop Besturen met een Visie (de basis)  

De Workshop Besturen met een Visie richt zich op de groei en ontwikkeling 

van sportverenigingen. Het is een workshop die rechtstreeks de bestuurders 

zelf ondersteunt in hun rol en taken om bij te dragen aan een sterkere en 

leukere vereniging. Besturen betekent richting geven aan de vereniging, een 

koers uitzetten en op basis van deze koers beslissingen nemen om uiteindelijk zo dicht 

mogelijk bij een vooraf bepaalde stip op de horizon te komen. Dit klinkt logisch, maar blijkt in 

de praktijk lastig te zijn door al het dagelijkse werk binnen de vereniging.  

 

3.   Workshop Sportief Besturen  

Binnen de workshop Sportief Besturen gaan we verder in op de rol- en 

taakverdeling binnen het bestuur. Door bepaalde opdrachten voor te 

leggen aan de bestuursleden, komt steeds beter in beeld waar de  

knelpunten zitten van de vereniging die voortgang soms in de weg zitten. Bestuurders gaan 

tijdens de paardensport specifieke kernmodule ook naar hun eigen- en elkaars rollen kijken. 

Zijn alle kennis en vaardigheden aanwezig om goed te besturen? Of wordt er werk dubbel 

gedaan of helemaal niet? Hoe zorgt u samen voor een passende  invulling? 

 

4.   Workshop 4 Inzichten voor bestuurders   

Als bestuurder van een rijvereniging heeft u allerlei ambities. U werkt hard om 

dit voor elkaar te krijgen, maar onderweg komt u dilemma’s tegen die u uit 

koers kunnen brengen. Om u als bestuurder hierin te ondersteunen zijn de 4 

inzichten ontwikkeld. Deze inzichten laten u als bestuurder verder groeien in 

uw rol in samenwerking met instructeurs, wedstrijdorganisatoren en vrijwilligers. Het zorgt 

voor verbondenheid binnen de vereniging.  
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5.   Verenigingsondersteuning (Besturen met een Visie Plus) 

Specifieke verenigingsondersteuning is in feite het vervolgtraject na één 

van de workshops Besturen met een Visie en/ of Sportief Besturen. 

Verenigingsondersteuning kan een vereniging verder in beweging krijgen 

om  veranderingen op punten waar dat specifiek nodig is, daadwerkelijk gerealiseerd te 

krijgen. Dit kan dus case specifiek zijn voor de vereniging. Ook hierin wordt de vereniging 

begeleid door een KNHS Verenigingsadviseur.  

 

6.   Verenigingsbox  

Koffer met informatie en materialen die als handvat gebruikt kan worden 

voor besturen van paardensportverenigingen. Hierin is een overzicht 

opgenomen van het producten- en diensten aanbod van de KNHS voor alle 

paardensportaanbieders. Deze wordt overhandigd bij een werkbezoek of workshop op locatie.  

 

7.   Workshop Lang Leve de Sportouder  

Tijdens deze leuke workshop met ouders van jonge ruiters, gaan we in op 

het sportplezier van kinderen en de rol die ouders daarin kunnen hebben. 

Samen proberen we de vraag “Wat wordt er verwacht van ouders in de 

paardensport?” te beantwoorden. Hiervoor wordt input van de kinderen zelf gebruikt, die twee 

weken voorafgaand aan de ouder-workshop het Stoplichtspel doen. Hierin geven kinderen 

aan wat ze van het gedrag van ouders vinden, wat hun sportplezier vergroot, gelijk houdt of 

juist verminderd. Vaak komen hier hele verassende uitspraken naar voren. Samen maken 

ouders en kinderen dit bespreekbaar en komen tot prettige afspraken.  

 

8.   KNHS Young Leaders Program | www.knhs.nl/youngleadersprogram 

Wilt u meer dan alleen paardrijden aanbieden op uw vereniging en de jeugd 

ook op een andere manier verbinden aan de vereniging? Dan is het Young 

Leaders Program een mogelijkheid. Hierin gaan kinderen met een 

KNHS/FNRS lidmaatschap tussen de 8 en 21 jaar oud aan de slag op de 

vereniging om kennis te maken met het werkveld in de paardensport. Tijdens het traject 

worden de kinderen begeleid en ondersteund door coaches die door KNHS en NOC*NSF zijn 

geschoold om het Young Leaders Program te begeleiden als basiscoach. 

 

9.   Voorbereidende Quick Scans via de NOC*NSF Sportaanbiedersmonitor 

Ter oriëntatie en ondersteunend bij een KNHS Verenigingstraject 

gebruiken we informatie uit de inzichtelijke Quick Scans van de 

Sportaanbiedersmonitor van NOC*NSF op Clubmetingen.nl.  
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