
   

 

Algemene voorwaarden voor aanmelding voor                                                           
TALENT ONTWIKKELINGSPLAN VOOR REGIO GRONINGEN 

(TOG)  
 

Wat leuk dat je je wilt aanmelden voor het talentontwikkelingsplan voor Regio Groningen! 

In deze algemene voorwaarden staan: 

1. Doel Talent Ontwikkelingsplan Groningen (TOG) 
2. Voorwaarden voor selectie 
3. De administratie – bedrag dat je betaald 
4. Overige rechten en plichten 

 

1. Doel Talent Ontwikkelingsplan Groningen (TOG) 
a. De KNHS Regio Groningen en het WKPK hebben het doel om voor talentvolle 

dressuurcombinaties een meerjarig talentenprogramma op te zetten. Door dit samen te 
organiseren is er een groter bereik en meer draagkracht om dit tot ontwikkeling te brengen. 

b. Doelstelling: het op een hoger plan brengen van de dressuursport in de Regio Groningen. 
c. Emmelie Scholtens zal de selectie en de trainingen verzorgen. 
d. De trainingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
e. De voorselectie vindt jaarlijks plaats in de periode mei t/m augustus en de start van het 

inhoudelijke programma start in september.  
 

2. Voorwaarden voor selectie 
a. Aan de selectie voor TOG kunnen amazones en ruiters meedoen onder de volgende 

voorwaarden: 
- Je bent minimaal 1 jaar lid van een rijvereniging verbonden aan de Regio Groningen, 

waarbij geldt dat de deelnemers die in 2021 beginnen minimaal in 2020 lid zijn 
geworden.  

- Je hebt een actieve KNHS startpas met het paard. 
- Je kunt met meerdere paarden meedoen aan de selectie. 
- Er worden geen eisen gesteld aan het niveau of de leeftijd. 

b. De 1ste voorselectie vindt plaats op basis van een ingestuurde film van de combinatie van een 
gehele dressuurproef op eigen niveau onder de voorwaarde van Online Dressuurproeven 
(paardrijden.nl).  

c. De film dient uiterlijk vóór 1 juni te worden toegezonden en de eerste selectie op basis van 
deze film wordt gedaan door Emmelie Scholtens.  



   

 

d. Op basis van deze beoordeling worden er een aantal combinaties uitgenodigd voor de live 
selectie dag in september.  

e. Na de selectie dag worden een aantal combinaties (8-12) definitief aangewezen om dat jaar 
deel te nemen aan TOG. Mocht je uiteindelijk met meerdere paarden geselecteerd zijn, dan 
ga je als hoogst gewaardeerde combinatie deelnemen aan TOG.  
 

3. De administratie – bedrag dat je betaald 
a. Voor het insturen van de film voor de voorselectie wordt € 10,- in rekening gebracht. De film 

wordt beoordeeld na het ontvangen van de betaling. 
b. Voor deelname aan de live selectie dag wordt € 25,- in rekening gebracht. Dit bedrag dient van 

tevoren te worden voldaan. 
c. Wanneer je wordt geselecteerd om als combinatie deel te nemen aan TOG is de eigen bijdrage 

op jaarbasis € 500,-, te betalen in twee termijnen. 
 

4. Overige rechten en plichten 
a. Wanneer de amazone/ruiter aanwezig is voor de selectie dag op de locatie van de HJC Manege, 

is deze  verplicht om de huisregels na te leven. 
b. Het deelnemen aan de selectie dag, geschiedt op eigen risico.  
c. De amozone/ruiter dient zelf voor een adequate wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, 

diefstalverzekering en ongevallen- en/of ziektekostenverzekering te zorgen en zichzelf, 
alsmede zijn/haar bezittingen en eigendommen als paard en harnachement zelf te verzekeren. 

d. WKPK en KNHS Regio Groningen zijn niet aansprakelijk voor risico’s die aanwezig zijn bij de 
selectie dag, waaronder onder andere schade, verlies of diefstal van eigendommen. 

e. De amazone/ruiter vrijwaart WKPK en KNHS Regio Groningen voor eventuele aanspraken door 
derden. 

f. Klachten dienen bij KNHS Regio Groningen en/of WKPK te worden gemeld. 
g. Elke klacht zal mondeling worden behandeld en zal zoveel als mogelijk in goed overleg met de 

klager worden opgelost. 
h. Voor de verwerking van de persoonsgegevens wordt aansluiting gezocht bij de voorwaarden 

van de KNHS Regio Groningen, deze staan op de website van de KNHS Regio Groningen,. 
i. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de amazone/ruiter die meedoet aan de 

selectie voor TOG, in de breedste zin des woords. 
j. Op de website van de KNHS Regio Groningen en het WKPK zijn deze algemene voorwaarden 

in te zien en ze worden eveneens in kennis gesteld van de amazone/ruiter na het inzenden van 
de film en deze verklaart zich hier uitdrukkelijk mee akkoord door het invullen van het 
aanmeldformulier.  

k. Wijzigingen in en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt 
via de website. De ongeldigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden 
laat de geldigheid van de andere bepalingen onverlet. 

l. Foto’s die worden gemaakt tijdens de selectie dag zijn vrij van recht en mogen door KNHS regio 
Groningen en het WKPK vrij worden gebruikt.  


