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Voorwoord
2020 was een jaar waarin de wereld tot stilstand kwam. Het coronavirus zorgde voor

Tegelijkertijd gaan we een prachtig sportjaar in met hopelijk alsnog de Olympische

een pandemie. Ook de paardensport werd geraakt door het virus en op het moment

en Paralympische Spelen in Tokyo in de zomer van 2021. Ook zien we dat door de

van het schrijven van dit jaarplan is de toekomst zelden zo onzeker geweest.

crisis mensen bewuster gaan leven en kiezen voor kwaliteit van hun tijdsbesteding.
Een kans voor de paardensport! Want paardrijden doet wat bijzonders met je, dat

Ook de KNHS ervaart de gevolgen van de crisis. De grote impact van de coronacrisis
zorgt ervoor dat we voor 2021 onze strategie moeten aanpassen. Daar waar we vanuit

weet iedere ruiter. Aan ons de uitdaging om dit ook over te brengen bij degenen die
dit nog niet ervaren hebben.

ons meerjarenbeleidsplan ‘Van hand veranderen’ hebben ingezet op toekomstige
groei, verwachten we in 2021 door de verwachte wereldwijde recessie (eerst nog)
verder te krimpen. De inkomsten uit startpassen en lidmaatschappen staan onder druk
en ook op het gebied van sponsoring is de verwachting dat we hier niet het niveau
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gaan halen van de afgelopen jaren. Dat betekent dat we ons in 2021 nog scherper
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moeten focussen op de corebusiness en kernprocessen van de KNHS en daarbij het
beperken van de uitgaven. We doen dit op zo’n manier dat onze leden daar zo min
mogelijk last van hebben.
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Visie & Missie
Wij zijn de paardensportbond van Nederland. Wij geloven dat een
goede verbinding tussen ruiter en paard leidt tot wederzijds geluk,
meer plezier en betere sportprestaties.

Wij zijn een sportbond voor en van alle paardensporters. De liefde en
passie voor het paard is voelbaar in alles wat wij doen. Door dit te
combineren met onze kennis en fijnmazige sportinfrastructuur helpen wij
mensen een goede verbinding met hun paard tot stand te brengen en te
behouden zodat iedereen op een verantwoorde manier de paardensport
kan beoefenen passend bij een ieders ambitie. Hierbij zorgen we altijd voor
veilige, eerlijke en vooral leuke paardensport. Het welzijn van het paard
staat centraal in alles wat we doen.
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Van hand veranderen 2.0
In het meerjarenbeleidsplan ‘Van hand veranderen’ is ingezet op groei. De inkomsten
uit startpassen en lidmaatschappen staan onder druk en ook op het gebied van
sponsoring is de verwachting dat we niet het niveau gaan halen van de afgelopen jaren.
De grote impact van de coronacrisis zorgt ervoor dat we voor 2021 onze strategie
moeten aanpassen.
Dat betekent dat we ons in 2021 moeten focussen op de corebusiness en
kernprocessen van de KNHS en daarbij het beperken van de uitgaven. De belangrijkste
maatregelen om financieel gezond te blijven zit onder andere in het digitaliseren van

