Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie

De eerste passen..
Van Hand Veranderen
Jaarplan 2019

1

Voorwoord
Paarden hebben iets magisch. Ze oefenen een enorme aantrekkingskracht uit op

De visie voor de komende jaren bestaat uit vier hoofdthema’s:

de mens. Al decennia lang. Als KNHS geloven wij dat de goede verbinding

1)

Sport: meegaan met de tijd.

tussen ruiter en paard leidt tot wederzijds geluk. Dat is nodig om samen te

2)

Paardenwelzijn en het paard in de maatschappij.

kunnen presteren. Hoe groot of hoe klein de prestatie ook is.

3)

Naar een servicegerichte organisatie.

4)

Financieel gezond (0+).

In 2018 zijn we gestart met ‘Van Hand Veranderen’. Hoe kunnen we als KNHS
een goede verbinding tussen ruiter en paard faciliteren, bevorderen en
promoten? Hoe kunnen wij paardrijden voor iedereen toegankelijk maken?

In 2019 gaan we daadwerkelijk aan de slag met de ideeën die we in 2018
verzameld hebben en gaan we Van Hand Veranderen. Zo’n veranderproces vergt

We zijn volop bezig geweest om de richting te bepalen waarin we de organisatie

de nodige tijd en is niet binnen een jaar geregeld, maar het ermee aan de slag

van de KNHS willen moderniseren.

gaan geeft nieuw elan en brengt weer nieuwe inzichten.

De sport zelf en de wijze waarop de sport in de toekomst kan worden beoefend,

Wij zien er naar uit om dit traject samen met u in te gaan!

vraagt om aanpassingen in beleid. We willen de paardensport laagdrempeliger
en leuker maken. Dit vraagt goed overleg, keuzes en zorgvuldige afweging. Niet
iedereen zal met iedere keuze even blij zijn, maar met z’n allen willen we er wel

Cees Roozemond

op vooruit gaan.

Voorzitter

&

Theo Fledderus
Algemeen directeur
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Van Hand Veranderen
We hebben onderzoek gedaan onder onze leden, bestuur en medewerkers.

Door dit te combineren met onze kennis en fijnmazige sportinfrastructuur zijn wij

De vraag die wij ons gesteld hebben is op welke wijze de KNHS inhoud moet

als geen ander in staat mensen te helpen een goede duurzame verbinding met

geven aan haar bestaansrecht als sportbond om in dit digitale tijdperk en in

hun paard tot stand te brengen en te behouden. Hierbij zorgen we altijd voor

de toekomst succesvol en relevant te zijn en te blijven. Onze leden willen

veiligheid, eerlijke en vooral ook leuke sport en het welzijn van de paarden.

een sterke KNHS, die staat voor de paardensport, zorgt dat de sport leuk en
toegankelijk blijft en waar je terecht kunt voor kennis. De grote uitdaging
waarvoor we nu staan is de band tussen bond, ruiter en paard duurzaam en
structureel te versterken.

Een structurele en duurzame samenwerking met belangrijke stakeholders in de

paardensector versterkt de positie van de KNHS en de sector als geheel. De
Sectorraad Paarden heeft hier een belangrijke rol in en de KNHS wil hier actief
aan bijdragen.

Paarden hebben een magische aantrekkingskracht, al decennia lang. Het
paard neemt dan ook een bijzondere en unieke plaats in onze maatschappij
in. Want de omgang met paarden bevordert waardevolle vaardigheden die
bijdragen aan een succesvolle participatie in deze maatschappij.
Wij gaan bouwen aan een duurzaam ecosysteem voor de paardensport,
waarin de sport goed georganiseerd en gefaciliteerd is en we onze kennis en
middelen delen. De liefde en passie voor het paard is voelbaar in alles wat wij

