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Voorwoord
We starten de eerste voorbereidingen op weg naar de Olympische Spelen in Parijs, 

wat de meest ‘groene’ Spelen ooit moeten worden. Een opmaat naar duurzame 

paardensport waarbij we onze medaillekansen structureel vergroten: Tokyo was 

mooi, maar Parijs moet beter. 

De KNHS staat voor eerlijke sport waar de veiligheid van ruiters en het welzijn van 

de paarden gewaarborgd is. Willen wij als paardensport een duurzame toekomst 

hebben dan moeten we er met elkaar voor zorgen dat wij laten zien dat wij deze 

drie zaken goed geregeld hebben. Als KNHS kunnen wij de juiste voorwaarden 

scheppen, de kennis overbrengen, opleidingen aanbieden en de juiste tools en 

infrastructuur creëren. Daarbij zijn goede wedstrijdorganisatoren, officials, 

instructeurs en vrijwilligers onmisbaar. Maar ook de ruiters. Paardvriendelijk 

paardrijden en dat uitdragen en laten zien is een verantwoordelijkheid van ons 

allemaal. 

Cees Roozemond & Theo Fledderus
Voorzitter                                    Algemeen directeur
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2021 was een bijzonder jaar. De coronacrisis had Nederland de eerste helft nog in zijn 

greep waardoor veel ruiters niet aan wedstrijden konden deelnemen. Dit heeft ook de 

KNHS hard geraakt. Startpassen werden opgezegd en evenementen werden voor het 

tweede achtereenvolgende jaar afgelast. Gelukkig kwam er richting de zomer meer 

perspectief en werden de overheidsmaatregelen steeds verder versoepeld. De 

wedstrijdsport kon langzaam weer opgestart worden, iets waar veel KNHS-leden naar 

uit hebben gekeken. 

In 2022 is ons primaire doel om de wedstrijdsport weer volledig en succesvol op te 

starten na corona en om deze ook te vernieuwen met als doel meer ruiters, langer te 

laten deelnemen aan wedstrijden. Vanaf de eerste F1 proef tot de Grand Prix. We 

kijken naar de manier waarop de sport georganiseerd en gereglementeerd is en naar 

de startpas en andere mogelijkheden om deel te kunnen nemen aan de wedstrijdsport. 

We kijken naar het organiseren van competities en rankings met als afsluiter mooie 

kampioenschappen. En we kijken naar mogelijkheden om verdere digitalisering van de 

sport in de gehele keten door te voeren en het gebruikersgemak van bijvoorbeeld 

knhs.nl en Mijn KNHS te vergroten. Voor de recreatieve ruiter en menner krijgt het 

ruiter- en menbewijs een nieuwe vorm en kunnen via buitenrijden.nl eindeloos veel 

buitenroutes gereden worden.



Visie & Missie

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 unieke 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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Wij zijn de paardensportbond van Nederland. Wij geloven dat een 

unieke verbinding tussen ruiter en paard leidt tot wederzijds geluk, 

meer plezier en betere sportprestaties.



De maatschappelijke 
waarde van het paard
De band tussen paard en mens is eeuwen oud en heeft iets magisch, ook voor mensen die 

niets met paarden hebben. Veel mensen kunnen baat hebben bij de omgang met paarden. 

Ook de hippische omgeving, het veel buiten zijn en het met het paard genieten van de natuur 

is goed voor de fysieke en mentale gezondheid van de mens.

De paardensport is in een aantal opzichten uniek. Het is een sport waar respect en 

acceptatie voor wie je bent en waar je voor staat vanzelfsprekend is. Het is de enige  

Olympische sport met een dier en het is een sport waarin mannen en vrouwen gelijkwaardig 

tegen elkaar strijden. Aangepast (paralympisch) paardrijden is volledig geïntegreerd in de 

reguliere wedstrijdsport. En de Nederlandse para-ruiters behoren bij de mondiale top. De 

omgang met paarden heeft daarnaast een grote therapeutische waarde voor mensen met 

een psychische aandoening of mentale klachten. Paardensport is een inclusieve sport bij 

uitstek. En daarmee is de paardensport ook uniek. Voor velen gaat paardrijden veel verder 

dan een sport. Alles draait om de unieke band tussen ruiter en paard. Het is een manier van 

leven.

