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Veiligheid boven alles

Paardrijden is een prachtige 

sport en een ontspannende 

hobby voor heel veel mensen in 

dit land. De verbondenheid 

tussen mens en paard is er één 

die zijn kracht al eeuwenlang 

bewijst. Over de unieke 

voordelen die het paardrijden 

biedt voor kinderen en 

volwassenen kunnen we als 

branche nog veel meer en beter 

communiceren.

In veel publicaties ligt onvol-

doende nadruk op de geweldige 

pedagogische waarden die 

verbonden zijn aan recreatief 

paardrijden.

Tegelijkertijd moeten we ook 

alert zijn en verantwoordelijk-

heid blijven nemen om de 

paardensport veiliger te maken. 

Sinds de oprichting van de 

Stichting Veilige Paardensport 

in 2001 is er al heel veel 

gedaan om de veiligheid op hippische accommodaties te verbeteren. Maar laten we niet 

stil blijven zitten. Er is nog veel te winnen op het gebied van veiligheid.

In eerste instantie was er redelijk wat verzet tegen het verplicht dragen van een helm, 

terwijl dit tegenwoordig vaak het eerste attribuut is dat een ruiter pakt wanneer hij gaat 

paardrijden.

Voortschrijdend inzicht op het gebied van veiligheid noopt tot nader onderzoek naar 

harnachement, rijkleding en procedures bij bijvoorbeeld het op- en afstijgen. Een ander 

nieuw fenomeen is het rijden met “oortjes” in waarbij het de vraag is of het rijden met 2 

“oortjes” in wel zo veilig is omdat je wellicht de omgeving niet kan horen.

Het veranderen van processen vergt tijd maar vraagt vooral commitment van alle 

betrokkenen. Door alle belanghebbenden te betrekken bij de discussie over eventuele 

aanpassingen, kunnen snel stappen gemaakt worden. Daarnaast gaan we een aantal 

professionals betrekken bij het onderzoek zodat we voorstellen kunnen onderbouwen met 

onderzoeksresultaten. Mensen met expertise op het gebied van sport en veiligheid.

Het thema veiligheid is voortdurend aan discussies en ontwikkelingen onderhevig. Het is 

onze plicht om hier gezamenlijk aan te blijven werken om zo deze prachtige sport en 

ontspannende hobby te behouden.

Haike Blaauw

FNRS NIEUWS

35HO2 / 2016



Jong en ondernemend? 
JongFNRS is er voor jou!
Als jonge hippische ondernemer, of je nu net 

begint of een (familie)bedrijf overgenomen 

hebt, zijn er soms dingen waar je tegen 

aanloopt. Praktische vraagstukken over geld, 

verschillen van inzicht tussen generaties, social 

media-marketing; allemaal zaken waarover het 

soms fijn is om met mensen te sparren die 

hetzelfde doen als jij. Die ook een passie voor 

paarden hebben, jong en enthousiast zijn en 

een bedrijf hebben. Daarom ook dit jaar weer 

een serie JongFNRS-bijeenkomsten: een 

laagdrempelige netwerkgroep om samen met 

collega’s uit het hele land te brainstormen en 

inspiratie op te doen. De gratis bijeenkomsten 

hebben allemaal een ander thema en je mag 

naar alle bijeenkomsten komen, maar ook naar 

een of twee. Zien we je dan?

Ontvangt u onze e-mail-
nieuwsbrief? 
Naast uw algemene e-mailadres kunt u ook een 

tweede e-mailadres toevoegen aan onze 

mailinglist. U kunt dit doorgeven via uw 

profielpagina als u inlogt op www.fnrs.nl, maar 

ook via de Ondernemersdesk.

Online beter vindbaar 
worden? Update uw 
 profielpagina op  
www.fnrs.nl
De FNRS biedt u de mogelijkheid om een 

bedrijfspagina bij te houden op de FNRS 

Website, zodat ruiters die op zoek zijn naar een 

manege of stalling op uw pagina terechtko-

men. Op uw bedrijfspagina kunt u op eenvou-

dige wijze aangeven wat u ruiters en paarden-

eigenaren te bieden hebt. 

De pagina toont de bedrijfsgegevens zoals die 

bij de FNRS bekend zijn. Het kan dus zijn dat u 

bepaalde diensten wel aanbiedt, maar dat 

deze nog niet op de profielpagina staan. U 

kunt ze zelf aanpassen! Na akkoord van de 

Ondernemersdesk worden de wijzigingen 

doorgevoerd op de website en in de database 

van de FNRS. 

Kwartaalkrant FNRS Zaken 
Begin april heeft u de eerste uitgave van FNRS Zaken ontvangen. Via onze website, nieuwsbrieven, de 

Hippische Ondernemer en social media houden we u van alle ontwikkelingen op de hoogte. In het 

jaarplan van onze vereniging hebben we met elkaar afgesproken dat we onze inspanningen nóg beter 

zichtbaar zullen maken dit jaar. FNRS Zaken zal daar zeker aan bijdragen. De kwartaalkrant is in FNRS-

stijl vormgegeven en gaat uitsluitend over FNRS-aangelegenheden. Ieder nummer heeft een ander 

thema en de artikelen gaan over de speerpunten van de 

FNRS: branche-ontwikkeling, belangenbehartiging en 

dienstverlening. Daarnaast is in ieder nummer een 

groot interview te lezen met een collega-ondernemer 

die zich met zijn bedrijf weet te onderscheiden en 

houden we u graag op de hoogte van de komende 

bijeenkomsten, competities voor ruiters en 

informatie over contracten & overeenkomsten 

en andere diensten.