STIJGING TEVREDENHEID
RUITERS EN
WEDSTRIJDORGANISATIES

TOENAME
WEDSTRIJDRUITERS EN
GEREGISTREERDE STARTS

VERLAGING VAN DE
KOSTENBELEVING VOOR
RUITERS

BEHOUDEN VAN EEN
FINANCIEEL GEZONDE
KNHS

Paard&Sport, meer focus op regie, een andere strategie voor het Nationaal Hippisch
Centrum en stoppen met catering en schoonmaak in eigen beheer en het extern
beleggen van evenementen. Zo creëren we een meer flexibele werkorganisatie met
10% minder aan vast personeel.
In Van hand veranderen 2.0 stellen we ons daarbij de volgende vraag: Op welke wijze
kan de KNHS inhoud geven aan de sport om ook in de toekomst relevant te blijven voor
alle wedstrijdsporters en wedstrijdorganisaties (sportaanbieders) op alle niveaus? Dit is
uitgewerkt in het verbeterprogramma van de wedstrijdsport, de kern van de KNHS. De
coronacrisis maakt de oplossing voor de vraagstuk alleen maar urgenter. In 2021 heeft
de uitvoering van dit verbeterprogramma onze volledige focus. Aan de rechterkant lees
je wat we hiermee gaan realiseren.
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Toekomstgerichte Wedstrijdorganisaties
‘Het grote belang van het organiseren van wedstrijden voor
de paardensport.’

Toekomstgerichte
wedstrijdorganisaties

Waar zetten wij in 2021 op in:
•

Wedstrijdorganisaties adviseren en stimuleren over het aanbieden van
een aantrekkelijk en toegankelijk wedstrijdaanbod.

•

Inzet van een volwaardig accountmanagementteam met de focus op
wedstrijdsport.

•

Het verstevigen van de binding met officials en het optimaliseren van de
opleidingen en bijscholingen voor officials ter bevordering van kwaliteit.

•

Het verder ontwikkelen en implementeren van leeftijdsgericht
sportaanbod.

•

Kennisontsluiting gericht op beter leren paardrijden aan de hand van het
rijden van wedstrijden.

•

Adequate handhaving op eerlijke sport, welzijn en veiligheid.

De wedstrijdsport is en blijft het kloppend hart van de KNHS. Samen met onze verenigingen,
wedstrijdorganisaties en maneges hebben we de afgelopen jaren gezorgd voor een unieke
fijnmazige sportinfrastructuur die je nergens anders in de wereld vindt. Voor iedereen is er een
passend niveau om te beginnen met het rijden van wedstrijden. Wij maken het samen met de
wedstrijdorganisaties mogelijk dat ruiters hun wedstrijdambities kunnen realiseren.

Wij erkennen het grote belang van de wedstrijdorganisaties. Via de wedstrijdorganisatie krijgen
wedstrijdsporter en official de mogelijkheid om te excelleren op alle niveaus in de sport. We zetten
in op een intensieve samenwerking met deze (verenigings-, manege en/of commerciële)
organisaties. Samen werken we aan een wedstrijdcircuit waarin leeftijdsgenoten het tegen elkaar

Wat is ons gewenste resultaat:

op kunnen nemen, waarin ambitieuze ruiters en liefhebbers in de wedstrijdsport zich thuis voelen,

•

Het op peil houden van het huidige aantal wedstrijdstarts.

•

Eind 2021 volgen 4.000 ruiters de Bixie&Friends Ruiteropleiding.

•

Eind 2021 zijn er 250 verenigingen en maneges die de Ruiteropleiding
Brons/Zilver aanbieden.

•

We organiseren (digitale) informatiebijeenkomsten voor
wedstrijdorganisaties.

•

Digitaliseren van opleidingen en bijscholingen.

•

Update van Wedstrijd-, Tucht- en Dopingreglementen.

waarin we officials opleiden en bijscholen die het op hun beurt vanzelfsprekend vinden om de ruiter
op een positieve manier te helpen bij het leren en stimuleren om beter paard te rijden. We staan
open voor innovaties en digitalisering, waarvoor juist in coronatijd een versnelde basis is gelegd.
Het spreekt vanzelf dat in onze wedstrijdsport de uitgangspunten blijven: veiligheid, eerlijke sport
en paardenwelzijn. Daar handelen we ook naar. Komt één van deze uitgangspunten in het geding
dan spreken we elkaar hier op aan en wordt er adequaat op gehandhaafd vanuit de KNHS.
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Presteren op topniveau
‘Alleen bij de KNHS is het hoogst haalbare bereikbaar.’

