FNRS NIEUWS
6 & 7 FEBRUARI 2016: SAVE THE DATE!
De jaarlijkse terugkomdag voor
FNRS Juryleden en de workshop
voor FNRS Instructeurs zullen
deze keer plaatsvinden in het
weekend van 6 en 7 februari
2016. Het programma en de
exacte tijden volgen nog.
De terugkomdag voor juryleden
is een verplichting, dit om de
jurybevoegdheid te kunnen
behouden. Houdt u hier
alstublieft rekening mee met het
inplannen van wedstrijden.
www.fnrs.nl/agenda
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FNRS Regiobijeenkomsten in november
Tijdens de regiobijeenkomsten van dit najaar
laten wij u graag zien welke stappen de FNRS
de afgelopen periode genomen heeft en welke
producten en diensten worden ontwikkeld en
geoptimaliseerd. Natuurlijk zijn er vragen over
de samenwerking met de KNHS, de veranderingen en de resultaten. U krijgt informatie over
het aanvragen van startpassen, het organiseren van wedstrijden en over de opleidingen
voor ondernemers. U bent er toch ook bij?
De data en locaties staan in de agenda op de
volgende pagina.
De regiobijeenkomsten starten om 10.00 uur.
Hiernaast vindt u een overzicht van het
programma. Rond 12.30 uur wordt de
bijeenkomst afgesloten met een lunch.

Samenwerking
KNHS & FNRS
Op de website van de FNRS is
een aparte pagina aangemaakt
met alle informatie over de
samenwerking KNHS & FNRS. 
U kunt de eerder verstuurde
nieuwsbrieven downloaden,
maar ook de praktische
documenten met betrekking tot
het aanvragen van startpassen
en het opgeven van paarden en
pony’s kunt u hier downloaden.
www.fnrs.nl/samenwerking-knhs

1. Introductie door Haike Blaauw
2.	‘Hoe om te gaan met overgewicht van ruiters?’
Een presentatie/discussie met en door
verschillende ondernemers.
3.	Samenwerking FNRS - KNHS
Uitleg over de samenwerking en de veranderingen die de samenwerking met zich mee
brengt. Vanuit de KNHS zal John Bierling
(algemeen directeur) aanwezig zijn, samen met
Theo van der Meulen (financieel directeur) of
Anton Binnenmars (directeur sport). Dit is het
moment om al uw vragen te stellen!
4. Toelichting over de wijzigingen in de vereni
gingsstatuten en reglementen
5. Wat zijn uw ideeën voor 2016?
6. Lunch

 lijf op de hoogte
B
via nieuwsbrieven,
Facebook & LinkedIn
Het laatste nieuws leest u niet alleen op de website van de
FNRS of in de Hippische Ondernemer. Wilt u graag op de
hoogte blijven? Zorg er dan voor dat u een connectie met
ons maakt op Facebook en LinkedIn. U kunt op de
icoontjes klikken in onze e-mails, op onze website en in de
nieuwsbrieven. Op de Facebookpagina ‘FNRS’ staat
informatie die voor iedereen geschikt is en geïnteresseerd
is in de FNRS en in paardrijden op kwaliteitsbedrijven. U
kunt gemakkelijk berichten delen! Op de Facebookpagina ‘
FNRS voor ondernemers’ staat informatie die meer
geschikt is voor u als ondernemer. Hier wordt nieuws van
de brancheorganisatie gedeeld met u.

FNRS NIEUWS
Agenda
Naam:
Opleiding Personeelsmanagement
Datum:	donderdagen 5 & 19 november,
3 december 2015
Tijd:
10.00 – 14.00 uur
Locatie: Nationaal Hippisch Centrum, Ermelo
Kosten: € 299,- (gehele opleiding)
Naam:
Datum:
Tijd:
Locatie:
Kosten:

Professioneel Hippisch Ondernemen
maandag 9 november 2015
19.00 – 22.00 uur
Nationaal Hippisch Centrum, Ermelo
€ 45,- (per persoon)

Naam:	Regiobijeenkomst Noordwest Nederland
Datum: maandag 16 november 2015
Tijd:
10.00 – 12.30 uur
Locatie: Manege Bleijenberg, Weesp
Naam:	Regiobijeenkomst Noordoost Nederland
Datum: dinsdag 17 november 2015
Tijd:
10.00 – 12.30 uur
Locatie: Reggehoeve, Hellendoorn

Volg de opleiding personeelsmanagement
De opleiding Personeelsmanagement staat binnenkort gepland. Op donderdag 5 november zal
de eerste opleidingsdag worden gegeven in Ermelo. Schrijf uzelf of uw personeel nu in!
Tijdens deze opleiding zal het vak- en management-gebied ‘personeel’ behandeld worden.
Centraal daarin staat de sturing van en de afstemming tussen het personeel en de organisatie.
Het is één van de belangrijkste taken van het management in de organisatie: hoe laat ik mijn
mensen op een enthousiaste manier de juiste dingen goed doen in mijn organisatie.
Meerdere thema’s die binnen personeelsmanagement aan de orde kunnen komen zullen hier
de revue passeren:
- Ontwikkeling, opleiden
- S trategisch personeelsmanagement/
- Resultaatgericht leidinggeven
beleid
- G esprekstechnieken in
- P lanning, werving en selectie - Beheer/
personeelsmanagement
motivatie
Het gaat in deze training om het ontwikkelen van inzicht in het strategisch belang van
personeelsmanagement en de vertaling daarvan in concrete stappen en activiteiten.
Bekijk www.fnrs.nl/agenda voor meer informatie.

Naam:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Regiobijeenkomst Zuidwest Nederland
maandag 23 november 2015
10.00 – 12.30 uur
HC Dordrecht, Dordrecht

Naam:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Themabijeenkomst ‘Gezonde voeding’
dinsdag 24 november 2015
10.00 – 13.00 uur
Sligro, Zwolle

Naam:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Regiobijeenkomst Zuidoost Nederland
donderdag 26 november 2015
10.00 – 12.30 uur
Manege de Groote Wielen, Rosmalen

Naam:
Datum:
Tijd:
Locatie:

Themabijeenkomst ‘Gezonde voeding’
dinsdag 1 december 2015
10.00 – 13.00 uur
Sligro, Eindhoven

Foto: shutterstock.com

De Nederlandse Paardensport Academie (NPA) is in oprichting. Dit is dé plek voor
cursorisch hippisch onderwijs voor werknemers in de branche zoals instructeurs,
trainers, bestuurders en ondernemers. De nieuwe academie heeft als doel het
verzorgen van een kwalitatief goede opleiding- en kwalificatiesystematiek voor al deze
groepen. We willen een brug slaan tussen scholing en de behoeften in de praktijk. De
FNRS en KNHS zijn de trekkers in de oprichting van de NPA, waarbij ook wordt
samengewerkt met andere partijen.

HO5 / 2015

35