De samenwerking met de FNRS komt tot volle bloei in 2019 en met het KWPN
gaan we wederzijds voordeel realiseren door een intensievere samenwerking.
We gaan aan de slag met de governancestructuur van de KNHS. Deze is
complex en past niet meer bij de sportbond die de KNHS wil en moet zijn.
Daarnaast krijgt de jeugd een stem in het gevoerde beleid van de KNHS door
het instellen van een KNHS Jeugdpanel.

doen.
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Wedstrijdsport
Leuker,
flexibeler en
laagdrempeliger

Wedstrijdsport
De wedstrijdsport is het kloppend hart van de KNHS. Samen met onze verenigingen

We gaan in de bijscholingen samen met onze officials werken aan een positief

hebben we de afgelopen jaren gezorgd voor een unieke fijnmazige sportinfrastructuur die

opbouwende feedback op protocollen waarvan je als ruiter kunt leren en gestimuleerd

je nergens anders in de wereld vindt. In Nederland kun je met je paard elk weekend om

wordt.

de hoek deelnemen aan wedstrijden.
De jeugd krijgt in 2019 een eigen wedstrijdcircuit. We gaan van start met een pilot van
Tegelijkertijd hebben we het, heel tegenstrijdig, ook ingewikkeld gemaakt. Pagina’s vol

jeugdrubrieken. Wedstrijden waar kinderen en jongeren alleen tegen eigen

reglementen die voor de gemiddelde wedstrijdsporter niet te begrijpen zijn. Daar gaan we

leeftijdsgenoten rijden. Ook dat maakt het deelnemen aan wedstrijden leuker.

in 2019 aan werken!
Waar zetten wij in 2019 op in:
Voor de laagste klassen gaan we eenvoudige spelregels opstellen, die voor iedereen
begrijpelijk en overzichtelijk zijn. Het wordt leuker, simpeler en makkelijker.
Hierbij zijn de enige uitgangspunten: veiligheid, eerlijke sport en paardenwelzijn. Maar
dat betekent wel dat we daar ook naar handelen. Komt één van de deze uitgangspunten

in het geding dan spreken we elkaar hier op aan en wordt er adequaat op gehandhaafd
vanuit de KNHS.
Deskundig beoordeeld worden door juryleden die daar verstand van hebben is waarom
een dressuurruiter op wedstrijd gaat. Dat moet dan wel tot uiting komen in de protocollen
die je als ruiter mee naar huis krijgt.

•

Substantieel minder regels in begrijpelijke taal in de laagste klassen (t/m L).

•

Pilot van jeugdrubrieken.

•

Positieve educatieve feedback passend bij een deskundige beoordeling.

•

Adequate handhaving op eerlijke sport, welzijn en veiligheid.

•

Verbinden en integreren commercieel sportaanbod (categorie 6 wedstrijden).

Wat is ons resultaat:
•

Leukere en makkelijkere wedstrijdsport, waardoor het aantal wedstrijdstarts eind 2019 gegroeid is met
2% ten opzichte van 2018.
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Presteren op topniveau

Topsport
In 2019 vindt het Europees Kampioenschap Springen, Dressuur en

Waar zetten wij in 2019 op in:
•

Uitvoeren van de 8 topsport- en talentenprogramma’s.

paardensportevenement sinds de World Equestrian Games in Den

•

Kwalitatief sterke teams naar de diverse EK’s/WK’s, waarvan de meeste in eigen land.

Haag in 1994. Natuurlijk willen wij kampioen in eigen land worden

•

Rijtechnische progressie topsportkaders (kadertrainingen, stalbezoeken, afstemming privétrainer).

voor afgeladen tribunes vol met oranje fans.

•

Veterinaire monitoring kaderpaarden, voorbereiding op hoge temperatuur en luchtvochtigheid Tokyo.

Tegelijkertijd vindt er een record aan andere FEI-kampioenschappen

•

Integrale aanpak van fysieke en medische begeleiding, fysiotherapie, voedings- en mentale begeleiding,
teamcoaching.

