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BESTUURSVERSLAG over het kalenderjaar 2020 
 
Inleiding 
De doelstelling van de KNHS vereniging Kring Noordoost Friesland is om, als lid van de 
KNHS en de KNHS regio Friesland, de paardensport en het recreatief paardrijden te 
stimuleren. Omdat te bereiken wordt een aantal activiteiten door het Kringbestuur 
georganiseerd. Net als vorig jaar willen wij via een bestuursverslag over 2020 terugkijken op 
dit bijzondere jaar, dat in het teken stond van de Covid-19 (Corona) pandemie.  
 

Speerpunten 
Vanwege de Corona-maatregelen konden er in 2020 geen activiteiten georganiseerd 
worden. Ook de halfjaarlijkse ledenvergaderingen hebben om die reden uitgesteld/niet door 
laten gaan. Helaas vielen daardoor onze ver gevorderde plannen voor een clinic met Esther 
Liano in het water 
 

Topplan 2020 
Vanwege alle beperkingen, ook ten aanzien van het geven van instructie aan meerdere 
personen tegelijk, heeft het bestuur geen mogelijkheden gezien om in 2020 Topplan-
activiteiten te organiseren. 
 

Wedstrijden meetellend voor Kringkampioenschappen 
Voor 2020 waren ook wedstrijden aangewezen die zouden meetellen voor de 
Kringkampioenschappen. Vanwege alle beperkingen zijn er nauwelijks wedstrijden geweest, 
wel meetmomenten, waardoor er over 2020 geen Kringkampioenen konden worden 
gehuldigd. 
 

Bestuurlijke zaken 
Het bestuur is in 2020 slechts één keer bij elkaar gekomen. Tussentijdse contacten, onder 
meer over het wel of niet doorgaan van activiteiten, hebben telefonisch en via Whatsapp 
plaatsgevonden. De vereiste inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel 
(Verenigingsregister) zijn na jarenlange achterstand, geactualiseerd. Daarmee voldoet de 
vereniging nu ook aan alle formele vereisten ten aanzien van de registraties. 
 
De website van de Kring (www.paardensportkringnof.nl) is vooral gebruikt om informatie te 
verstrekken over het beleid van de KNHS met betrekking tot het wel of niet doorgaan van 
wedstrijden, het organiseren van meetmomenten, de mogelijkheid tot insturen van digitale 
proeven en andere informatie die te maken had met de Corona-maatregelen. De website is 
in 2020 1.809 keer bezocht, gemiddeld is dat 151 bezoekers per maand. De piek lag in 
november 2020 met 567 bezoekers.  
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