Wij geloven dat de unieke band tussen paard en mens nog eeuwen blijft bestaan. Daarom is 

het belangrijk dat deze band in alle opzichten duurzaam is. Als voorbeeld is de KNHS in 

2021 in samenwerking met partners Pavo en Hogeschool Van Hall Larenstein gestart met 

een onderzoek naar duurzaamheid in de paardensector. In 2022 wordt dit onderzoek 

afgerond en afgesloten met een symposium waar de onderzoeksresultaten zullen worden 

gepresenteerd. 5



Dit doet de KNHS voor jou in 2022 



Voor paarden
Wij geloven dat een goede verbinding tussen ruiter en paard leidt tot 

wederzijds geluk, meer plezier en betere sportprestaties. Dat is de visie van de 

KNHS. Wederzijds geluk of welbevinden, juist ook voor het paard. Wij geloven 

dat de mens een positieve invloed heeft op het welbevinden van het paard. Dit 

welbevinden moet dan wel de basisvoorwaarde zijn voor alles wat doen in de 

paardensport in Nederland.

Dat betekent dat paardenwelzijn hoog op de KNHS-agenda staat, niet 

incidenteel maar structureel. Dat betekent dat paardenwelzijn en 

paardvriendelijk (leren) paardrijden een belangrijk onderdeel is van de KNHS-

ruiteropleiding op basis waarvan op veel FNRS-maneges wordt lesgegeven. 

Maar ook in de instructeurs- en officialopleidingen die verzorgd worden door de 

KNHS. 

Dat betekent dat wij veelvuldig kennis zullen delen over hoe het paardenwelzijn 

te bevorderen. En dat betekent ook dat alle leden van de KNHS weten wat 

paardenwelzijn is, hoe zij hieraan bij kunnen dragen en ook uitdragen. Een 

goed voorbeeld begint bij jezelf en samen maken wij het verschil. Wij geloven 

dat een samenwerking met alle stakeholders in de paardensector, maar ook 

met partijen buiten deze partijen het welzijn van het paard ten goede komt. Ook 

contact en mogelijk samenwerking met dierenrechtenorganisaties gaan we 

hiervoor niet uit de weg. De liefde en passie voor het paard is voelbaar in alles 

wat wij doen. 
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Waar zetten wij op in:

• Voorlichtingen, webinars, 

bijeenkomsten en (online) 

cursussen over paardenwelzijn, 

waaronder de cursus 

paardsignalen.

• Onderzoek over paardenwelzijn 

onder KNHS-leden

• Innovatie en samenwerkingen 

binnen en buiten de sector om 

paardenwelzijn vanuit een 

wetenschappelijk onderbouwd 

perspectief duurzaam te kunnen 

blijven bevorderen.



Voor amateurs wedstrijdsport
De wedstrijdsport is het kloppend hart van de KNHS als paardensportbond. Samen met onze 

verenigingen, wedstrijdorganisaties, maneges en officials zorgen we voor een fijnmazige 

sportinfrastructuur die ruiters en amazones de mogelijkheid biedt om op een paardvriendelijke, 

veilige en eerlijke manier wedstrijden te rijden op ieders eigen niveau. 

Als ruiter wil je eenvoudig, veilig en makkelijk kunnen deelnemen aan wedstrijden, 

aantrekkelijke competities en mooie kampioenschappen. In 2022 willen we het deelnemen aan 

wedstrijden makkelijker maken. Dit doen we onder andere door Mijn KNHS een stuk 

gebruiksvriendelijker te maken en te kijken welke stappen in de wedstrijdsport we nog verder 

kunnen digitaliseren. 