•

Technologie: database analyse gegevens uitbreiden, intensiveren videoanalyse en feedback.

•

Doorbouwen eigenarenbeleid Olympische disciplines.

•

Potentiële medaillepaarden behouden (N.O.P.).

•

Promotie paardensport.

Paradressuur plaats in Rotterdam. Dit is in ons land het grootste

in Nederland plaats: WK Voltige jeugd en EK Voltige senioren
Ermelo, WK Jonge Dressuurpaarden Ermelo, EK jeugd springen De
Wolden en het EK jeugd Eventing Maarsbergen.
Dit is een fantastische promotie voor de paardensport in Nederland
en op alle WK’s en EK’s zal er gestreden worden voor de hoogste
podiumplekken. We zetten vanuit de KNHS vol in op het promoten
van de paardensport(ers) met als uithangbord het EK in Rotterdam.

Wat is ons resultaat:
•

Podiumplaatsen op de 3 EK’s in Rotterdam en medailles op de overige EK’s en WK’s

•

Een Olympische kwalificatie voor het Eventing team (tijdens EK Luhmühlen).

•

Gecreëerde mediawaarde van ten minste 1,5 miljoen.
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Buitenrijden
Buitengewoon genieten

Buitenrijden
In 2018 is de KNHS buitenrij app live gegaan. In 2019 gaan we verder bouwen aan buitenrijden.nl.

Waar zetten wij in 2019 op in:

Wij ontsluiten en ontzorgen de buitenrit en ruitervakantie, vanaf het begin van de zoektocht naar

•

Lancering buitenrijden.nl.

een mooie route tot de thuiskomst. Van de buitenrit om de hoek tot de magische vakantie in de

•

Duurzaam samenwerken met stakeholders van buitenrijden: landeigenaren (te
beginnen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten), routebureaus, provincies,
sportaanbieders etc.

•

Sponsoring en subsidies binnenhalen voor de financiering van de doorontwikkeling van
buitenrijden.nl.

•

Campagne voeren Adopteer je route.

•

Pilots draaien in twee provincies met PaardenWelkom.

verantwoord en veilig mee kunnen nemen.

•

Het Ruiter & Menbewijs centraal zetten in het ontzorgen van buitenrijden.

Adopteer je route

Wat is ons resultaat:

Zonder goed onderhouden ruiterpaden is het onmogelijk om fijn en veilig buiten te kunnen rijden.

•

De KNHS wordt door recreatieve ruiters en stakeholders gezien als de onafhankelijke
kwalitatieve gids op het gebied van buitenrijden en ruitervakanties.

verenigingen oproepen om een bijdrage te leveren aan het onderhoud van de routes waar zij zelf

•

Buitenrijden.nl heeft eind 2019 een bereik van 50.000 unieke bezoekers.

gebruik van maken.

•

PaardenWelkom is toegekend aan 20 horecagelegenheden.

•

In het najaar van 2019 wordt er op 10 routelocaties in Nederland een onderhoudsdag
georganiseerd door ruiters in samenwerking met lokale boswachters.

Pyreneeën. Je buitenrit of ruitervakantie start op buitenrijden.nl.
PaardenWelkom

PaardenWelkom is een nieuw KNHS Kenmerk voor horecagelegenheden die op basis van
vastgestelde criteria het keurmerk PaardenWelkom kunnen ontvangen. Bezoekers van
buitenrijden.nl weten op deze manier naar welke horecagelegenheden zij hun paarden

Met de campagne “Adopteer een Route” willen wij ruiters, menners, ruitersportcentra en
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Liefde
voor het paard

Liefde voor het paard
Liefde voor het paard is wat ons bindt. Of we nu topsporter zijn, plezierruiter of als kind

voor het eerst gaan paardrijden. Wie we ook zijn, waar we ook rijden - van de maneges

Waar zetten wij in 2019 op in:

tot de stranden, van de bossen tot het concours - de band tussen mens en paard is

•

Ontsluiten van kennis over paardengedrag, gezondheid, verzorging en huisvesting
door middel van online tutorials en video’s.

