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 Uitgave: 6 maart 2020 
  

 Informatiegids voor leden 
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INLEIDING 

 

Paarden en ponyvereniging Jagers te paard heeft al ruim 85 jaar een toegevoegde waarde.  

De vereniging heeft door de jaren heen altijd bestaansrecht gehad en heeft vele mensen plezier  

in de paarden– en ponysport gegeven. De vereniging is stabiel en het vertrek van leden wordt de  

laatste decennia altijd weer opgevuld met de komst van nieuwe leden. Hierdoor is het ledenbestand  

op dit moment ongeveer 110 leden. 

 

De maatschappij en de paarden– en ponysport veranderen snel. Er zijn duidelijke trends en onze  

vereniging zal daar op in moeten spelen. Want één ding is duidelijk: 

PSV Jagers te Paard wil (net als de afgelopen 85 jaar) ook in de toekomst een rol van betekenis  

blijven spelen. Onze vereniging wil een toegevoegde waarde kunnen blijven bieden en dat vraagt dus  

ook aanpassing aan de maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Alleen op die manier kunnen we op  

de behoeften van de toekomstige ruiter/amazone of recreant in blijven spelen. Daar past geen houding  

van “op de winkel passen” bij en daarvoor is het noodzakelijk om enige ambities te hebben. Degene die  

geen idealen of ambities heeft zal ze ook nooit realiseren. Dat geldt ook voor onze vereniging. 

 

Als de vereniging in het verleden geen ambities had gehad, hadden we nooit gestaan waar we nu staan. 

Sterker nog, dan had de vereniging waarschijnlijk allang niet meer bestaan. Vanuit de KNHS wordt  

duidelijk gestuurd op krachtige verenigingen. Onze vereniging valt volgens de KNHS maatstaf in de tweede 

categorie ( 50-100 leden). PSV Jagers te Paard heeft voldoende potentie om ook in de toekomst een 

krachtige vereniging te blijven.  

 

Wat we ook willen, is investeren in mensen. Onze leden moeten bij de vereniging meer vinden dan alleen  

een administratiekantoor dat voor hen de wedstrijden regelt. Wij willen, meer dan de afgelopen jaren 

gebeurd is, het clubgevoel stimuleren. Alleen binnen een goede sfeer is het realiseren van ambities  

mogelijk. We moeten er daarom ook oog voor hebben dat ambities realistisch blijven en dat het  

merendeel van de leden zich er prettig bij voelt. Als we daarin slagen kunnen we nu en in de toekomst  

“samen ergens voor gaan” en blijft onze vereniging een factor van betekenis! 

 

DOELSTELLINGEN 

 

P.S.V. Jagers te Paard Graetheide e.o. is een vereniging gebaseerd op het collectief, individuele belangen  

zijn daaraan ondergeschikt. Iemand wordt bewust lid van onze vereniging omdat hij/zij de meerwaarde  

inziet van collectief iets doen. “Samen kunnen we meer dan iemand alleen” moet het uitgangspunt zijn en  

onze leden moeten dat onderschrijven. Iemand die lid wordt onze vereniging zoekt een stukje gezelligheid  

en (club)binding en wil daar af en toe op vrijwillige basis ook wat tegenover zetten.  

 

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor onze vereniging. De jeugdleden van nu,  

zijn de sporters en recreanten van de toekomst en vormen daarmee een belangrijke factor in de  

continuïteit van de vereniging. De jeugdsport (in ons geval vooral de ponysport) blijft daarom ook in  

de toekomst een belangrijk aandachtspunt.  

 

Als vereniging willen wij de paardensport op een diervriendelijke en eerlijke manier bedrijven. In onze 

opleiding zullen we hier aandacht aan schenken.   

 

Wil onze vereniging haar rol in de toekomst kunnen blijven spelen, dan is investeren in goede faciliteiten 
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Verenigingsgegevens:  

Postadres: Hommelweg 11, 6114 RR Susteren. 

e-mail: info@jagerstepaard-graetheide.nl 

  Internetpagina:  www.jagerstepaard-graetheide.nl  

  Facebookpagina : https://www.facebook.com/JagersTePaardGraetheide 

        https://www.facebook.com/jeugdjagerstepaard  

       https://www.instagram.com/jagerstepaardgraetheide/?hl=nl  

nodig. Hoewel we een goed terrein hebben, kunnen momenteel verenigingsactiviteiten te vaak niet  

doorgaan vanwege slechte weersomstandigheden en/of een daardoor slechte bodem. Goede faciliteiten  

of een rijbaan die onder vele weersomstandigheden bruikbaar blijft, lijkt een absoluut noodzakelijke 

investering om ook in de toekomst een aantrekkelijke vereniging te kunnen blijven. 