De vernieuwing van de wedstrijdsport gaat onverminderd door. We verlagen de instap 

(minimale hoogte) bij het springen en er komen meer leeftijdsgerichte rubrieken. De 

dressuurproeven worden op een aantal onderdelen aangepast, zodat deze logischer in 

opbouw zijn en de eventingsport wordt veiliger. 

In 2022 kijken we naar de mogelijkheid om aantrekkelijke competities op te zetten voor 

amateurs en het bijhouden van rankings per klasse.

Het ultieme doel voor de amateur is om deel te mogen nemen aan de Nederlandse 

kampioenschappen van de breedtesport, de KNHS-Indoorkampioenschappen en de Hippiade 

op het Nationaal Hippisch Centrum. In 2022 vinden deze fantastische indoor en outdoor 

kampioenschappen, waar de beste ruiters en amazones van Nederland strijden om de 

kampioenstitels plaats in de klassen B t/m ZZ/ZZL.
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Waar zetten wij op in:

• Verdere digitalisering van de wedstrijdsport

• Onderzoek landelijke competitie per klasse en KNHS Rankings

• Nederlands Kampioenschap Breedtesport: Indoor 

Kampioenschappen en Hippiade

• Nieuwe dressuurproeven

• Meer leeftijgdsgerichte rubrieken

• Verlaging van de instap bij springen

• Verbeteren klantvriendelijkheid Mijn KNHS

• Klanttevredenheid van een 6,9 naar een 7,5



Voor professionals
De paardensport is de afgelopen 10 jaar sterk geprofessionaliseerd. Steeds meer ruiters verdienen 

hun brood in de paardensport en steeds meer ruiters nemen deel aan internationale wedstrijden. 

Met name in de discipline springen is de behoefte van de gemiddelde springruiter sterk veranderd. 

Het verschil tussen de amateur en de professional wordt groter. Dat is ook logisch. Als je je brood 

verdient in de paardensport dan heb je andere wensen en verwacht je misschien iets anders van de 

KNHS dan als je als amateur deelneemt aan wedstrijden.

De groep professionele ruiters in Nederland wordt steeds groter. Zij dragen bij aan een gunstige 

sportklimaat waar talentvolle paarden en ruiters zich kunnen ontwikkelen. Zij zijn ambassadeurs van 

de paardensport. Een adequate dienstverlening aan deze groep komt een verdere versterking van 

de paardensport ten goede en is daarom in 2022 een speerpunt voor de KNHS. 

In 2021 is de KNHS al gestart met een pilot die meer maatwerk voor de professionele springruiter 

mogelijk maakt: Flex wedstrijden. Daarnaast wil de KNHS professionals die deelnemen aan 

internationale wedstrijden een betere dienstverlening bieden met meer maatwerk.
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Waar zetten wij op in:

• Verbetering dienstverlening professionele springruiter

• Onderzoek naar meer maatwerk voor de professional

• Klanttevredenheid van de professional van een 6,9 naar een 7,5



Voor topsporters
Alleen bij de KNHS is het hoogst haalbare in paardensport bereikbaar. Om deze ambitie van 

topruiters te kunnen realiseren heeft de KNHS topsportprogramma’s in alle FEI-disciplines. In deze 

programma’s wordt met een professioneel technisch kader gewerkt aan progressie in de prestaties, 

van beloften tot Olympisch Kader. In 2022 kunnen alle Olympische disciplines weer kwalificeren 

voor de Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024 en gaan we tijdens de diverse 

kampioenschappen opnieuw voor de medailles.