Presteren op topniveau
Alleen bij de KNHS is het hoogst haalbare in paardensport bereikbaar. Topsport staat voor het realiseren van

Waar zetten wij in 2021 op in:
•

onbegrensde ambities en prestaties in alle FEI-disciplines en voor de ontwikkeling van talentvolle beloften tot

Uitvoeren van de 8 topsport- en 8 talentenprogramma’s:
o

Rijtechnische progressie topsportkaders (kadertrainingen,
stalbezoeken, afstemming privétrainer)

o

Integrale aanpak van fysieke/medische begeleiding: fysiotherapie,
voedings- en mentale (team)begeleiding

paard rand voorwaardelijk. Topsport staat binnen de KNHS ook voor het faciliteren van topsporters,

o

Technologie: database analyse gegevens uitbreiden, intensiveren
videoanalyse en feedback

paardeneigenaren, talenten, andere internationale deelnemers en internationale wedstrijdorganisaties en voor

o

Efficiënte doorstroming talentenplan (van beloften d.m.v. de
jeugdkaders naar senioren)

topsporters. Topsport staat voor keihard werken, discipline, ambitie, inzet, omgaan met tegenslag, innovatie én
het realiseren van dromen. Hierbij is een verantwoorde inzet van en een verantwoorde omgang met pony en

belangenbehartiging van de KNHS op zowel nationaal als internationaal niveau.
•

Kwalitatief sterke teams naar de OS/PS/WK’s en EK’s.

•

Veterinaire monitoring kaderpaarden, voorbereiding op hoge temperatuur en
luchtvochtigheid Tokyo (thermofysiologie/klimaatapp).

bereiken, om trots te zijn op Nederland als paardensportland en om de paardensport via de, ook niet-hippische,

•

Continuering eigenarenbeleid Olympische/Paralympische disciplines.

media in de spotlights te zetten. De mondiale medaille wedloop wordt steeds intensiever. De aanpak vereist

•

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

innovatie en echte samenwerking. Met een gedegen voorbereiding op de warmte en luchtvochtigheid zet de

•

Promotie paardensport.

2021 wordt een fantastisch topsportjaar met als hoogtepunt de Olympische en Paralympische Spelen in Tokyo.
De Spelen zijn het uitgelezen moment om die dromen te realiseren, om het hoogst haalbare in paardensport te

KNHS in op goede prestaties in Tokyo.
De KNHS investeert in Topsport om het hoogst haalbare in paardensport bereikbaar te maken, om te inspireren
en om te innoveren. Om kennis te ontwikkelen en te delen. Topsport zorgt voor rolmodellen die de dromen van

Wat is ons gewenste resultaat:

de jeugd voeden. We identificeren ons graag met de passie, ambitie en discipline van de topsporter. Topsport is

•

OS en PS Tokyo: Podiumplaatsen voor teams dressuur en paradressuur,
team springen top 5, eventing individuele top 6 klassering.

•

Podiumplaatsen op WK Tweespan mennen en EK Endurance in eigen land en
medailles op de overige EK’s en WK’s.

•

Gecreëerde mediawaarde van ten minste 1,5 miljoen.

een referentiekader voor de breedtesport. Het KNHS-talentenplan is de succesvolle verbinding tussen
breedtesport en topsport.
In 2021 vinden het EK Endurance (Ermelo) en het WK Tweespan mennen (Kronenberg) plaats in eigen land.
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Paardrijden voor iedereen
‘Een ultiem gevoel van vrijheid.’