•

Opstellen van welzijnsregels.

•

Campagne ‘deel je wei, iedereen blij’ in samenwerking met de dierenbescherming en
dier&recht.

verzorging, gezondheid en huisvesting. De KNHS heeft als geen ander deze kennis in

•

Uitrollen van het keurmerk welzijn.

huis en dat gaan we in 2019 actief en intensief uitdragen en ontsluiten voor publiek,

•

Duurzame samenwerking met stakeholders SRP, FNRS en Welzijnskeurmerk.

onvoorwaardelijk.
Het is niet alleen een plicht, maar een intrinsieke overtuiging goed voor onze paarden te
willen zorgen. Om dat goed te kunnen doen heb je kennis nodig. Over paardengedrag,

ruiters en paardeneigenaren.
Meer kennis over paarden en paardrijden draagt bij aan een betere wereld voor onze

Wat is ons resultaat:

paarden. Het bevordert de acceptatie en het imago van de paardensport in de

•

20 KNHS video’s over paardengedrag, gezondheid, verzorging en huisvesting.

maatschappij.

•

Het KNHS welzijnsreglement.

Als paardenwelzijn dan toch in het geding komt, dan grijpen we in. Adequaat en effectief

•

Binnen drie jaar voldoen alle KNHS-accommodaties aan het keurmerk Welzijn.

vanuit het handhavingssysteem van de KNHS. Hiervoor stellen we een KNHS
welzijnsreglement op.
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Een leven lang leren
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Een leven lang leren
Een van de dingen die de paardensport zo mooi maakt, is dat je als ruiter nooit uitgeleerd
bent. Het is een kennis-vak bij uitstek dat continu nieuwe inzichten geeft.

Waar zetten wij in 2019 op in:

De KNHS is de autoriteit op het gebied van paardrijden. Wij hebben als doel deze kennis

•

Kindervariant op de KNHS ruiteropleiding ‘Leer paardrijden met plezier’ deel 1 (brons).

te ontwikkelen en te innoveren, te borgen en te ontsluiten. Dat doen we niet alleen, maar

•

Opleiden en bijscholen van officials en instructeurs.

dat doen we samen met professionals uit alle geledingen uit de sector en daarbuiten,

•

Online video kennisplatform.

zoals universiteiten.
De KNHS speelt een dragende rol in het opleiden en bijscholen van officials en

Wat is ons resultaat:

instructeurs. En deelt zowel on- als offline kennis over paardensport en

•

20.000 unieke gebruikers van het online videoplatform.

paardenverzorging door middel van videocontent, cursussen, workshops en opleidingen.

•

De KNHS Ruiteropleiding voor kinderen.

In 2019 wordt er een kindervariant van de KNHS ruiteropleiding ‘Leer paardrijden met

•

300 opgeleide en bijgeschoolde officials en instructeurs.

plezier’ deel 1 (brons) gemaakt. Daarnaast wordt de opleiding tot manege instructeur
verder inhoudelijk verbeterd.
We gaan leergangen opzetten voor KNHS instructeurs en samen met instructeurs,
trainers en topruiters een KNHS videoplatform opzetten met als doel zo veel mogelijk
kennis over paardrijden, rijtechniek, verzorging, gedrag en gezondheid toegankelijk te
maken voor alle paardensporters in Nederland en daarbuiten.
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Een servicegerichte organisatie
Alles wat we doen, doen we voor onze leden. Maar dat wordt door onze leden nog niet altijd zo
ervaren. Daar blijven we aan werken. Bij de KNHS voel je je welkom, we zijn gastvrij, we maken

Waar zetten wij in 2019 op in:
•

Klanttevredenheid structureel meten en verbeteren.

