OB 1
Algemeen
Nieuwe 5-daagse cursus Eigenaar trainer draf- en Rensport in febr/mrt 2019!
Bij voldoende inschrijvingen zal er op onderstaande data een cursus eigenaartrainer draf- en rensport
worden georganiseerd.
Deze is bestemd is voor toekomstige eigenaar trainers van dravers en volbloeds en voldoet aan het
gestelde in artikel 30 lid d van het Deelnemers Reglement van de Stichting NDR.
De minimumleeftijd om voor een vergunning in aanmerking te komen is 18 jaar.
De cursus wordt afgesloten met een certificaat.
Als onderdeel van hun opleiding zullen voor deze cursus ook leerling-pikeurs worden uitgenodigd, zij
krijgen een apart schrijven hierover.
Locatie: Dag 1 (reglementenkennis) zal op een centrale locatie in NL zijn voor zowel draf- als rensport.
De locatie voor de overige cursusdagen en examen zal in overleg met de deelnemers bepaald
worden, waar gekeken wordt uit welke regio de (meeste) deelnemers komen.
Inhoud cursus:
 Reglementenkennis
 Harnachement (theorie en praktijk)
 Anatomie / Ziekteleer / paard en welzijn (theorie)
 Hoefbeslag (drafsport)
 Trainingsleer / sportbegeleiding
 Workshops over div. onderwerpen zoals fokkerij, gedrag in de sport en omgaan met de pers
Cursusduur:
5 zaterdagen
De volgende data zijn gepland: 9, 16, 23 februari, 2 en 9 maart (examen) 2019.
Cursusprijs:
€ 425,Leerling pikeurs krijgen € 200,- korting.
Inclusief lesmateriaal, examengeld en een eenvoudige lunch, koffie/thee.
Aanmelden:
Het ingevulde inschrijfformulier retour sturen.
Vragen: E-Mail: v.kribbe@ndr.nl

Wijziging BTW Prijzengeld per 1 januari 2019:
De belastingdienst heeft n.a.v. een arrest van het Europese Hof, bepaald dat het prijzengeld
niet meer mag worden belast met BTW.
Prijzengelden die niet vooraf bekend zijn en dus afhankelijk zijn van het in wedstrijden
behaalde toevallige resultaat (de ene krijgt wel een prijs en de andere deelnemer niet) zijn
vanwege het genoemde arrest nu onbelast.
M.i.v. 1 januari 2019 zullen alle prijzengelden zonder BTW worden uitbetaald.
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De pikeur Henk Grift, rijder van het paard Thai Investment, is bestraft met een boete van € 125,wegens overtreding van het bepaalde in artikel 36 Ia D.W.R. (overmatig gebruik van de
zweep).