Topsport is alleen mogelijk wanneer paard en sporter optimaal voorbereid zijn. Het welzijn van het 

paard staat in alles centraal en een uitgebreide veterinaire begeleiding maakt onderdeel uit van het 

topsportprogramma. Teamveterinairs monitoren en begeleiden de combinaties in de aanloop naar 

en tijdens de kampioenschappen. De bondscoach is eindverantwoordelijk voor de selectie en 

uitzending van onze topsporters naar wedstrijden. Voor de Olympische en Paralympische ruiters is 

sprake van een aanpak op maat op het gebied van fysieke en mentale begeleiding. Daarnaast is 

voor alle disciplines een  doorlopende theoretische leerlijn ontwikkeld voor ondersteuning van de 

sporter tot aan het hoogste niveau. Voor analyse van prestaties worden diverse experts ingezet. Een 

optimaal functionerende ICT-omgeving is hierbij van groot belang. 

Onmisbaar bij topsport is samenwerking met diverse stakeholders. De KNHS ondersteunt eigenaren 

en wedstrijdorganisatoren en heeft intensief contact met  NOC*NSF. Daarnaast worden de belangen 

van de Nederlandse topsporters behartigt binnen de EEF en de FEI. Op diverse posities binnen 

deze organisaties zijn Nederlanders actief. 

Samen kunnen we dromen laten uitkomen en paardensporters van alle niveaus blijven inspireren.
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Waar zetten wij op in:

• Uitvoeren van de 8 topsport- en 8  talentenprogramma’s met deelname aan WK’s 

en EK’s

• Eigenarenbeleid op maat en behoud van potentiële medaillepaarden (N.O.P.)

• Promotie paardensport en paardenwelzijn

• Internationale wedstrijdorganisatoren faciliteren en ondersteunen in bids voor 

internationale kampioenschappen in Nederland 

• Medailles op WK’s en EK’s en plaatsing voor OS en PS in Parijs 2024



Voor manegeruiters 
Als je begint met paardrijden dan doe je dat vaak op een manege. Maneges 

zijn daarom ook wel de bakermat van de paardensport. Maar voor mensen die 

niets van de paardensport weten kan het lastig zijn om de juiste informatie te 

vinden over waar je het beste kunt beginnen met paardrijden en wat daar bij 

komt kijken. Daarom gaat de KNHS in samenwerking met de Federatie van 

Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) een platform ontwikkelen speciaal 

gericht op de beginnende ruiter (en ouders). 

Een goede start is goud waard, daarom heeft de KNHS in samenwerking met 

de Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS) een ruiteropleiding 

ontwikkeld die er voor zorgt dat beginnende ruiters veilig, goed en 

paardvriendelijk leren paardrijden. De ruiteropleiding wordt exclusief 

aangeboden op FNRS-maneges en KNHS-verenigingen. Onderdeel van de 

ruiteropleiding zijn de populaire F-proeven. Dit is voor veel ruiters de eerste 

kennismaking met het rijden van wedstrijden. 

Omdat veel beginnende manegeruiters op jonge leeftijd starten heeft de 

KNHS een speciale jeugdvariant van de ruiteropleiding ontwikkeld. Deze komt 

in 2022 beschikbaar. 
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Waar zetten wij op in:

• Een online platform voor de beginnende manegeruiter

• Implementatie jeugdvariant ruiteropleiding

• Meer ruiters beginnen met paardrijden op een FNRS-manege

• Manegeruiters blijven langer paardrijden (van 2,7 naar 3 jaar)



Voor recreatieve ruiters
In 2022 ligt de focus van de KNHS bij de vernieuwing van de wedstrijdsport. Dit wil echter niet 

zeggen dat we niets voor de recreatieve ruiters doen. Het online platform buitenrijden.nl blijft het 

startpunt voor iedereen die zorgeloos buiten wil gaan rijden, met of zonder eigen paard. In 2022 

continueren wij de vindbaarheid van ruiter- en menpaden, routes, accommodaties en vakanties.

Daarbij zorgen we voor kwaliteit in buitenrijden met de programma’s Adopteer je Route voor 

onderhoud van ruiter- en menpaden en PaardenWelkom voor accommodaties. Buitenrijden.nl 

werkt samen met Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Land- en Recreatieschappen, 

provincies, gemeenten en routebureau’s in heel Nederland, zowel landelijk als regionaal.

