Opgave overtreding
Dit formulier is voor het opgeven van een (ernstige) overtreding van de reglementaire en/of statutaire
bepaling(en) van de KNHS. Het gaat hierbij om meldingen van wreedheid, overbodig en/of
publieksonvriendelijk gedrag. Het is belangrijk om dit formulier zo volledig en nauwkeurig mogelijk in te
vullen. Conform artikel 46 van het Algemeen Wedstrijdreglement dient u in dit formulier (de gegevens van)
tenminste één getuige vermelden.

Gegevens KNHS-activiteit
Nummer activiteit
Datum activiteit
Plaats activiteit
Discipline

Gegevens rapporteur
Naam
KNHS-relatienummer
Officialfunctie

Gegevens lid in overtreding
Naam
KNHS-relatienummer
Relatie tot de deelnemer

NB: wanneer de helper(s)/begeleider(s) van een lid zich misdraagt is hiervoor het lid (de deelnemer)
verantwoordelijk.
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Uitvoerige omschrijving van de overtreding:

Ondertekening:
Datum:
Plaats:
Naam:
Handtekening*:

*Ook wanneer u het formulier digitaal invult en instuurt, dient het formulier voorzien te zijn van een handtekening.
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Uitvoerige omschrijving van de genomen maatregel door de official
Diskwalificatie. Meegedeeld aan betrokkene Ja / Nee

(bij ‘nee’, a.u.b. toelichten)

Eventuele toelichting
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Dit deel is alleen bestemd voor de KNHS
Gegevens getuige 1
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
KNHS-relatienummer
Aanwezig in hoedanigheid als
Gegevens getuige 2
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
KNHS-relatienummer
Aanwezig in hoedanigheid als
Gegevens getuige 3
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
KNHS-relatienummer
Aanwezig in hoedanigheid als
Gegevens getuige 4
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
KNHS-relatienummer
Aanwezig in hoedanigheid als
Aanvullende opmerkingen:
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Uitvoerige omschrijving van de overtreding - VOORBEELD

Toelichting:
In de rapportage die door de Federatievertegenwoordiger aan de KNHS wordt opgestuurd is tenminste
opgenomen:
wie verklaard (naam, persoonsnummer, functie)
duidelijke en complete omschrijving van de overtreding (afstand van de official, goed kunnen
waarnemen)
wanneer het om een overtreding gaat door een begeleider/helper van de deelnemer, is de
deelnemer hiervoor verantwoordelijk. De gegevens van de deelnemer worden dan ook opgenomen
als zijnde het lid in overtreding. Wanneer bekend, dan tevens de relatie van de bedoelde persoon tot
de deelnemer vermelden (vb. vader, moeder, instructeur)
duidelijke en complete omschrijving van de genomen maatregel en de melding aan de
deelnemer/betrokkene (consequentie voor de activiteit/uitslag)
opgave van getuigen/aanwezigen (naam, adres, telefoonnummer)
mededeling aan getuigen/aanwezigen dat zij benaderd kunnen worden door de KNHS
Voorbeeld omschrijving overtreding:
Op [datum] vond de activiteit te [plaatsnaam] plaats. Ik was daar in de hoedanigheid van [functienaam]
aanwezig. Op het [locatie op het terrein vb. dressuurterrein/losrijterrein/bijterrein/kantine/parkeerterrein] vond
om [tijdstip] het volgende plaats:
Een volledige, chronologische, feitelijke omschrijving van het gebeurde………
wreedheid (wie: persoonsnummer, naam paard/pony, handeling secuur beschrijven, maatregel
official, gemeld aan betrokkene, reactie betrokkene)
onheus gedrag (wie: persoonsnummer deelnemers of begeleider van deelnemer, gedrag secuur
omschrijven, wat werd precies gezegd/gedaan, maatregel official, reactie betrokkene)
Ik stond op [afstand in meters] van het gebeurde (exacte beschrijving van de situatie, citaten van hetgeen is
gezegd wanneer het onheus gedrag van een deelnemer/begeleider betreft). Door mij/door mijn collegaofficial [naam official] is de volgende maatregel genomen (omschrijving maatregel). Dit is aan betrokkene
medegedeeld. Betrokkene is op de hoogte dat het gebeurde aan de KNHS wordt gerapporteerd en
maatregelen kunnen volgen. Ook de volgende personen [gegevens] hebben het gebeurde/het voorval
duidelijk waargenomen. Deze personen zijn ervan op de hoogte dat hun gegevens aan de KNHS worden
doorgegeven en zij kunnen worden benaderd voor een nadere schriftelijke en/of mondelinge toelichting.
Ik verklaar het bovenstaande naar waarheid te hebben verklaard en ben bereid een nadere mondelinge
en/of schriftelijke toelichting te geven op het door mij gerapporteerde.

NB: op een ernstige (gedrags)overtreding jegens mens en/of dier volgt diskwalificatie van de
deelnemer. De deelnemer kan met geen paard/pony (verder) aan de activiteit deelnemen. Reeds
(daarom onterecht) gewonnen prijzen dienen te worden ingeleverd.
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