 

Met betrekking tot het organiseren van activiteiten en instructie is het van belang om daarin niet  

achteruit te gaan. Een juiste begeleiding van onze ruiters en amazones vormt de basis van de sport  

en het zijn juist deze activiteiten die zorgen voor het clubgevoel. 

 

De tegenwoordige vereniging heeft een bestuur bestaande uit 5 personen.  

 

PERSONELE GEGEVENS (per 6 maart 2020) 

 

Voorzitter: 

Paul Zenden 

Brugstraat 8 

6125 RC Obbicht 

e-mail: info@jagerstepaard-graetheide.nl 

 

 

Secretaris:  

Thijs Peters 

Hommelweg 11, 6114 RR  Susteren 

Tel.: 06 - 12835238 

e-mail: info@jagerstepaard-graetheide.nl 

 

 

Overige bestuursleden: Arbitrage-commissie: 

Michael Ehlen                 bestuurslid Problemen met bestuur, andere leden 

Jonal Starink bestuurslid of overige zaken, neem contact op met; 

Jos Schmeitz bestuurslid 

  

 

Dhr. P. Meyers (gegevens worden op vraag verstrekt) 

Buiten bestuur Dhr. F. Coenen 

Margret Starink         penningmeester  
 

 Jeugdcommissie:  

Anke Hamacher              Dahné Starink 

Sarah Schmeitz Tessa Hermans 

Laura Hermans Kyra Zenden 

Janou Salari 

 
 

          046-4520641 

 

 

 

 

 

 

e-mail: jeugd@jagerstepaard-graetheide.nl 

http://www.jagerstepaard-graetheide.nl/
https://www.facebook.com/JagersTePaardGraetheide
https://www.facebook.com/jeugdjagerstepaard
https://www.instagram.com/jagerstepaardgraetheide/?hl=nl
mailto:info@jagerstepaard-graetheide.nl
mailto:info@jagerstepaard-graetheide.nl
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ALGEMENE INFORMATIE 
 
- We verwachten van je - nee, het is eigenlijk je plicht - dat je bij verenigingsactiviteiten zoveel 

mogelijk helpt (b.v. bij de organisatie van het concours hippique, opknappen van de hindernissen 
etc.). 

- Tijdens wedstrijden, lessen of andere activiteiten wordt een fatsoenlijk gedrag van je verwacht. 
Lukt dit niet, dan kan het bestuur je een sanctie opleggen. 

- Uiteraard voldoe je altijd aan je financiële verplichting. 
- Als geen lessen zijn, mag je gebruik maken van de buitenaccommodatie van de vereniging bij het 

kasteel, mits achteraf alle gebruikte spullen netjes worden opgeruimd. 
- Voor de veiligheid is het verplicht om een goedgekeurde veiligheidscap ( CE/EN 1384 ) te dragen  
 tijdens activiteiten in clubverband. Ook tijdens gebruik van de clubfaciliteiten buiten de lessen  
 dient ten alle tijden een goedgekeurde veiligheidscap gedragen te worden.  

- Ons motto is: Paardrijden zonder veiligheidscap is niet veilig en doen we niet. 
 

 
 

- Na de cap zijn de rijlaarzen erg belangrijk. Met rijlaarzen is het risico om vast te komen te zitten 
in de beugel vele malen kleiner dan bij gewone schoenen. Daarom is het verplicht om met rijlaarzen 
of jodphurlaarsjes in combinatie met gladleren/gladde kunstleren chaps te rijden. 

- Ondanks dat we dit niet verplicht stellen adviseren wij het dragen van een bodyprotector. Zeker 
tijdens de springlessen is dit een waardevolle aanvulling op de veiligheidsuitrusting. 

- De zandmanege is alleen toegankelijk voor ruiters met paard en een begeleider of instructeur. Het 
is niet toegestaan dat tijdens het paardrijden kinderen / volwassenen, anders dan de begeleider 
of instructeur, zich in de zandmanege bevinden. 