Daarnaast is in 2021 gestart met het herzien van het vertrouwde Ruiter- en Menbewijs met een 

nieuwe leerlijn Buitenrijden. Deze nieuwe lijn komt gefaseerd in 2022 beschikbaar. 

Samen zorgen we ervoor dat ruiter en menner in Nederland zorgeloos en verantwoord kunnen 

buitenrijden
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Waar zetten wij op in:

• Continuering buitenrijden.nl

• Gefaseerde lancering vernieuwd Ruiter- en Menbewijs

• PaardenWelkom; 100 nieuwe bedrijven

• Adopteer je route; 25 nieuwe organisaties

• Leerlijn Buitenrijden; 700 modules/cursussen



Voor jeugd
De KNHS kent een uniek Young Leaders Program, gericht op het bewust ontwikkelen van 

bestuurlijke en leiderschapsvaardigheden bij jeugdige paardensporters.

De KNHS heeft de afgelopen jaren grote stappen gemaakt om de jeugd een prominentere stem te 

geven in de ontwikkeling van de paardensport. Zo kent het KNHS-bestuur twee 

jeugdbestuursleden en is er, binnen het Young Leaders Program, een Platform Young Leaders 

opgericht, waarvan één Young Leader de jeugd vertegenwoordigt in de Ledenraad. Er worden 

hoogwaardige masterclasses georganiseerd zodat deze jonge bestuurlijke talenten klaar gestoomd 

worden voor een dragende rol in de toekomstige paardensport. In 2021 heeft de eerste groep van 

dit nieuwe platform het tweejarig traject afgerond. Deze groep heeft al goede bestuurders 

voortgebracht, die nu hun bijdrage leveren aan de paardensport. 

Waar zetten wij op in:

• De regiobesturen en de besturen van de mendistricten stimuleren om een Young Leader in 

hun bestuur op te nemen

• Bij nieuwe ideeën of initiatieven van de bond een Young Leader vragen om zitting te nemen in 

de projectgroep

• Samen met de EEF kijken naar de mogelijkheden om het Young Leaders Program 

beschikbaar te maken voor andere Europese landen
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Voor sportaanbieders
Zonder sportaanbieders geen paardensport en zonder wedstrijdorganisatoren geen wedstrijdsport. Als je 

paardrijdt bij een FNRS-manege of KNHS-vereniging dan weet je als ruiter dat veiligheid en 

paardvriendelijkheid goed geregeld zijn. Bij KNHS-wedstrijden weet je dat hiernaast ook eerlijke sport 

gewaarborgd is. Sportaanbieders zijn essentieel voor de paardensport, maar niet iedere sportaanbieder is 

hetzelfde. Daarom gaan we in 2022 meer maatwerk leveren en er komt meer diversiteit en flexibiliteit in 

aanbod vanuit de KNHS. 

Voor wedstrijdorganisaties gaan we een platform en een partnerprogramma opzetten met als doel de 

samenwerking te verbeteren, te stimuleren en meer maatwerk te leveren. Dit geldt voor alle 

wedstrijdorganisaties van de lokale wedstrijdorganisatie tot de internationaal concours gevende organisaties.

In 2022 willen we niet alleen deelnemen aan wedstrijden makkelijker maken, maar ook het organiseren 

daarvan. Dit doen we onder andere door Mijn KNHS voor wedstrijdorganisaties een stuk 

gebruiksvriendelijker te maken en te kijken welke stappen in de wedstrijdsport we nog verder kunnen 

digitaliseren. Daarnaast wordt onderzocht of de systematiek van wedstrijdafdrachten kan worden herzien en 

sluiten we een goede collectieve bestuursaansprakelijkheidsverzekering af voor verenigingsbesturen.