•

Gastvrijheid.

•

Mijn KNHS verbeteren en digitaal inschrijven uitbreiden met een betaalmodule.

wensen worden opgehaald en voor 50% weggenomen, dan wel gerealiseerd voor het einde van

•

Uitrollen KNHS concoursprogramma voor wedstrijdorganisatoren.

het jaar.

•

Bixie&Friends uitrollen.

We gaan het inschrijfproces voor wedstrijden verder automatiseren en een betaalmodule

•

Online toegankelijkheid KNHS vergroten.

het gemakkelijk voor je en we weten hoe het zit als het over paardensport gaat. We willen door
onze leden gewaardeerd worden met een 8 en dat gaan we structureel meten.
We gaan onze leden betrekken bij de verbeteringen van Mijn KNHS. De top 10 ergernissen en

toevoegen waardoor het voor zowel ruiters als wedstrijdorganisatoren gemakkelijker wordt. Het
KNHS concoursprogramma wordt verder uitgerold naar 80% van de kleinere wedstrijden.

Wat is ons resultaat:

Samen met FNRS ondernemers gaan we het KNHS lidmaatschap voor manegeruiters leuker en

•

Klanttevredenheid: een 7 (en in 2020 een 8).

aantrekkelijker maken en rollen we het nieuwe jeugdconcept Bixie&Friends verder uit.

•

200.000 starts verwerkt via het KNHS concoursprogramma.

De online toegankelijkheid van de KNHS wordt vergroot door te differentiëren op doelgroep en op

•

Groei van het aantal leden via FNRS Ruitersportcentra met 10%.

thema. Er komt een platform voor recreatieve paardensporters die van buitenrijden houden, er

•

Groei van het aantal unieke bezoekers op knhs.nl en gelieerde platforms met 20%.

komt een platform waar je alles kunt vinden over het deelnemen aan wedstrijden en er komt een
platform voor ruiters die willen leren over paardrijden, rijtechniek, verzorging, paardengezondheid

en gedrag.
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Financieel gezond
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Financieel gezond
Onze inkomsten staan onder druk. We zien een achteruitgang in leden met een Ruiterof Menbewijs en bij manegeruiters. Ook wordt er iets minder deelgenomen aan
wedstrijden. Door eerdere veranderingen in de contributiestructuur is een aantal 2e individuele
lidmaatschappen overbodig geworden . Deze lidmaatschappen worden in 2019 samengevoegd
met bestaande andere lidmaatschappen. Dit heeft een fors negatief effect op de begroting.

Door de paardensport aantrekkelijker te maken gaan we hier iets aan doen. Daarnaast
gaan we het in financieel opzicht anders organiseren. Dit doen we vanuit het perspectief
van de gebruiker: je betaalt voor wat je gebruikt. In 2019 maken wij hier een begin mee.
Het manegeruiterlidmaatschap gaat er anders uitzien ten voordele van de ruiter en
manegehouder en het Ruiter- en Menbewijs krijgt een betere lading. Het Nationaal

Waar zetten wij in 2019 op in:
•

Wedstrijdbaten evenrediger verdelen.

•

Het Nationaal Hippisch Centrum als business unit aansturen.

•

Sponsor- en subsidiewerving.

Wat is ons resultaat:
•

Een positief financieel resultaat ondanks de extra investeringen.

Hippisch Centrum wordt een aparte business unit en bedrijfsmatig aangestuurd. De
sponsoring en subsidie inkomsten zijn voor 2019 behouden begroot. We hebben wel de
ambitie om de sponsor- en advertentie-inkomsten met 10% te laten stijgen.
We willen een centrale rol blijven spelen in de groeiende paardensector. Dat betekent dat
we ook voor de KNHS gaan inzetten op groei. In 2019 ontwikkelen we nieuwe
verdienmodellen voor de KNHS en daarmee de paardensport in Nederland.
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