- De mest die je paard/pony achterlaat dient te worden opgeruimd. Dit geldt zowel voor de 
zandmanege als op het parkeerterrein. 

- Je bezoekt, als het even kan, alle vergaderingen voor leden. 
- Als je iets afgesproken hebt en je bent onverwacht verhinderd, moet je voor een plaatsvervanger 

zorgdragen, afmelden is vanzelfsprekend. 
 
Door de vereniging worden diverse activiteiten georganiseerd. De vaste activiteit is het Concours 
Hippique in het Hemelvaartsweekeinde. 
Daarnaast organiseert de vereniging jaarlijks een barbecue als afsluiting van de wedstrijd en worden, 
afhankelijk van de belangstelling, wandeltochten, griezelavonden en/of bezoek aan hippische 
evenementen geregeld.  
 
Al met al rekent de vereniging op jou inzet en steun. Dat is net zo vanzelfsprekend als dat jij op de 
vereniging kunt rekenen. 
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Nieuwe leden   
 
- Nieuwe leden dienen zich schriftelijk aan te melden, door het invullen van het aanmeldformulier. 
- Na behandeling in het bestuur en een kennismakingsgesprek volgt aanname of afwijzing. 

Een nieuw lid is pas lid na aanname en betaling van contributie en intredegeld  en mag daarna 
deelnemen aan de trainingen. (bijlage 1.) 

-  Indien lid van een andere vereniging geweest, een bewijs van betaling van alle financiële 
verplichtingen. 

-  Tijdens de eerste les dient ongevraagd het inentingsbewijs van paard of pony te worden getoond, 
aan lesgever of bestuurslid. 

-  Nieuwe rijdende leden nemen, indien plaats is, deel aan de basistrainingen voor zowel dressuur als 
springen. 

-  Indien nodig volgt na  1 jaar een evaluatie en gesprek met het bestuur. 
- Voor leden jonger dan 18 jaar geldt dat één van de ouders lid dient te worden van de vereniging. 
 
Einde lidmaatschap  
 
1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door het overlijden van het lid, alsmede door opzegging 

of royement door de vereniging of opzegging door het verenigingslid. 
2. Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen vóór 1 december van het boekjaar van de vereniging.  
3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. De vereniging kan het lidmaatschap 

opzeggen tegen het einde van zijn boekjaar. Opzegging door de vereniging kan geschieden 
wanneer: 
a. het lid zijn verplichtingen tegenover de vereniging niet of niet tijdig nakomt, waaronder  
 begrepen het niet nakomen van financiële verplichtingen tegenover de vereniging;  
b.  de belangen van de vereniging of van de paardensport schaadt; 
c.  het lid niet voldoet aan de vereisten die de statuten voor het lidmaatschap stellen;  
d.  de KNHS het lid het lidmaatschap opzegt.  

4.  Elke opzegging vóór 1 december van het boekjaar geschiedt met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van vier weken. Is niet tijdig opgezegd, dan geldt de opzegging tegen het einde 
van het daaropvolgende jaar. Is ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd, dan eindigt het 
lidmaatschap op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd. 
Zolang het lidmaatschap niet is beëindigd, behoudt het lid zijn rechten en moet hij zijn 
verplichtingen nakomen. 

5.  Het bestuur is bevoegd een lid te ontzetten uit diens lidmaatschap (royement) wanneer het lid in 
ernstige mate in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het besluit tot royement wordt zo spoedig mogelijk 
door het bestuur aan het lid en aan het federatiebestuur van de KNHS schriftelijk meegedeeld.  

6.  Behalve in geval van overlijden en royement, blijft een lid dat heeft opgezegd nog lid zolang hij 
niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, of zolang een 
aangelegenheid waarbij hij is betrokken niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een 
opgelegde straf hieronder begrepen. Het bestuur stelt alsdan de datum vast waarop het 
lidmaatschap eindigt. 