Voor FNRS-maneges gaan we een online platform ontwikkelen voor beginnende ruiters waarop alle 

maneges eenvoudig en overzichtelijk te vinden zijn met relevante en kwalitatieve informatie over de 

voordelen van het rijden op een FNRS-manege en de samenwerking tussen FNRS en KNHS, partners in 

paardrijden, zodat beginnende ruiters gestimuleerd worden te gaan rijden op een bij de FNRS aangesloten 

manege. 
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Waar zetten wij op in:

• Platform wedstrijdorganisaties

• Samenwerking met en tussen wedstrijdorganisaties verbeteren en 

bevorderen

• Verbeteren gebruikerservaring en gebruik Mijn KNHS voor 

wedstrijdorganisaties

• Herzien systematiek wedstrijdafdrachten

• Nieuw platform voor de beginnende manegeruiter

• Klanttevredenheid wedstrijdorganisaties van een 6,9 naar een 7,5



Voor officials & instructeurs
De KNHS staat voor eerlijke sport waar de veiligheid van ruiters en het welzijn van de paarden 

gewaarborgd is. Willen wij als paardensport een duurzame toekomst hebben dan moeten we er 

met elkaar voor zorgen dat wij laten zien dat wij deze drie zaken goed geregeld hebben. Om dit te 

kunnen waarborgen zijn spelregels nodig waar iedereen zich aan houdt. Officials zijn nodig om er 

voor te zorgen dat deze spelregels nageleefd worden. En dat is in het belang van ons allemaal. 

Zonder officials is er geen wedstrijdsport mogelijk en komt de toekomst van de paardensport in 

gevaar. Om dit belang extra te onderstrepen wordt er een online official platform opgericht waar 

officials optimaal ondersteund worden in de uitoefening van hun functie en organiseren we een 

official congres met het doel meer verbinding te zoeken, ervaringen te delen en kennis over te 

dragen. Verder wordt het licentiereglement voor officials en instructeurs herzien en wordt de rol van 

toezichthouders bij het springen en dressuur verbeterd. 

Instructeurs

De KNHS Academy heeft als doel blijvend kennis te ontwikkelen, te innoveren en te ontsluiten. De 

KNHS Academy leidt instructeurs, trainers en coaches op die op hun beurt ruiters op een 

verantwoorde, paardvriendelijke en plezierige wijze leren paardrijden. De KNHS biedt ook in 2022 

diverse instructeursopleidingen en bijscholingen aan. Het is onze ambitie om meer instructeurs 

door te laten stromen naar de opleiding instructeur wedstrijdsport. Instructeur zijn is een vak, hoe 

meer kennis en ervaring een instructeur heeft hoe beter dat is voor de paardensport in Nederland. 

Daarnaast wordt er in 2022 wederom een instructeurscongres georganiseerd. 
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Waar zetten wij op in:

• Online official platform

• Nieuw licentiereglement officials+ instructeurs (ingang 

2023) 

• Verbeteren rol toezichthouders springen en dressuur

• Official congres

• Instructeurscongres

• Meer doorstroom naar de opleiding instructeur 

wedstrijdsport



Sponsors onmisbaar voor de KNHS
Sponsors zijn onmisbaar voor de KNHS en de paardensport. TeamNL en de 

aangesloten partners, de Nederlandse Loterij, Rabobank, Heineken, het AD en missie 

H2O, zijn hoofdsponsor van de KNHS. Pavo en Agradi zijn onze Official Partners. 

Pikeur, Horka, LeMieux en Horseware de suppliers van de KNHS en Hartog, Zilveren 

Kruis, Boehringer Ingelheim, Witte van Moort, Roelofsen Horsetrucks, Greenpoint, 

Anemone Horsetrucks, Harry’s Horse, Sjef Janssen Beheer en Morssinkhof-Rymoplast 

onze zeer gewaardeerde sponsors. Stuk voor stuk dragen zij vaak al  jaren bij aan de 

ontwikkeling van de Nederlandse paardensport en de KNHS. Iets waar we trots op en 

dankbaar voor zijn. 

