Profiel werkgroep Recreatie

De werkgroep Recreatie is het aanspreekpunt worden voor alle recreatieve
paardensportbeoefenaars. Deze werkgroep houdt zich niet bezig met dressuur-, spring- of
eventingwedstrijden.
De werkgroep Recreatiesport zal zich gaan bezig houden met allerlei zaken die te maken hebben met
onder andere het buitenrijden, Ride and Run, lol met je knol,Trial enzovoort.
De werkgroep zal zich zichtbaar opstellen binnen de regio. De werkgroep zal gaan onderzoeken waar
de behoefte is binnen de doelgroep. Als dat bekend is zal hier een plan voor worden uitgewerkt. Er
zullen het gehele jaar diverse activiteiten worden georganiseerd voor de doelgroep
De werkgroep is ook het aanspreekpunt voor de KNHS afdeling Recreatiesport. De voorzitter van de
werkgroep heeft ook zitting in het Regiobestuur. De statuten van de KNHS bepalen dat de
portefeuillehouder Recreatiesport digitaal door de Leden uit de Regio Noord-Holland gekozen moet
worden. Elke Regio is verplicht om een portefeuillehouder recreatieport in zijn bestuur te hebben. De
portefeuillehouder zal ook geregeld naar de fora bijeenkomsten recreatiesport in Ermelo aanwezig
zijn.
De werkgroep zal bij het organiseren van de diverse evenementen en met andere activiteiten onder
ander samenwerken met de Regioconsulent(en) van de KNHS uit Noord-Holland. Daarnaast zullen zij
ook samenwerken als het gaat over onderhoud van ruiterpaden en het ruiterpaden routenetwerk.
De activiteiten zullen zoveel mogelijk verspreid over de Regio Noord-Holland worden georganiseerd.
Eind derde kwartaal van elk jaar zal de werkgroep een activiteitenplan gaan uitwerken voor het
komende jaar en dit aanleveren bij de penningmeester van de Regio Noord-Holland. In dat plan komt
te staan wat zij het komende jaar willen gaan organiseren. Voor welke doelgroep dat is, wat zij
denken nodig te hebben aan budget en wat zij aan bijdrage van de deelnemers willen vragen. De
penningmeester van de Regio Noord-Holland zal dit tezamen met alle andere aanvragen van de
diverse werkgroepen gaan beoordelen en in zijn begroting voor het komende jaar hiervoor een
bedrag reserveren. Aan het einde van het lopende jaar zal de werkgroep bij de penningmeester een
overzicht aanleveren waarin staat beschreven wat er van het budget is georganiseerd.
De werkgroep zal tijdens de Algemene Voorjaarsvergadering van de Regio een verslag uitbrengen
wat zij het afgelopen jaar hebben georganiseerd, hoeveel deelnemers er hebben meegedaan en wat
de reacties van de deelnemers was. Tijdens de Algemene Najaarsvergadering zal de werkgroep hun
plan presenteren voor het komende jaar. Hierin zal staan wat zij van plan zijn te organiseren, welke
datum zijn in gedachten hebben en waar dat zal plaatsvinden.
Een werkgroep zal uit meerdere personen bestaan. Voorzitter van de werkgroep is het bestuurslid
van de Regio Noord-Holland met de portefeuille Recreatiesport. Daarnaast kan een werkgroep ook
voor bepaalde activiteiten met een andere werkgroep samenwerken. Streven is dat de leden in de
werkgroep uit de diverse delen van Noord-Holland komen.
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De werkgroep en het bestuur van de Regio zullen altijd in contact blijven zijn. Dat contact zal van
beide kanten geïnitieerd worden. Minimaal twee keer per jaar zal er een overleg zijn tussen
werkgroep en bestuur. Mochten er dringende zaken zijn dan kan dit ook vaker voorkomen.
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