 
 
De vereniging heeft de verschillende lidmaatschappen als volgt ingedeeld: 
 
Wedstrijdleden:  Leden die actief deelnemen aan wedstrijden, maar geen lessen volgen; 
Rijdende leden:  Wedstrijd- en recreatieleden die deelnemen aan lessen; 
Donateur leden:  Leden die interesse hebben in de paardensport en willen deelnemen aan 

activiteiten die de vereniging organiseert; 
Ouder lid:  Ouders van leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben; 
Ereleden:  Op initiatief van het bestuur kan in de ledenvergadering aan een persoon die zich 

voor de vereniging zeer verdienstelijk maakt / heeft gemaakt het predicaat 
erelid verleent worden. 

 
Leden, die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, worden conform artikel 9 van het 
huishoudelijk reglement, vertegenwoordigd door één van de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. 
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Onderstaand is een overzicht opgenomen waarin de rechten en plichten van de diverse soorten 
lidmaatschap zijn weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidmaatschap      

 Wedstrijd lid Rijdend lid Donateur lid Ouder lid Ere lid 

Volgen trainingen nee ja nee nee ja 

Gebruik buiten manege ja ja nee nee ja 

Deelname KNHS 

competitie ja ja/nee nee nee ja 

Lid KNHS ja ja/nee ja/nee nee ja 

Bijwonen jaarvergadering ja ja ja ja ja 

Stemrecht vanaf 18 jaar ja ja ja ja ja 

Deelname clubkampioen ja ja ja ja ja 

Deelname activiteiten ja ja ja ja ja 

      
      

Contributie 2020      

 Wedstrijd lid Rijdend lid Donateur lid Ouder lid Ere lid 

Contributie € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 26,00 € 00 

Deelname trainingen per 

seizoen  

€ 70,00 / 

€ 90,00  

 

 
Gebruik accommodatie € 20,00 € 20,00  

 

 
Lidmaatschap KNHS € 25,75 € 25,75  (€ 25,75) (€ 25,75) 

Intrede geld €  50,00 € 50,00   
 

  

 

 

Contributie en deelname trainingen buitenseizoen te voldoen vóór 1 april van het boekjaar. 

Deelname trainingen binnen seizoen te voldoen vóór 1 november van het boekjaar. 

 

Te betalen RABO bank NL 78 RABO 014.76.01.029 t.n.v. PSV Jagers te Paard te Sittard, of contant 

bij de penningmeester. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT (laatste wijziging 6 maart 2020) 
 
1. Onze vereniging is lid van de KNHS en men kan dan deelnemen aan wedstrijden die georganiseerd 

worden onder auspiciën van de KNHS. 
 
2. De vereniging kent donateur-, ouder-, wedstrijd- & rijdende leden, wel of niet deelnemend aan de 

lessen. Van allen wordt de contributie vastgesteld door de Algemene Vergadering. 
 
3. Inschrijvingen voor c.q. deelname aan wedstrijden worden door de leden zelf gedaan. Het 

deelnemen aan, het vervoer naar en de eventuele begeleiding tijdens wedstrijden is voor rekening 
en verantwoording van het lid of zijn/haar ouders/begeleider. 

 
4. Afmelding van deelname aan een wedstrijd waarvoor ingeschreven is, dient voor aanvang van de 

wedstrijd bij het wedstrijdsecretariaat te geschieden. 
 
5. Eventuele boetes, opgelegd door KNHS, vanwege verkeerd starten of andere onregelmatigheden, 

zullen door de KNHS op het betreffende lid verhaald worden. 
 
6. Het bestuur is gerechtigd, bij verenigingsactiviteiten, deelname aan (andere) wedstrijden te 
 verbieden. 
 
7. Om aan de verenigingslessen deel te nemen dienen de leden te beschikken over een paard/pony dat 

voldoet aan de door het bestuur te stellen eisen (in overleg met de instructeur/instructrice) ten 
aanzien van de gezondheid en geschiktheid. 

 
8. Intredende wedstrijd en rijdende leden betalen € 50,- administratiekosten. Indien een niet-

rijdend lid binnen 3 jaar lidmaatschap rijdend lid wordt dan betaald dat lid ook € 50,- 
administratiekosten. 

 
9. De contributie voor rijdende leden die deelnemen aan de trainingen, dienen twee maal per jaar 

betaald te worden en wel vóór 1 maart en 1 november. Overige contributie wordt 1 maal per jaar 
betaald voor 1 april.  De contributie is € 26,00 per jaar. De bijdrage voor gebruik van de 
accommodatie is € 20,00. De deelname aan de lessen € 70,00 per paard/pony bij deelname aan 1 
les per week of € 90,00 per paard/pony bij deelname aan 2 lessen per week voor een periode van 6 
maanden. 

