
 

 
 
 

Naamswijziging voor FNHO 
 
In 2003 is de Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers (FNHO) opgericht. Het doel van de 
initiatiefnemers was om door middel van samenwerking, de krachten te kunnen bundelen en zo de 
belangen te kunnen behartigen richting andere partijen. In deze periode kwam er ook vanuit 
overheidswege meer aandacht voor de ontwikkeling van de professionele paardenhouderij. Ook 
verenigingen van Hippische Ondernemers sloten zich aan bij de FNHO. De FNHO heeft een zetel in de 
Sectorraad Paarden. Op deze manier  worden contacten onderhouden met de nationale overheid en 
met vertegenwoordigers van de paardensportbond en met de fokkerij. 
 
In februari 2019 werden nieuwe statuten bij de organisatie goedgekeurd. In deze statuten is ook een 
naamswijziging voor de organisatie opgenomen. Besloten is om een naam te kiezen die de lading van 
de federatie beter dekt. Daarom is gekomen om de naam te veranderen naar Federatie van 
Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB). Met deze nieuwe naam wordt duidelijk dat het 
geen federatie is van individuele hippische ondernemers, maar voor verschillende hippische 
brancheorganisaties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging van Hoefsmeden.  
 
De FNHB blijft actief op het gebied van belangenbehartiging. Dat gebeurt onder meer via de 
Sectorraad Paarden en via het European Horse Network. Daarnaast investeert de FNHB in de 
kwaliteitsverbetering en professionalisering van de aangesloten leden. Welzijn, veiligheid en 
deskundigheid zijn belangrijke waarden die verankerd zijn in de opleidingen voor de verschillende 
beroepsgroepen. De FNHB geeft de aangesloten brancheorganisaties de gelegenheid om zich te 
presenteren, bijvoorbeeld tijdens Horse Event.  
 
De Federatie Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB) is opzoek naar een voorzitter, 
iemand die  kan verbinden en kan leiden. Iemand met hart voor de sector en hart voor de 
beroepsgroep.De FNHB vertegenwoordigt immers de professionele hippische ondernemers, die 
actief zijn in de fokkerij, de paardensport of in het houden van paarden. Maar ook de hippische 
ondernemers die  goederen en diensten aanbieden. 
 
Benieuwd naar de doelen en de samenstelling van de FNHB of wilt u graag solliciteren naar de 
vacature voor voorzitter? Bezoek dan de website (www.fnhb.nl) of stuur een mail naar info@fnhb.nl.  
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