
 

voorwaarden financiële bijdrage recreatieve activiteiten, versie definitief 22-02-2019 

 

 
Stimuleringsregeling organisatie recreatieve activiteiten 
 
Een van de speerpunten, zowel landelijk als regionaal, is het bevorderen van de recreatieve 
(paardrij-)activiteiten. Door de KNHS wordt al enkele jaren een bedrag aan de Regio’s en 
Mendistricten beschikbaar gesteld om de recreatieve kant van het paardrijden te bevorderen.  
 
Een financiële prikkel kan het organiseren van een recreatieve activiteit sterk stimuleren.  
Om een financiële prikkel te kunnen geven zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld waar 
zo’n evenement c.q. de organisatie aan moet voldoen. 
 

1. Het evenement moet georganiseerd worden onder de vlag van KNHS of FNRS. 
2. Het evenement moet als uitgangspunt hebben dat menners deel kunnen nemen. 

Deelname van ruiters kan en mag mogelijk zijn. 
3. Het evenement -of een gedeelte van het evenement- moet nieuw of vernieuwend zijn. 

Ook activiteiten die het mennen promoten kunnen voor een bijdrage in aanmerking 
komen. Bestaande ritten en evenementen vallen niet onder de voorwaarden, tenzij er 
een nieuw of vernieuwend element aan wordt toegevoegd. Ook organisaties die 
willen starten met evenementen die elders al hun bestaansrecht hebben bewezen 
(meerdaagse ritten, puzzeltochten, Enjoy the Ride, gezelligheidsritten etc.) komen 
níet voor een stimuleringsbijdrage in aanmerking. 

4. De aanvraag moet bestaan uit een plan van aanpak met een uitgebreide omschrijving 
van het evenement en in ieder geval een financiële paragraaf. Ook moet duidelijk zijn 
hoe het juridisch geregeld is (aansprakelijkheid), wie aanspreekpunt en 
verantwoordelijk is. 

5. De aanvraag voor een stimuleringsbijdrage dient minimaal acht weken voorafgaand 
aan het evenement gedaan te worden bij het Districtsbestuur. 

6. Het Districtsbestuur besluit of een bijdrage verstrekt wordt en hoe hoog die bijdrage 
is. De hoogte bedraagt maximaal 30% van de totale kosten met een maximum van € 
300,-. Bij een (jaarlijks) terugkerend evenement wordt de stimuleringsbijdrage 
maximaal twee keer toegekend. 

7. Het bestuur kan een commissie instellen die de aanvragen beoordeeld en de 
commissie mandateren de bijdrage toe te kennen. 

8. Het totaal van bijdragen mag het jaarlijks door de KNHS aan het Mendistrict 
toegekende bedrag niet overschrijden. 

9. Er kan slechts uit één recreatiebudget een bijdrage verleend worden. 
10. Desgevraagd dient de organisatie een financiële verantwoording van het evenement 

te overleggen. 
11. Het bestuur van het Mendistrict kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken mits 

een duidelijke motivatie daaraan ten grondslag ligt. 
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