In 2022 hopen we een aantal sponsorcontracten verlengd te hebben en nieuwe 

sponsors aan te trekken. Met bestaande partners stellen we een jaarplan op om samen 

ambities en doelstellingen voor zowel de partner als de paardensport te realiseren.
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Waar zetten wij op in:

• Samen ambities realiseren

• Verlengen aflopende contracten

• Aantrekken van nieuwe sponsors

• Tevreden sponsorpartners

• Meer sponsorinkomsten voor de paardensport



Bereikbaarheid en 
communicatie
Bij de KNHS kun je rechtstreeks terecht met jouw vragen, in tegenstelling tot veel andere sportbonden waar dit 

via de lokale vereniging gaat. Wij vinden dat belangrijk. Enerzijds omdat wij onze leden graag kennen en 

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. Je kunt ons bereiken via what’s app, chat, e-mail en telefoon. In 2021 heeft het tweede 

klanttevredenheidsonderzoek plaatsgevonden. In 2022 gaan we aan de slag met de uitkomsten van dit 

onderzoek en zullen we dit onderzoek herhalen. 

In 2022 gaan we digitale kant van de klantcontacten verder verbeteren. Zo wordt de chat via onze website 

knhs.nl belangrijker en wordt deze site volledige vernieuwd zodat je makkelijker kunt vinden waar je naar op 

zoek bent en dat is met meer dan een miljoen bezoekers per jaar geen overbodige luxe. Onze social 

mediakanalen worden goed gevolgd en uit ons klanttevredenheidsonderzoek uit 2021 blijkt zelfs dat onze 

Instagram pagina het meest frequent bezocht wordt. Uit ditzelfde onderzoek blijken de communicatiekanalen 

gewaardeerd te worden met een 7,4. In 2022 willen we het gebruikersgemak van onze communicatiekanalen 

vergroten en de inhoudelijke communicatie versterken zodat de waardering stijgt naar een 8. 
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Waar zetten wij op in:

• Uitvoeren van ons derde klant/leden tevredenheidsonderzoek

• Verbeteren van de online toegankelijkheid van de KNHS voor ruiters en sportaanbieders. 

Knhs.nl wordt vernieuwd

• Klanttevredenheid KNHS-communicatiekanalen een 8 in 2022



KNHS-organisatie
De toekomst vraagt om een wendbare KNHS organisatie, een professionele kern, met een 

flexibele schil van experts en samenwerkingspartners. We worden een regieorganisatie, waar de 

paardensporter en sportaanbieder centraal staan. 

Voor 2022 staan een aantal kernwoorden centraal in de ontwikkeling van de werkorganisatie en 

waar we als KNHS voor willen staan:

• Focus op de heropstart en vernieuwing van de wedstrijdsport van F1 tot Grand Prix

• Lef, we spreken ons uit en nemen standpunten in op onderwerpen die belangrijk zijn, we 

scherpen onze communicatie aan en zetten ambassadeurs in als promoters van de 

paardensport

• Interactief in beleidsvorming met meer inspraak vanuit de jeugd

• Digitaal first, welke processen met een focus op de wedstrijdsport kunnen verder worden 

gedigitaliseerd en hoe kunnen we de juiste online platformen bieden voor onze leden om nu 

en in de toekomst relevant te blijven

• Duurzaam de toekomst in met oog voor onze impact op de maatschappij en het milieu.

Daar hoort een financieel gezonde KNHS-organisatie bij. In 2022 realiseren wij het begrote 

resultaat (0+) en zorgen we voor een goede afwikkeling van de corona gerelateerde financiële 

regelingen. 
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Waar zetten wij op in:

• Regie organisatie met flexibele schil van experts en 

samenwerkingspartners

• Focus vernieuwing wedstrijdsport

• Verdere digitalisering 

• Financieel 0+ resultaat
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