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Aanpassing contributiestructuur KNHS 2016
De KNHS Ledenraad heeft op 2 november jl. de tarieven voor 2016 goedgekeurd en ingestemd met
bovengemelde wijzigingen. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen.
Het KNHS-lidmaatschap in 2016
·

Het KNHS-lidmaatschap kost vanaf 1 januari 2016 € 20,- per jaar. Nieuw is dat gezinnen een
gezinslidmaatschap kunnen afsluiten voor € 60,- per jaar. Alle gezinsleden die op hetzelfde
woonadres wonen, kunnen hier gebruik van maken. Mocht je als Delflandruiter je lidmaatschap
willen aanpassen naar een gezinslidmaatschap, meld dit dan VOOR 30 november bij Debby via
secretariaat@delflandruiters.nl

·

Het verplichte abonnement op Paard&Sport vervalt, in plaats daarvan krijgen leden 4 keer per
jaar een nieuw paardensportmagazine als onderdeel van het lidmaatschap.

·

In de loop van 2016 krijgen alle leden een digitale ledenpas via de nieuwe Mijn KNHS app. Leden
t/m 12 jaar krijgen een fysieke pas.

·

Ook in 2016 kunnen leden gebruik maken van maandelijkse voordeelacties, korting op
evenementen en doorlopend collectief ledenvoordeel. Dit voordeel kan oplopen tot € 1.000,- per
jaar. Kijk voor het actuele aanbod op knhs.nl/ledenvoordeel.

Startpassen en startlicenties
Per 1 januari 2016 wordt het aantal startpassen teruggebracht van 67 naar 7. De grootste groep
ruiters is hiermee goedkoper uit, ondanks dat sommige startpassen duurder worden. Dat komt door
het wegvallen van het verplichte abonnement op Paard&Sport en de nieuwe staffelkorting op
startpassen. De belangrijkste wijzigingen:
·

Startpassen die na 1 januari 2016 worden besteld zijn 12 maanden geldig in plaats van een
kalenderjaar. Daarnaast komt er een startpas voor 1 maand of 1 week. De ruiter kiest zelf
wanneer deze startpas in gaat. De gelimiteerde startpas komt daarmee te vervallen.
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·

De startpas voor 12 maanden kost in 2016 € 108 voor paarden en € 85 voor pony’s. Wie
meerdere startpassen heeft krijgt een staffelkorting op iedere volgende startpas. Een startpas
voor een maand kost € 45,- voor paarden en € 36,- voor pony’s, een startpas voor een week kost
€ 27,- voor paarden en € 17,- voor pony’s.

·

Voor de disciplines aangespannen sport, mennen, voltige, reining en endurance wordt de
startpas vervangen door een startlicentie die meer flexibiliteit biedt.

·

Startpassen kunnen alleen door de leden zelf aangevraagd worden, niet meer door het
secretariaat van de vereniging. Daarbij is een vrije keuze t.a.v. ingangsdatum en duur (jaar,
maand of week) van de startpas. Stel dat je bv. een paard of pony alleen voor een specifieke
wedstrijd wilt starten (bv. een week in Almelo) dan kun je vooraf voor deze specifieke wedstrijd
een startpas aanvragen.

·

De facturatie van de startpassen en startlicenties zal vanaf 1 januari 2016 altijd direct door de
KNHS aan het lid worden gedaan.