Paardrijden voor iedereen
Buitenrijden
De wedstrijdsport is de kern van de KNHS, maar er zijn ook heel veel ruiters die op recreatieve wijze
genieten van paardrijden. Want wat is er mooier dan met je paard te rijden door de bossen of over het

strand? Het geeft een ultiem gevoel van vrijheid. De KNHS heeft twee jaar geleden een platform ontwikkeld

Waar zetten wij in 2021 op in:

waar je de mooiste ruiterroutes van Nederland kunt vinden. Buitenrijden.nl is het startpunt voor iedereen

•

naar online boeken”.

die zorgeloos buiten wilt gaan rijden, met of zonder eigen paard. In 2021 gaan we dit platform verder
uitbouwen: we breiden het aantal ruiter- en menpaden, routes, accommodaties en vakanties uit om zo toe
te groeien naar boekbaarheid van alle mogelijkheden in het buitenrijden. Daarbij zorgen we voor kwaliteit in
buitenrijden met de programma’s PaardenWelkom voor accommodaties en Adopteer je Route voor

Recreatiesport platform Buitenrijden.nl “van online vinden

•

Vernieuwd ruiter- en menbewijs gekoppeld aan een
doorlopende leerlijn.

•

Young Leaders Program en Geef de Jeugd een Stem
voortzetten en laten groeien.

onderhoud van ruiter- en menpaden.
Buitenrijden.nl werkt samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Land- en Recreatieschappen in
heel Nederland met behulp van de onmisbare KNHS-vrijwilligers, zowel landelijk als regionaal.

Wat is ons gewenste resultaat:

Samen zorgen we ervoor dat ruiters in Nederland zorgeloos kunnen buitenrijden.

•

Een groei van ruiter- en menbewijshouders met 5%.

We ontwikkelen een vernieuwd ruiter- en menbewijs gekoppeld aan een doorlopende leerlijn zodat

•

Eind 2021 zijn er 100 bedrijven met het KNHS
PaardenWelkom label en wordt er in minimaal 20 gebieden

buitenrijden nog interessanter wordt.

gebruik gemaakt van het Adopteer je Route concept voor

De jeugd een stem
De KNHS heeft in 2020 grote stappen gemaakt om de jeugd een stem te geven. Twee Young Leaders zijn

onderhoud paden.

•

55 maneges en verenigingen zijn aan de slag met het Young
Leaders Program.

aangeschoven aan de KNHS-bestuurstafel. Ook is er een Platform Young Leaders opgericht, waarvan één
de jeugd vertegenwoordigt in de Ledenraad. Het Platform heeft een enquête gedaan onder hun achterban
tussen 12 en 25 jaar. In 2021 gaan zij aan de slag met de drie meest benoemde thema’s. Intussen hebben
drie regiobesturen Young Leaders in hun bestuur opgenomen. In 2020 heeft de eerste groep Young
Leaders door het project ‘Geef de jeugd een stem’ een serie masterclasses gevolgd om opgeleid te worden
tot toekomstige bestuurders en vrijwilligers. In 2021 wordt de volgende groep opgestart.

10

Paardenwelzijn de rode draad
‘Het paard staat bij ons op de eerste plaats.’

“Wij geloven dat een goede verbinding tussen

Paardenwelzijn de rode draad

mens en paard leidt tot wederzijds geluk, meer
plezier en betere prestaties.”

Het paard staat voor ons op de eerste plaats. Zonder paard geen paardensport. Het is dan ook logisch dat

.

het paardenwelzijn de rode draad door de KNHS is. En om dat paardenwelzijn te kunnen optimaliseren is
het van belang dat onze leden veel kennis van het paard hebben.
Waar zetten wij in 2021 op in:

In 2020 is dan ook het boek en de cursus Paard & Welzijn herzien met de nieuwste (wetenschappelijke)

•

Educatie en (publieks)voorlichting over paarden en
paardenwelzijn.

expertgroep is de KNHS Welzijnscode samengesteld.

•

Lobby naar subsidies voor meer onderzoek naar paardenwelzijn
en training.

De eerste stappen zijn gezet om de rode draad paardenwelzijn ook in de instructeurs- en officialopleidingen

•

Uitrollen van kennis over het welzijn van paarden in de
opleidingen voor ruiters, instructeurs en officials.

•

Protocollen voor officials voor een optimalere borging van
paardenwelzijn.