 Voor leden jonger dan 18 jaar geldt dat één van de ouders lid dient te zijn van de vereniging. 
 
10.  Deelname aan de verenigingslessen met de bedoeling paarden voor de handel "verkoopklaar"  
 te maken is niet toegestaan. 
 
11. Wanneer een rijdend lid zich wegens ziekte, die naar verwachting minimaal 4 weken duurt  
 door een niet-rijdend lid in de lessen laat vervangen dient hiervoor € 20,- per maand  
 betaald te worden, ongeacht het aantal lessen. 
 
12.  Gehoorzaamheid aan de instructeur is vanzelfsprekend en afmelden van deelname aan de  
 lessen is een simpele fatsoensnorm. 
 
13.  Rijdende leden kunnen bij andere instructeurs les nemen en daarbij gebruik maken van de 

accommodatie van de vereniging. Voorwaarde is dat dit de verenigingslessen niet nadelig 
beïnvloedt en dat het lid onder de naam van de vereniging aan wedstrijden deelneemt. 

 
 Indien instructeurs aan anderen lesgeven dan voornoemd, dan kan dit eerst na overleg met het 

bestuur en zal een vergoeding voor het gebruik van de accommodatie moeten worden voldaan. 
Andere leden mogen/kunnen tegelijkertijd gebruik maken van de accommodatie. 
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 Uiteraard wordt in alle gevallen de accommodatie achtergelaten zoals aangetroffen 
 
14.  Het rijdend lid is verplicht zijn/haar paard(en) en/of pony('s) in een W.A. verzekering te  
 laten opnemen. 
 
15.  Het rijdend lid is verplicht zijn/haar paard(en) en/of pony('s) te laten inenten tegen  
 influenza en dit binnen een termijn van 12 maanden te herhalen. 
 
16.  Het bestuur is gerechtigd om aan haar leden bij het niet nakomen van afspraken en/of  
 regels, of bij ernstige misdragingen een straf op te leggen (b.v. uitsluiten van  
 wedstrijddeelname). 
 
17.  Voor leden die in enige discipline KNHS kampioen worden, organiseert de vereniging een  
 receptie, tenzij het betreffende lid hierop geen prijs stelt. Kosten en baten van de receptie  
 zijn voor rekening van de vereniging. De overige kampioenen worden intern gehuldigd. 
 
18.  Van ieder actief lid wordt verwacht dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en de  
 toebedeelde werkzaamheden (bijv. tijdens een door de vereniging georganiseerd concours  
 hippique) correct worden uitgevoerd. 
 Indien men niet in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen dan dient men zelf zorg te   

dragen voor vervanging (niet iemand die reeds een taak heeft!). Dit dient tevens   doorgegeven te 
worden bij de groepsleider. Laatstgenoemde staat altijd vermeld op het werkschema dat de leden 
voorafgaand aan een georganiseerde activiteit ontvangen. 

 
19.  Financiële verplichtingen jegens de vereniging dienen binnen 1 maand na ontvangst van de            

factuur of kennisgeving voldaan te worden. Als niet tijdig betaald wordt volgt een 
betalingsherinnering die vermeerdert wordt met € 5,- administratiekosten. Blijft het lid ook dan 
in gebreke dan volgt automatisch uitsluiting van alle wedstrijddeelname met onmiddellijke ingang. 

 
20.  Elk lid wordt geacht zich op de hoogte te stellen van en te houden aan de regels en  
 voorschriften van de KNHS of de vereniging. Mede hiertoe ontvangt hij het verenigingsblad Paard 

en Sport van de KNHS. 
 
21.  Nieuwe leden worden lid van de vereniging met een proeftijd van één jaar. Na dit jaar wordt 
 samen met een bestuur delegatie de proefperiode geëvalueerd. De proefperiode kan eenmaal met 

een jaar verlengd worden. Tijdens de proefperiode kan zonder opgave van redenen het 
lidmaatschap door een van de partijen beëindigd worden. 

 
22.  Het verenigingstenue voor rijdende leden bestaat uit een donkerblauwe rij-jas, lichte rijbroek, 

rijlaarzen en een zwarte of donker blauwe veiligheidscap. Het is voor rijdende leden toegestaan 
om op wedstrijden deel te nemen in een tenue naar keuze, binnen de reglementen van de KNHS. 

