Aanvragen startpassen (in 2016)

Met ingang van 1 januari 2016 kunnen ruiters die via een FNRS-manage lid zijn van de
KNHS een startpas aanvragen. Hiermee biedt u uw ruiters de mogelijkheid om deel te
nemen aan de KNHS-wedstrijdsport vanaf de klasse B. Uw klanten kunnen een startpas
aanvragen met een eigen paard of een paard dat door u ter beschikking wordt gesteld.
Dit is één van de mooie voordelen van de samenwerking tussen de KNHS en de FNRS.
Met een startpas kunnen ruiters deelnemen aan KNHS-wedstrijden in de disciplines
dressuur, springen, eventing, mennen en/of endurance. Graag informeren wij u alvast
over hoe uw klanten bij de KNHS vanaf 1 januari een startpas kunnen aanvragen.
Onderstaand leggen wij u stap voor stap de aanvraagprocedure uit. Mocht u na het
lezen van deze stappen nog vragen hebben dan zijn wij zeer bereid deze telefonisch
aan u toe toelichten. U kunt daarvoor contact met ons opnemen op telefoonnummer
0577-408300. Wij hopen u en uw klanten nog meer plezier in de paardensport te
kunnen bieden.
Aanvraagprocedure startpassen
Een ruiter/menner kan een startpas aanvragen op het moment dat hij/zij aangemeld is
bij een KNHS-vereniging of FNRS-manege. De startpas wordt digitaal aangevraagd
door de ruiter zelf via de website MijnKNHS.nl. De startpas wordt dan ook direct via
IDeal betaald.
Soorten startpassen
Startpas paard of pony
Deze startpas is een combinatiegebonden pas. Een ruiter die meerdere paarden/pony’s
rijdt moet hiervoor ook per paard/pony een startpas hebben. Je kunt kiezen voor een
geldigheid van een week, een maand en een jaar (situatie in 2016). Een ruiter ouder
dan 18 moet altijd bij de paarden rijden en dus een paardenstartpas hebben (ook als de
ruiter op een pony rijdt). Wanneer er bij de pony’s gereden wordt dan is een startpas
“pony” nodig. Met deze startpassen mag deelgenomen worden in de disciplines
dressuur, springen, eventing en endurance. (Om endurance te kunnen starten is ook
een lidmaatschap van de KNHS-Endurancevereniging nodig).
Startpas mennen
Bij afname van deze startpas kan er deelgenomen worden aan mennen dressuur,
mennen vaardigheid en samengesteld mennen.
Overige startpassen
De overige disciplines hebben ook hun eigen startpas. Hierbij kun je denken aan de
aangespannen sport, endurance, reining, voltige en Bixie.
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Mijn KNHS – aanvraag startpas
N.B.: Het aanmelden op Mijn KNHS wordt in een andere beschrijving uitgewerkt.

Wanneer er een correct lidmaatschap is, verschijnt in het grijze menu in Mijn KNHS de
optie ‘paarden en startpassen’. In dit menu kun je paarden toevoegen en een startpas
aanvragen.
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Overzicht Mijn Startpassen
Menu: Paarden&Startpassen -> Mijn startpassen
Hier zie je de optie om een startpas aan te vragen. Wanneer het paard nog niet bekend
is in de database van de KNHS kun je het paard registreren.
In het overzicht van de startpassen is ook de mogelijkheid om de startpas af te melden,
wedstrijdresultaten te bekijken of de klassering in te zien. Ben je de startpas kwijt, dan
kun je hier ook een kopie van de startpas bestellen.
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Voorbeelden gebruik van Mijn KNHS voor Verenigingen/FNRS-maneges
N.B.: Vanaf 2016 is wettelijk vastgelegd dat partijen die gezamenlijk data bewerken dat in een overeenkomst hebben
vastgelegd. Dit wordt een bewerkingsovereenkomst genoemd. U ontvangt hierover nader bericht.

Overzicht Ledenbeheer
Menu: Mijn Organisatie -> Mijn Leden
In dit menu kun je de ledenlijst inzien, klasseringen bekijken. Je kunt ook het
ledenoverzicht exporteren naar een Excelbestand.
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Overzicht startpassen
Menu: Mijn Organisatie -> Mijn Startpassen
In dit menu kun je zien welke startpassen je ruiters / menners hebben en klasseringen /
wedstrijdresultaten per startpas bekijken. Dit overzicht is ook te exporteren naar een
Excelbestand.

Voorbeeld Excelfile - startpasoverzicht

Mijn KNHS op Youtube
Op het Youtube kanaal KNHSNederland staan verschillende filmpjes om het gebruik van Mijn
KNHS uit te leggen. U kunt deze ook op uw eigen website plaatsen.
Inloggen in Mijn KNHS: https://www.youtube.com/watch?v=YQq1xCWGymY