•

Voortzetten duurzame samenwerking met stakeholders in en
betrokken bij de paardensport zoals de SRP, FNRS en Stichting
Paard Verbindt.

inzichten. Ook in het product Bixie&Friends is paardenwelzijn spelenderwijs ingevoegd. Met een

duidelijker neer te zetten. Als er genoeg kennis is over paarden, kan er ook gehandhaafd worden als het
welzijn in het geding is. Dit wordt opgepakt in 2021.
De maatschappij kijkt over onze schouder mee. Dierenrechtenorganisaties bespelen met -vaak
ongefundeerde- uitingen de publieke opinie. De werkgroep Paard & Samenleving benadert de media buiten

de paardensector actief met artikelen en nieuws om een goed gefundeerd beeld van de paardensector te
schetsen. Toch moeten we als paardensector niet de kritische noten van binnen en buiten de paardensector

Wat is ons gewenste resultaat:

naast ons neer leggen. Het paard staat voor ons op de eerste plaats en als uit nieuwe (wetenschappelijke)

•

Blijvende acceptatie van de paardensport door de Nederlandse
maatschappij.

•

Optimaliseren van paardenwelzijn door toenemen van
paardenkennis.

•

KNHS netwerk Public Affairs voor signalering en lobby naar
overheden en relevante organisaties.

inzichten blijkt dat we een andere kant uit moeten, dan doen we dat.
Met het oog op de maatschappelijke waarde van paarden, heeft de KNHS het initiatief genomen om de

onafhankelijke Stichting Paard Verbindt op te richten, die de ANBI-status heeft verkregen. Deze Stichting
heeft verschillende doelstellingen. Enerzijds om mensen met een beperking of afstand tot de maatschappij
van paarden te kunnen laten genieten. Anderzijds wil de Stichting fondsen werven voor educatie en
onderzoek naar de bewustwording van paardenwelzijn.
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KNHS Academy
‘Als instructeur en ruiter ben je nooit uitgeleerd.’
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KNHS Academy
Als instructeur en ruiter ben je nooit uitgeleerd. Het is een kennis-vak bij uitstek dat continu nieuwe inzichten geeft en
waarbij de lat steeds hoger komt te liggen. De KNHS Academy heeft als doel blijvend kennis te ontwikkelen, te

Waar zetten wij in 2021 op in:
•

KNHS Academy verder uitrollen.

•

KNHS College Tour bijeenkomsten met kleinere groepen.

•

Trainersseminar.

•

Instructeurscongres.

•

Opleiding Manege Instructeur verder uitrollen voor zowel
aspiranten als basissport.

•

Opzet Instructeur Wedstrijdsport 4+ (Lichte Tour).

•

Opleiden en bijscholen van instructeurs.

•

Het opleiden en bijscholen van docenten en examinatoren die
ingezet worden voor de KNHS-instructeursopleidingen.

partij in Nederland die erkend is door de FEI, NOC*NSF en de overheid. Wij doen er alles aan om ruiters te helpen

•

Online video kennisplatform.

een goede duurzame verbinding met hun paard tot stand te brengen. Onze kennis delen we steeds meer online nu

•

Beroepsgroep Instructeurs vorm geven en een goede start geven.

innoveren en te ontsluiten. De KNHS Academy leidt instructeurs, trainers en coaches op die op hun beurt ruiters op

een verantwoorde en plezierige wijze leren paardrijden. Deze instructeurs, trainers en coaches zijn ambitieus, hebben
honger naar kennis en laten zichzelf ook regelmatig bijscholen.
Bij de KNHS kun je het instructeurs vak leren op verschillende niveaus:
•

Aspirant Instructeur met de varianten Allround, Manege, Mennen en Western

•

Instructeur Basissport met de varianten Allround, Manege en Mennen

•

Instructeur Wedstrijdsport

•

Instructeur Wedstrijdsport 4+ (Lichte Tour)