 
23. Amazones en ruiters zijn verplicht een goedgekeurde veiligheidscap te dragen, wil men niet het 

risico lopen in conflict te komen uw/of onze W.A. verzekering. De lesgever en de vereniging zijn   
verplicht eenieder hierop te wijzen. Het is verplicht voor ruiters en amazones tijdens alle 
verenigingsactiviteiten te rijden met veiligheidscap voorzien van een veiligheidssluiting.  

 
24. Bij het overlijden van een (oud)bestuurslid, of een lid met bijzondere verdiensten voor de 

vereniging, wordt  indien tijdig bij het bestuur bekend, een overlijdensadvertentie namens de 
vereniging geplaatst. Tevens wordt er  een afvaardiging naar de begrafenis, met een bloemstuk, 
georganiseerd. Bij het overlijden van een lid, wordt indien tijdig bij het bestuur bekend, een  
afvaardiging naar de begrafenis, met een bloemstuk, georganiseerd namens de vereniging. 

25. Indien u besluit om lid te worden van de Paardensportverenging Jagers te Paard Graetheide houdt 
dit in dat u het bestuur in principe toestemming geeft om eventuele foto’s en redactionele 
artikelen van u en/of u minderjarige kind(eren) te plaatsen op de website van de vereniging. Dit op 
voorwaarde dat er een nadrukkelijk en causaal verband bestaat tussen de redactionele 
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bijdrage/foto en het  feit dat u lid bent van een paardensportvereniging. Mocht u daartegen 
bezwaar hebben dan dient u dit bij aanvang van het lidmaatschap kenbaar te maken. 

  
Voor zaken waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, dienen de statuten van de vereniging 
geraadpleegd te worden of beslist het bestuur. De statuten liggen op aanvraag ter inzage bij het 
secretariaat. 

Maart 2020 

 

 

TRAININGEN 

 

De vereniging regelt bij voldoende belangstelling voor wedstrijd- en recreatieleden dressuur- en 

springtrainingen. Hiertoe wordt voorafgaand aan het buitenseizoen (1 maart – 1 november) en binnen 

seizoen (1 november – 1 maart) geïnventariseerd welke ruiters trainingen wensen te volgen. Nadat men 

zich heeft aangemeld geldt een betalingsverplichting over de gehele lesperiode. Afmelden is een 

kwestie van fatsoen. 

 

Afmelden via de groeps app. 

 

De trainingen zijn in het buitenseizoen, op het sportterrein nabij kasteel Limbricht, in het binnen 

seizoen, in diverse maneges in de omgeving. 

De trainingen worden verzorgd door erkende lesgevers. Wanneer nodig worden de groepen naar niveau 

samengesteld. Men heeft bij de mogelijkheid tot het volgen van 1 springtraining en  1 dressuurtraining 

per week. 

  

Training dressuur o.l.v. Nanda Sieben. 

Training springen o.l.v. Leo Gradussen. 

 

 

SPRINGEN (dinsdagavond)       

 

         DRESSUUR (donderdagavond) 
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ENKELE WETENSWAARDIGHEDEN geldig vanaf 1 jan. 2020: Bijlage 1 

 

Wanneer je een startpas voor een nieuw paard/pony wilt aanvragen, kan dit via mijn KNHS. 
Indien je paard niet geregistreerd is bij het KWPN of KNHS dien je, de gegevens van je 
paard/pony in te voeren o.a.: het levensnummer; de afstammings- en identificatiegegevens en 
het transpondernummer. Weet je niet hoe een startpas aan te vragen dan kun je dit laten 
verzorgen door het secretariaat. Je dient dan de gegevens van je paard/pony door te geven. 
Aanvraag voor startpas duurt ± 15 minuten. 
 
Iedereen die een startpas aanvraagt ontvangt een factuur van de KNHS.  
 
Tarievenoverzicht is te vinden op: 

https://www.knhs.nl/media/15284/15012019-tarievenlijst-2020.pdf 

 

Privacy 

Jagers te Paard Graetheide doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom 

zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke 

wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  U vindt ons 

privacy beleid op www.jagerstepaard-graetheide.nl. 
 

http://www.jagerstepaard-graetheide.nl/

