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De Berkenruiters, 30 november 2011

Inhoud
 Wijzingen t.o.v 2011 voor De Berkenruiters
 Startpas – wat is het?
 Hoe inschrijven
 Vragen?
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Wijzigingen voor Berkenruiters
 Bij aanmelden wedstrijden – BR geen voorrang
 Wel korting op inschrijfgeld € 1,00 per proef
 Inschrijfgeld voor paarden blijft gelijk
 Inschrijfgeld pony’s B/L € 7,00 en M/Z € 8,00

Startpas – Wat is het? (1)
 Identificatiemiddel en geeft recht om deel te nemen aan

KNHS wedstrijden (vervanger startkaart en –coupons)

 Onbeperkt inschrijven op wedstrijden en multidisciplinair

(dus ook springen, eventing e.d.)

 Minder “stress” met op tijd inleveren van startcoupons

en/of tijdig nieuwe bestellen

 Altijd meenemen op wedstrijd. Vergeten = niet starten
 Complete set (16 stuks), besteld na 1 juli 2011, kunnen

retour naar KNHS
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Startpas – Wat is het (2)
Twee mogelijkheden:
 Gelimiteerde startpas

4 x per jaar starten

pony

 Ongelimiteerde startpas

pony

€ 55,50
€ 35,50
€ 75,50
€ 55,50

Als je niets doet, word je startkaart automatisch omgezet naar een
ongelimiteerde startpas!!
Tot 7 december 2011 mogelijkheid omzetten van startkaart naar
gelimiteerde startpas

Startpas – voorbeeld 1
Start 4 x per jaar
Oud
Startkaart € 44,10 + 2,5% prijsindex
Coupons à € 1,50 per stuk
Totaal

= € 45,20
= € 6,00
= € 51,20
(excl. verzendkosten)

Nieuw – Gelimiteerde startpas

€ 55,50

LET OP!! Gelimiteerde startpas wordt automatisch
omgezet indien meer dan 4 x is gestart.
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Startpas – voorbeeld 2
Start 10 x per jaar
Oud
Startkaart € 44,10 + 2,5% prijsindex
Coupons à € 1,50
Totaal

= € 45,20
= € 30,00
= € 75,20
(excl. verzendkosten)

Nieuw – ongelimiteerde startpas

€ 75,50

Startpas – periode jan – mrt 2012
 In december 2011 tijdelijke startpas aan alle
startkaartleden
 Vorm van huidige startkaart, maar heet nu startpas
 1e kwartaal 2012 definitieve startpas
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Inschrijven (1)
 Niet meer via wedstrijdplatform.nl
 Via MijnKNHS vanaf ong. 2e kwartaal 2012

Tot die tijd:
 Wedstrijd zoeken op http://wedstrijden.knhs.nl
 Wedstrijd kiezen
 Inschrijfformulier volledig invullen en versturen naar
wedstrijdsecretariaat

Inschrijven (3)
Voor de wedstrijden van De Berkenruiters:
 www.wedstrijdplatform.nl wedstrijden 1e kwartaal 2012
 Niet digitaal inschrijven, maar inschrijfformulier
downloaden
 Volledig invullen en versturen aan d.sleper@quicknet.nl

Na ong. 1e kwartaal 2012 via MijnKNHS
T.z.t. meer informatie/instructie
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Vragen?????
Meer informatie:
 http://wedstrijden.knhs.nl
 www.knhs/startpas.nl
 Mail: d.sleper@quicknet.nl
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