•

Trainer/Coach 5

De KNHS Academy is er voor elke ruiter die op een verantwoorde manier beter wil leren paardrijden. De KNHS is de
autoriteit op het gebied van paardrijden. Wij hebben decennia lang kennis en ervaring opgebouwd en zijn de enige

bijeenkomsten met (grote) groepen niet mogelijk zijn. De in 2020 opgezette succesvolle College Tour bijeenkomsten
krijgen in 2021 een vervolg en er zal wederom gezocht worden naar interessante onderwerpen waarmee
paardensporters hun kennis kunnen uitbreiden. De bijeenkomsten zijn coronaproof en maximale kennisoverdracht zal
belangrijker zijn dan zoveel mogelijk bezoekers.
De KNHS Academy verleent de erkenning om instructeurs op te mogen leiden aan diverse onderwijsinstellingen in het
land. De KNHS verzorgt de examinering van de theorie- en praktijktoetsen en zorgt ervoor dat de eindtermen
eenduidig zijn. Binnen de KNHS Academy is een accountbeheerder aangesteld als aanspreekpunt voor de scholen.

Wat is ons gewenste resultaat:
•

500 unieke gebruikers van het online videoplatform.

•

300 opgeleide instructeurs.

•

1.000 bijgeschoolde instructeurs en examinatoren.

•

Eenduidige eindtermen bij de door de KNHS-erkende opleidingen
voor alle niveaus en op alle locaties.

In 2020 is er in de vorm van een pilot van 1 jaar een nieuw platform gelanceerd: horseriding.academy. Op dit platform
kun je kwalitatief hoogwaardige online masterclasses volgen van de toptrainers en coaches. Medio 2021 wordt
besloten of er voldoende behoefte in de markt is om dit voort te zetten.
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Bereikbaarheid en communicatie
‘We zetten in op online klantcontact.’
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Bereikbaarheid en communicatie
Alles wat we doen, doen we voor onze leden en de ontwikkeling van de paardensport in Nederland. Onze leden
waarderen ons met een mooie 7. Wij vinden het belangrijk dat onze leden onze diensten en producten over een
aantal jaar waarderen met minimaal een cijfer 8 voor gemak en toegankelijkheid. Daarom blijven we daar in 2021

Waar zetten wij in 2021 op in:

verder aan werken en zetten we in op klanttevredenheidscijfer van een 7,5.

•

Uitvoeren van ons tweede klant/leden
tevredenheidsonderzoek.

Bij de KNHS kun je, in tegenstelling tot veel anderen bonden waar dit via de lokale vereniging gaat, rechtstreeks

•

Verbeteren van de online toegankelijkheid van de
KNHS voor ruiters en sportaanbieders. Knhs.nl wordt
vernieuwd.

•

Communicatie: online, doelgroepgericht en meer
interactief.

terecht met vragen over de sport. Wij vinden dat belangrijk. Enerzijds omdat wij onze leden graag helpen en
anderzijds omdat we op deze manier samen kunnen werken aan het vergroten van kennis van de sport en daarmee
paardenwelzijn, veiligheid en integriteit van de sport. Onze Servicedesk heeft ruim 130.000 klantcontacten per jaar.
Tegelijkertijd is de wereld veranderd en moeten we ons allemaal houden aan sociale en hygiëne maatregelen. Voor
de bereikbaarheid van de KNHS betekent dit dat je op afspraak langs kunt komen op het KNHS-kantoor en dat we
voornamelijk inzetten op online klantcontact met onze leden. Daarvoor gaan we naast onze website, mail en what’s

Wat is ons gewenste resultaat:
•

Klanttevredenheid: een 7,5 in 2021.

•

70% van het aantal klantcontacten verloopt via online
kanalen.

•

10% van de starts (ca. 60.000) worden in 2021
verwerkt via het KNHS-concoursprogramma.

•

Groei van het aantal unieke bezoekers op knhs.nl en
gelieerde platforms met 10%.