Alle informatie over startpassen, startlicenties, tarieven en voorwaarden staat op
knhs.nl/startpassen. Heb je vragen over de nieuwe contributiestructuur en de veranderingen die
ermee samenhangen neem dan contact op met Debby via secretariaat@delflandruiters.nl
LET OP: heb je momenteel een ongelimiteerde startpas dan wordt deze per 1 januari 2016
automatisch omgezet in een 12 maanden startpas. Wil je dit NIET, meld je startpas dan VOOR 30
november 2015 af met als einddatum 31 december 2015. Daarna kun je na 1 december via MIJN
KNHS opnieuw een startpas aanvragen met ingangsdatum en duur (jaar, maand, week) zoals
gewenst. Het combinatienummer blijft gelijk en ook de winstpunten blijven gehandhaafd. De nota
hiervoor ontvang je dan rechtstreeks van de KNHS.
Contributie PSV Delflandruiters 2016
Zoals hierboven nader toegelicht zal in 2016 de contributiestructuur binnen de KNHS veranderen.
Tot nu toe is het als Delflandruiterlid altijd zo geweest dat je volledige contributie inclusief KNHS
afdracht op een nota van de penningmeester van PSV Delflandruiters verrekend werd.
In 2015 was dat als volgt:
€ 32,75 voor maandelijks “Paard en Sport” (vanuit de KNHS was 1 abonnement per adres verplicht.)
€ 18,00 afdracht lidmaatschap KNHS en
€ 24,25 lidmaatschap PSV Delflandruiters
Totaal € 75,00 per Delflandruiter per jaar excl. startpas(sen).
In 2016 wordt dit als volgt:
“Paard en Sport” vervalt als maanduitgave
€ 20,00 afdracht lidmaatschap KNHS (incl. 4 keer “Paard en Sport”) en
€ 25,00 lidmaatschap PSV Delflandruiters
Totaal € 45,00 (was € 75,00 in 2015) per Delflandruiter per jaar.
PSV Delflandruiters: sinds 1950
Meer informatie: www.delflandruiters.nl
De activiteiten georganiseerd door PSV Delflandruiters worden mede mogelijk gemaakt door:

De kosten voor een eventuele startpas zijn hier niet bij inbegrepen. Dit was in 2015 als volgt:
€ 80,00 voor een ongelimiteerde startpas per paard per jaar
€ 58,50 voor een gelimiteerde startpas paard(4 starts)
€ 58,50 voor een ongelimiteerde startpas per pony per jaar
€ 37,50 voor gelimiteerd startpas pony(4 starts)
De startpassen worden flexibeler, in 2016 kun je als lid zelf kiezen of je een startpas wilt voor 1 week,
1 maand of 12 maanden en wanneer de ingangsdatum van deze pas moet zijn. Het aanvragen van
deze pas gaat via je MIJN KNHS account en kan met bovenstaande wijzigingen niet meer door het
secretariaat van PSV Delflandruiters aangevraagd worden. De facturatie van deze startpas(sen)
verloopt ook rechtstreeks tussen KNHS en de aanvrager.
De kosten voor de startpassen in 2016 zijn als volgt:
1 week startpas € 27,- voor paarden en € 27,- Voor pony’s
1 maand startpas € 45,- voor paarden en € 36,- Voor pony’s
12 maanden startpas € 108,- voor paarden en € 85,- Voor pony’s
Bij het aanvragen van een 2e of volgende startpas voor dezelfde ruiter/amazone wordt aangevraagd
wordt er een korting verleend. De tarieven hiervoor zijn te vinden op www.knhs.nl/startpassen.
Samengevat was je als DLR lid in 2015 met 1 (paarden)startpas ongelimiteerd € 155,- verschuldigd
in 2016 is dat € 153,- euro.
Clinic Dinja van Liere 15 november 2015
Aanstaande zondag zal de clinic van Dinja van Liere plaatsvinden op trainingsstal De Hoeve. Als
afzonderlijke bijlage is de startlijst voor deze clinic aan deze nieuwsbrief toegevoegd. De toegang is
gratis, kom allemaal gezellig kijken mocht je niet deelnemen.

1 DECEMBER A.S. IS DE DEADLINE VOOR DE VOLGENDE UITGAVE VAN DE CENTAUR, HEB JE
NOG IETS WAT JE GRAAG IN DE CENTAUR GEPLAATST ZOU ZIEN, MAIL HET DAN NAAR
CENTAUR@DELFLANDRUITERS.NL
SAMEN ZIJN WE, EN MAKEN WE, DE VERENIGING, HEB JE IDEEËN OF SUGGESTIES T.A.V. TE
ORGANISEREN ACTIVITEITEN, LAAT HET DE BESTUURSLEDEN WETEN!
Agenda activiteiten Delflandruiters:
Datum
15 november 2015
1 december 2015

Activiteit
Clinic Dinja van Liere
Deadline Centaur

Locatie
Naaldwijk
centaur@delflandruiters.nl
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