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Online inschrijven ‘Hippisch Ondernemerscongres’ 
voor FNRS Leden
De voorbereidingen voor Kijkje in de 

Keuken, het Hippisch Ondernemers-

congres & Horse Event zijn in volle 

gang. Dit jaar vindt het evenement 

voor het eerst plaats in Ermelo. 

In dit magazine is een kaart 

bijgesloten voor niet-FNRS Leden, 

die met deze antwoordkaart een 

toegangskaart kunnen bestellen. 

FNRS Leden ontvangen, zoals u 

gewend bent, 2 gratis toegangs-

kaarten. U hoeft dus geen gebruik 

te maken van de bijgevoegde kaart, 

maar ontvangt in de eerste week 

van juli een uitnodigingsmail met 

het complete programma.

Data op een rijtje:

-  Donderdag 10 september 2015, Kijkje in de keuken 

-  Vrijdag 11 september 2015, Hippisch Ondernemerscongres

-  Zaterdag 12 september 2015, Halve finale en finale FNRS Zitcompetitie,  

by Harry’s Horse

-  Zondag 13 september 2015, Landelijke voorronde ‘FNRS Springcompetitie’

BHV Cursus volgen of organiseren?
Bent u er aan toe om uw hippische BHV- kennis weer op te frissen? Geef u snel op voor een cursus bij 

een van uw collega’s of bekijk de mogelijkheden om eenvoudig een cursus te organiseren op uw eigen 

erf. Als ondernemer kunt u de BHV cursus organiseren voor uw eigen personeel en indien gewenst 

aanvullen met andere cursisten. Uw locatie kan worden opengesteld via de website van Kompas 

Veiligheidsgroep en via de website van FNRS. Op deze manier kunnen cursisten zich van buitenaf 

inschrijven voor een Hippische BHV cursus op uw locatie. Voor het verdienmodel kunt u terecht bij uw 

accountmanager en op onze website.

Nog geen BHV diploma? Volg 

dan eerst een basiscursus of 

doe de basiscursus via 

e-learning en sluit daarna 

aan bij een herhalingscur-

sus. De cursussen die 

Kompas Veiligheidsgroep 

geeft op FNRS- bedrijven 

voldoen aan de meest 

actuele veiligheidseisen en 

onderscheiden zich door 

specifieke aandacht voor 

hippische zaken.

Bekijk de agenda op de 

website van de FNRS voor de 

geplande cursussen!



Promoot uw bedrijf op de FNRS Website

FNRS in de Regio
Begin juni vond in Zelhem de Land& Tuinbouwbeurs Achterhoek plaats. Naast de puur 

agrarische kant was er dit jaar veel aandacht voor paarden. Er werd een netwerkbijeen-

komst georganiseerd voor KNHS-verenigingen en hippische ondernemers, maar ook voor 

ruiters en toekomstige ruiters en hun familie was er ruimte om de paardensport te 

bedrijven of om er kennis mee te maken.

Tijdens de netwerkbijeenkomst sprak Eddy Sticker, uw FNRS collega- ondernemer, over 

zijn eigen bedrijf en de manier waarop hij de vele facetten van de paardensport aanbiedt 

op zijn bedrijf.  Gertjan Petter, Accountmanager Noord-Nederland van de FNRS, was 

aanwezig om met ondernemers en bestuurders van verenigingen van gedachten te 

wisselen over professioneel hippisch ondernemen. 

Wilt u meer kennis over een bepaald onderwerp of wilt u hierover sparren met andere 

ondernemers? De FNRS kan u helpen met het organiseren hiervan. Eventueel bij u op 

locatie. Neem hierover contact op met uw accountmanager.

De FNRS biedt u de mogelijkheid als onderne-

mer een bedrijfspagina aan te maken op de 

FNRS Website, zodat ruiters die op zoek zijn 

naar een manege op uw pagina terecht komen. 

Op uw bedrijfspagina kunt u op een eenvoudige 

manier precies aangeven wat u als ondernemer 

de ruiter heeft te bieden. Naast het feit dat alle 

faciliteiten en te volgen opleidingen op uw 

bedrijf worden vermeld, kunt u zelf nog meer 

aandacht krijgen door:

- Evenementen promoten: U organiseert allerlei 

activiteiten op uw bedrijf. Natuurlijk wilt u uw 

ruiters, belangstellenden en  toekomstige ruiters 

laten weten welke evenementen u organiseert. 

Zet uw evenementen op uw bedrijfspagina op de 

FNRS Website.

- Uw vacatures plaatsen of personeel zoeken:  

De FNRS Banenmarkt geeft u inzicht in personeel 

dat zich aanbiedt en vacatures op de diverse 

bedrijven. Zoekt u als ondernemer personeel? 

Dan kunt u uw vacature op de FNRS Banenmarkt 

plaatsen en beheren.

- Ruitervakanties, Trainingsweken of ponykam-

pen promoten: Veel ruiters zoeken elders in het 

land de mogelijkheid om een ruitervakantie door te 

brengen in een ander gebied dan waar ze normaal 

rijden. Lekker aan zee of juist in de bossen.

Heeft u een nieuwe rijbaan of biedt u andere 

diensten aan dan voorheen? Log in op uw 

bedrijfsprofiel en voeg toe en pas aan. 
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Bestellen via  
de webshop!
De FNRS heeft Media Boekservice in de arm 

genomen om de afhandeling van de bestellingen 

via de webshop te verzorgen. Vanaf heden kunnen 

bestellingen alleen nog via de webshop gedaan 

worden. Wanneer u problemen ondervindt met het 

inloggen op de website of in de webshop, neemt u 

dan contact op met de ondernemersdesk. Wij 

helpen u graag met het inloggen. Ga direct naar 

www.fnrs.nl/webshop 

De voordelen: 

- Vandaag besteld is morgen in huis; 

-  In de nabije toekomst verlagen we de minimale 

aantallen per bestelling, dat maakt dat u 

gerichter kunt inkopen; 

-  Binnenkort zal ook de betaling van uw 

bestelling via Media Boekservice lopen, zodat u 

direct kunt betalen en geen factuur achteraf 

meer ontvangt. 