•

80% van de aan- en afmeldingen van lidmaatschappen
en startpassen verlopen digitaal.

app ook chat toevoegen aan onze communicatiekanalen. Verder zetten we in op het optimaliseren van knhs.nl. Met
zo’n miljoen bezoekers per jaar een zeer druk bezocht platform. Onze social media kanalen gebruiken voor
inspiratie, maar ook voor het delen van kennis en ervaring, niet alleen van de KNHS, maar ook van onze leden. Dit
vullen we aan met onze digitale nieuwsbrieven voor startpashouders, jeugd, sportaanbieders, recreatie- &
manegeruiters en officials. Het ledenmagazine Paard&Sport wordt een digitale uitgave, waarbij desgewenst gekozen
kan worden voor een printversie.
Ook Mijn KNHS, het ledenportaal van de KNHS, is drukbezocht. Met zo’n 45.000 sessies per week regelen leden en
sportaanbieders hier allerlei administratieve zaken en wordt er ingeschreven voor wedstrijden en evenementen.
Hierbij zijn wij continu op zoek naar het bieden van gemak en snelheid. Daar hopen we in 2021 een nieuwe
optimalisatieslag te kunnen slaan.
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Financieel gezond, ondanks de crisis
‘Bezuinigen zonder dat onze leden daar teveel last van hebben.’
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Financieel gezond, ondanks de crisis
De KNHS is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten komen ten goede aan de

Waar zetten wij in 2021 op in:

ontwikkeling van de paardensport in Nederland. Om onze unieke sportinfrastructuur op niveau te

•

Ontwikkeling nieuwe verdienmodellen voor de ontwikkeling van de
paardensport.

•

Beheersing van alle kernprocessen afdoende op orde.

•

Risico beheersing op orde op het gebied van veiligheid (RI&E),
AVG, fiscaliteit, continuïteit, verzekeringen.

•

Professionelere en bedrijfsmatigere aansturing van de
werkorganisatie.

•

Digitaal inschrijven uitbreiden met een betaalmodule.

•

Meer resultaatgericht ondernemen.

•

Effecturen bezuinigingsmaatregelen om financieel gezond te blijven
in en na de coronapandemie.

•

Werkorganisatie ingericht voor het nieuwe werken (digitaler, plaats
onafhankelijker, flexibeler).

•

Duidelijkheid over de toekomst van het NHC.

houden is geld nodig.
De KNHS streeft naar een 0+ begroting. De coronapandemie raakt de KNHS ook financieel en
waar de focus de afgelopen jaren lag op het vergroten van de baten, zal voor 2021 ook nadrukkelijk
bezuinigd moeten worden om een 0+ resultaat te realiseren. Daar komt nog bij dat de pandemie
nog niet voorbij is en er nog behoorlijke onzekerheden zijn over wat er in 2021 georganiseerd kan
worden in de sport en op het Nationaal Hippisch Centrum. Deze situatie dwingt ons om ook in 2021
steeds scherp mee te sturen met de financiële ontwikkelingen.
We willen een centrale rol blijven spelen in de groeiende paardensector. Dat betekent dat we ook
voor de KNHS blijven inzetten op groei. Naast de reguliere bedrijfsvoering zet de KNHS in op het
ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die er aan de ene kant voor zorgen dat ruiters
geholpen worden bij de uitoefening van de paardensport en anderzijds zorgen voor nieuwe
inkomstenbronnen zodat de ontwikkeling van de paardensport in Nederland onverminderd door kan
gaan.
De sponsor- en subsidie-inkomsten zijn voor 2021 behoud begroot waarbij rekening is gehouden
met een halvering van de bijdrage vanuit TeamNL.

Wat is ons gewenste resultaat:
•

Een 0+ resultaat.

•

€ 100.000,- nieuwe omzet.

•

250 sportaanbieders werken met de tool Marketplace
(betaalmodule voor het inschrijven van wedstrijden).
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