INFORMATIE STARTPAS
Om op officiële KNHS wedstrijden te kunnen starten, heb je een startpas nodig.
 Een startpas is een document met informatie over de startpashouder en het paard of de pony.
 Deze startpas is combinatie gebonden en geldt dus voor de combinatie van 1 ruiter en 1 paard/pony.
 Rij je op een pony, dan heb je een ponystartpas nodig t/m het jaar waarin je 18 wordt. Daarna heb je
een paardenstartpas nodig, ook als je op een pony rijdt!
 De startpas moet digitaal bij de KNHS worden aangevraagd.
 Om een startpas aan te kunnen vragen moet je paard of pony in het bezit zijn van een geldig
paardenpaspoort en moet je paard of pony gechipt zijn. Daarnaast dien je WA-verzekerd te zijn.
 Vanaf 1 april 2016 worden de startpassen digitaal verstrekt op de KNHS app. Deze digitale startpas
moet je op wedstrijden via deze app op je mobiel kunnen tonen.
Voor leden tot 12 jaar wordt er nog wel een startpas verstrekt.
 Je ontvangt voor je startpas jaarlijks een factuur van de KNHS.

Aanvragen van een startpas
Er zijn verschillende startpassen aan te vragen. Zie opties hieronder.
Het aanvragen van een startpas kan je zelf als lid doen.
Via ‘Mijn KNHS’ kun je met je persoonsnummer inloggen en een account aanmaken.
Indien nodig kan het secretariaat je helpen bij de aanvraag van een startpas. Vul dan het aanvraagformulier
startpas in (zie hieronder) en mail deze naar het secretariaat. Zij zullen het dan verder voor je in orde maken.
Ongelimiteerde startpas
De startpas is 12 maanden geldig i.p.v. een kalenderjaar. Je bepaalt zelf per wanneer je de startpas in wilt
laten gaan.
Na 12 maanden wordt de startpas automatisch verlengd, tenzij je die 4 weken voor de verlengingsdatum
afmeldt via ‘Mijn KNHS’.

Startpas voor 1 maand, 1 week of 1 dag
Je bepaalt zelf wanneer je de startpas in wilt laten gaan. Vanaf die dag is je startpas een maand, week of
dag geldig. Met de startpas voor 1 dag mag je, mits het reglementair is toegestaan, meerdere keren op die
dag starten (bijvoorbeeld als je meedoet aan een dressuurwedstrijd en twee proeven wilt rijden). De
startpassen voor 1 maand, 1 week of 1 dag worden niet automatisch verlengd. Je hoeft ze dus niet op te
zeggen.
De factuur wat betreft de kosten van je startpas ontvang je van de KNHS.
Overstappen van vereniging
Voor leden die willen overstappen van vereniging en daarbij hun startpas willen meenemen heeft de KNHS
een overstapservice opgezet. Jij kan dit zelf in orde maken. Op www.knhs.nl staat het ´overstapformulier´.
Vul dit formulier volledig in dan wordt het nieuwe verenigingslidmaatschap aangemaakt en ook de
startpassen worden dan meeverhuisd. Beide verenigingen zullen dan door de KNHS per mail worden
geïnformeerd.
Opzeggen van de startpas
Na 12 maanden wordt de ongelimiteerde startpas automatisch verlengd, tenzij je die 4 weken voor de
verlengingsdatum afmeldt via ‘Mijn KNHS’. Het lid kan zelf via ‘Mijn KNHS’ zijn of haar startpas opzeggen.
Anders blijven de kosten voor de startpas voor het volgend jaar verschuldigd.

FORMULIER AANVRAAG STARTPAS
Zodra je door de rijvereniging aangemeld bent bij de KNHS, kun je zelf een startpas aanvragen.
Wij kunnen ook de startpas voor je aanvragen, dan hebben we wel onderstaande gegevens
nodig.

Datum:
Naam:
Paard/Pony gegevens
Transpondernummer:
Stamboeknaam
:
Sportnaam
:
Levensnummer
:
Soort stamboek
:
Diersoort
:
Geboortedatum
:
Kleur
:
Geslacht
:
Stokmaat*
:
Datum laatste meting:

(alleen bij pony’s verplicht)

* Stokmaat: indien niet bekend wordt bij merries standaard 1.63 m ingevuld en bij ruinen en hengsten 1.65 m.
Bij pony’s de maat gemeten door de officiële ponymeter.
Indien een paard/pony niet bekend is bij de KNHS hebben wij de gegevens van de vader en moeder van het
paard/pony nodig. Mail dan kopieën van het paardenpaspoort mee.

Startpas met ingang van:
Soort startpas **:


Ongelimiteerd (geen beperkingen in aantal starts)

☐



Startpas voor 1 maandag

☐



Startpas voor 1 week

☐



Startpas voor 1 dag

☐

** Kruis aan wat van toepassing is.
Met de aanvraag voor een startpas ga je akkoord met de statuten en regelgeving van de KNHS.
De geldigheid van een ongelimiteerde startpas wordt automatisch verlengd tenzij jij als lid die 4 weken
voor verleningsdatum afmeldt via ‘Mijn KNHS’.
Anders blijven de kosten voor de startpas voor het volgend jaar verschuldigd.

Handtekening:

Naam Ouder (bij leden onder de 18 jaar):

Handtekening Ouder (bij leden onder de 18 jaar):
Laatst gewijzigd: 29-12-2017

