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Beperkte voorwaarden kleine financiële bijdrage recreatieve activiteiten. 
 
Mendistrict Zuid heeft financiële middelen beschikbaar voor het organiseren van recreatieve 
activiteiten.  
Onderstaande regeling betreft het beschikbaar stellen van een bedrag van € 50,- voor 
ondersteuning en stimulering aan een verenging of organisatie die een recreatieve activiteit 
organiseert 
 
Om in aanmerking te kunnen komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden: 
 

1. Het evenement moet georganiseerd worden onder de vlag van KNHS of FNRS. 
2. Het evenement moet als uitgangspunt hebben dat menners deel kunnen nemen. 

Deelname van ruiters kan en mag mogelijk zijn. 
3. Bestaande ritten of evenementen die eerder op gelijksoortige wijze georganiseerd 

zijn kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen. Ook activiteiten die het mennen 
promoten kunnen voor een bijdrage in aanmerking komen. 

4. Het verzoek om een bijdrage dient schriftelijk of per mail aan het bestuur van 
Mendistrict Zuid gedaan te worden met een korte omschrijving van de activiteit. 

5. Het Districtsbestuur besluit of de bijdrage van € 50,- verstrekt wordt. De bijdrage 
wordt slechts één keer per jaar aan dezelfde vereniging of organisatie toegekend. Bij 
een (jaarlijks) terugkerend evenement wordt de bijdrage maximaal drie keer 
toegekend. 

6. Aan het evenement dient voorafgaand via sociale media (bijv. Facebook) bekendheid 
gegeven te worden. Een kort verslag met foto’s via sociale media na afloop wordt op 
prijs gesteld. De bekendmaking kan desgevraagd via de Facebookpagina van 
mendistrict Zuid plaats vinden. 

7. Het bestuur kan een commissie instellen die de aanvragen beoordeeld en de 
commissie mandateren de bijdrage toe te kennen. 

8. Het totaal van bijdragen mag het jaarlijks door de KNHS aan het Mendistrict 
toegekende bedrag niet overschrijden. 

9. Het bestuur van het Mendistrict kan van bovengenoemde voorwaarden afwijken mits 
een duidelijke motivatie daaraan ten grondslag ligt. 

 
 

De in 2019 vastgestelde regeling dat op basis van een uitgebreide omschrijving en een 
financiële planning een bedrag van maximaal € 300,- kan worden verworven blijft ook nog 
van kracht. 
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