Nieuwe contracten voor uw personeel
In samenwerking met experts heeft de FNRS drie nieuwe arbeidscontracten opgesteld die u op uw 

bedrijf kunt gebruiken. Het gaat om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, een contract voor 

bepaalde tijd en een nulurencontract. De voorbeeldcontracten zijn volledig up-to-date en gratis te 

downloaden voor FNRS leden.

Alle drie de contracten zijn volledig gecheckt door een jurist en een fiscalist en zodoende rechtsgeldig. 

Uiteraard dient elk contract wel aangepast te worden aan uw bedrijf en het (nieuwe) personeelslid. Dit 

kunt u doen door de geel gearceerde punten in het contract aan te vullen of te verwijderen wat niet 

van toepassing is. Groen gearceerd staat er bij de aan te passen punten een uitleg, zodat u de juiste 

keuze maakt. Deze uitleg kunt u na het aanpassen verwijderen.

U kunt de contracten in Word-formaat downloaden op www.fnrs.nl via de pagina Contracten & 

Overeenkomsten onder het kopje personeel. Hier vindt u ook het nieuwe personeelsreglement.
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Vuistpand als middel tegen wanbetalers
Het is een doorn in het oog van iedere ondernemer: niet-betalende klanten. In 

opdracht van de FNRS heeft Hekkelman advocaten en notarissen aan een vernieuwde 

opfokovereenkomst gewerkt, waarin het recht op vuistpand opgenomen is als middel 

tegen wanbetaling. Wanneer iemand zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is er 

normaal gesproken een uitspraak van de rechter nodig voordat het paard mag worden 

verkocht. Bij vuistpand is dat niet nodig. Mr. Peter Goumans van Hekkelman legt uit: 

“Vuistpand is in andere branches al heel gebruikelijk en het blijkt ook toepasbaar in de 

paardenbranche. Zonder tussenkomst van de rechter kan de ondernemer daarmee het 

paard verkopen, zodat er een einde komt aan de overeenkomst en er geld binnenkomt. 

Voordat het zover is, moet de ondernemer natuurlijk al wel alle wettelijke sommeringen 

verstuurd hebben. Ook moet de verkoop van het dier openbaar zijn.” De vernieuwde 

bijeenkomsten met vuistpand en de daarbij behorende uitleg zijn beschikbaar op  

www.fnrs.nl via de pagina Contracten & Overeenkomsten

Agenda

Jong FNRS

Dinsdag 10 mei 2016

Thema: Financieel

Locatie: één van de deelnemende 

bedrijven, nog nader te bepalen

10.00 - 14.00 uur

Dinsdag 31 mei 2016

Thema: Sturen met een bedrijfsplan

Locatie: één van de deelnemende bedrijven, nog nader te bepalen

10.00 - 14.00 uur

Dinsdag 21 juni 2016

Thema: Marketing & Communicatie

Locatie: De Paardenkamp, Soest

10.00 - 14.00 uur

FNRS Themabijeenkomst ‘Bedrijfsovername’

Donderdag 2 juni 2016

Locatie: HC Muiderberg

10.00 - 14.00 uur

Kijkje in de Keuken

Donderdag 30 juni 2016

Samen met collega’s hippische en

hippisch gerelateerde bedrijven bezoeken

Inclusief diner

Locaties en tijden volgen

Alle evenementen, bijeenkomsten,BHV-cursussen, opleidingen en trainingen  

zijn terug te vinden op www.fnrs.nl/agenda

25 Ruitersportcentra doen mee 
met de Bewuste Kantine. Doet u 
al mee?
De Bewuste Kantine is een initiatief voor een gezonder aanbod 

in sportkantines. In samenwerking met Sligro, bedenker Wilfred 

Genee en ambassadeur Anky van Grunsven is de FNRS de 

uitdaging aangegaan om in 2016 minstens 50 paardensportkan-

tines van een gezonder aanbod te voorzien. En we zijn al op de 

helft: al 25 ruitersportcentra hebben zich aangemeld voor de 

Bewuste Kantine. 

Steeds meer sporters, ook ruiters, verwachten een aanbod dat 

aansluit bij hun sportieve ambities, en dat verder gaat dan de 

traditionele drankjes en snacks. Deelname aan de Bewuste 

Kantine betekent dat het huidige aanbod uitgebreid wordt met 

verantwoorde snacks, zodat bezoekers meer keuze hebben. Door 

mee te doen met de wedstrijd maken elke maand twee 

sportkantines kans op een cheque van 750 euro, waarmee de 

kantine nog verder geoptimaliseerd kan worden. Aan het eind 

van dit seizoen worden er nog een prijs van 2500 euro en de 

absolute hoofdprijs van 15.000 euro verloot. Daarnaast zijn er 

extra prijzen te verdienen voor de paardensportkantines, zoals 

een clinic van Anky van Grunsven,  een bedrijfsscan beschikbaar 

gesteld door Sligro & FNRS en Sligro-cheque voor keukeninven-

taris t.w.v. 1500 euro. De FNRS ontvangt al veel enthousiaste 

berichten van de deelnemende ondernemers, die druk bezig zijn 

om het aanbod in hun kantine gezonder te maken. Zo worden er 

smoothies op de kaart gezet, grote pannen groentesoep 

gemaakt tijdens wedstrijddagen en worden de appeltjes niet 

meer alleen verkocht voor de paarden. Ook meedoen? U kunt 

zich nog inschrijven via http://fnrs.nl/fnrs-diensten/collectieve-

voordelen/sligro/doe-mee-met-de-bewuste-kantine
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