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Regio Noord-Holland 

 

 

 

➢ Wat doet de werkgroep? 
In het in 2019 opgestelde driejarenplan van de werkgroep jeugd & recreatie (2019 - 2021) is 
beschreven wat we de komende drie jaar met elkaar bereiken in Noord-Holland. 
Het doel van de werkgroep jeugd & recreatie is drieledig: 

I. het (laten) organiseren en/of stimuleren van paard-gerelateerde activiteiten voor de jeugd, 
zowel voor de recreatieve ruiters als de wedstrijdsport 

II. het jaarlijks organiseren van het KNHS regio Noord-Holland jeugdevenement 
III. het faciliteren van recreatieve activiteiten in de natuur 

 
➢ Wat doen we in 2020? 

✓ Workshop "Lang Leve de (Paarden)Sportouder" 
✓ KNHS regio Noord-Holland Jeugdevenement 
✓ Enjoy the Ride over het strand in samenwerking met KNHS 
✓ Verkennen mogelijkheden voor “Paarden welkom !” locatie in Kop van Noord-Holland in 

samenwerking met lokale partners, onder andere rijvereniging WMR 
✓ “Adopteer je Route” in Geestmerambacht in samenwerking met lokale partners rondom 

recreatiegebied Geestmerambacht. 

✓ Texel: uitbreiden ruiterroutenetwerk met de plaatselijke stichting (realisatie subsidie 

Waddenvereniging) 

✓ Langedijk: aanleg “Paard te water-plek”  Geestmerambacht 

✓ Bergen: uitbreiding ruiterroutenetwerk in bos en duin die in verbinding staan met het strand 

✓ Gemeente Haarlemmerliede  & Spaarnwoude: uitbreiding routenetwerk Spaarnwoude 

✓ Zandvoort: natuurbruggen in Bentveld toegankelijk maken voor paardenrecreatie 

✓ Medemblik en Andijk: overleg Recreatie West Friesland in verband met behoefte aan buitenrit 

mogelijkheden 

✓ Gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude: herstel menroute's, waarbij samenwerking met men 

verenigingen het uitgangspunt is 

Wij zoeken jou! 

In verband met uitbreiding van de activiteiten is de werkgroep Jeugd en Recreatie op zoek naar 
iemand die een kei is in het organiseren van activiteiten op projectbasis. 

➢ Wat ga je doen? 

In overleg met de werkgroep vaststellen van het project waar jij aan werkt. Je bereidt het project voor, 
bent aanwezig tijdens de activiteit en verzorgt de afhandeling. 

 



➢ Wat bieden wij? 
- een enthousiaste werkgroep 
- ondersteuning vanuit werkgroep en bestuur 

 

➢ Wat vragen wij van jou? 

- Enthousiasme 

- Tijd 

- Eigen vervoer 

 

Meer informatie 

 Neem contact op met Ilja van der Leek via 06 – 22922829  jeugd@knhsnoordholland.nl 

mailto:jeugd@knhsnoordholland.nl

