Geachte leden van de ledenraad,

Hierbij bieden wij u de jaarverslagen 2017 van bestuur, commissies en
werkgroepen aan. Voor het merendeel van deze jaarverslagen is het nieuwe format gebruikt. Wij
zijn blij dat commissies en werkgroepen weer bereid zijn geweest de nodige tijd te steken in het
opstellen van deze jaarverslagen om zo de ledenraad en de leden adequaat te informeren over
ontwikkelingen en aandachtspunten binnen de vereniging. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis
naast het ontwikkelende en uitvoerende werk in commissies en werkgroepen. Deze inzet en
betrokkenheid verdienen waardering.
De jaarverslagen ontvangt u ter kennisname.

Met vriendelijke groet,
Bestuur NSIJP.
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Jaarverslag Bestuur NSIJP 2017
1. Samenstelling Bestuur 2017
Bestuurslid gehele jaar

Nieuw in bestuur

Vertrokken uit bestuur

Ada Kramer

Marko Mazeland vanaf
september 2017

Eva Beun per oktober 2017

Carla Kemme

Marij Marsden per januari 2017

Lieke van Poucke

Sytske Casimir

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
2015

2016

2017

Versterken van de
vereniging

kaderdag

bedankje aan kaderleden,
nieuw beleidsplan,
verbeteren samenwerking
LR-bestuur
nieuw logo

Kaderborrel tijdens WK
Ontwikkeling website
Bijdrage aan evaluatie LR
Ondersteuning NLshow
tijdens WK in Oirschot

Financieel gezonde
vereniging

Binnen budget
gebleven - met fikse
investering in
internationale
uitzending. Nieuwe
opzet gemaakt voor
begroting en
realisatie

Ruim binnen budget - dit
kan ook betekenen te
weinig uitgegeven.
Inmiddels werkt de nieuwe
financiële indeling van
begroting en realisatie om
commissies en leden een
duidelijk beeld te geven
van uitgaven en inkomsten
per gebied.

Binnen budget (zie ook
financieel jaarverslag)

Internationale aansluiting

FEIF conferentie in
Denemarken
bezocht door
bestuur

de FEIF conferentie vond
in 2016 in NL plaats ,
daarbij kon een grote
afvaardiging van ons
bestuur aanwezig zijn.
IJRN en NSIJP
organiseerden samen de
FEIF YouthCup in NL.
Dergelijke evenementen
zijn een visite kaartje voor
ons land.

Feifconference in Helsinki
met afvaardiging van
bestuur

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten

2

Behaalde doelstellingen
•
•

Het onderzoek naar tariefdifferentiatie heeft plaatsgevonden; ideeën worden verder uitgewerkt door
werkgroep uit de ledenraad
Vanuit het bestuur is veel tijd en energie gestoken in – de ondersteuning – van de uitzending voor
sport en fokkerij naar het WK. Dit varieerde van selectie van chef de mission tot en met het
binnenhalen van sponsorgelden (o.a. met de NSIJPshirts) en de evaluatie van de WKuitzending.
Hiermee zijn voorwaarden geschapen voor een goed verloop van de uitzending en het leren
daarvan.

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Hoewel de website nog niet live is gegaan in 2017, is wel door betrokken vrijwilligers met veel inzet en
energie gewerkt aan de voorbereiding van de website. Daarin zijn fikse stappen gezet
Het grootste struikelblok voor het bestuur blijft het gebrek aan “mens”kracht - om alle doelstellingen die we
willen behalen ook werkelijk te behalen is een uitbreiding nodig. Ook voor commissies blijft het niet
makkelijk actieve leden te vinden. We kunnen wel constateren dat voor projecten zoals de website
vrijwilligers zich willen inzetten.
Als vereniging zetten we in op groei, ook in 2017 is dit gerealiseerd. Ondanks dat ook 134 leden hun
lidmaatschap hebben beëindigd. Een veel gehoorde reden is dat er geen ‘waar ‘voor het contributie wordt
geleverd Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van het contributiegeld besteed wordt aan zaken met een
algemeen karakter. Meer informatie naar leden hierover is gewenst.

4. Doelstellingen 2018
Afbouw en lancering nieuwe website – het proces is in een vergevorderd stadium
Visie ontwikkelen op NSIJP in de toekomst – eerste bijeenkomst heeft in februari 2018 plaatsgevonden
De wens uit 2017 tot versterking blijft gehandhaafd. Er is sprake van enige versterking in een aantal
commissies en werkgroepen.
Binding vrijwilligers en ontwikkeling vrijwilligersbeleid– eerste stappen op dit vlak zijn gezet, mede in relatie
tot visieontwikkeling NSIJP in de toekomst

5. Aanvullende opmerkingen
Leden per 1 januari

2015

2016

2017

2018

hoofdlid

1651

1600

1655

1706

gezinslid

268

269

277

295

jeugdlid

35

42

41

33

jeugdgezinslid

72

78

78

67

2026

1989

2051

153

163

184

totaal aantal leden
nieuwe leden

3

2101

Jaarverslag Commissie PR en Communicatie NSIJP 2017
1. Samenstelling Commissie 2017
Commissielid gehele jaar
Arie Vermaas
Miriam Derksen
Cora Wijmans
Sytske Casimir (namens
bestuur)

Nieuw in commissie
Bernette Oosterlaken
(voorzitter)
Marja Dijksterhuis
Francien Kamp

Vertrokken uit commissie
Arnout Bakker
Anja van Nunen

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
Evenementen – NSIJP Stand
IceHorse Eindhoven
(1 dag in maart)
Youthcup Exloo
(4 dagen in juli)
WK 2017 Oirschot
(7 dagen in Augustus)
Lustrumdag IJRN
(1 dag in september)

2015
0

x
x

2
x

Overige Evenementen
Kaderdag organiseren
2016 geïntegreerd
2-jaarlijks openingsevenement mee
organiseren

2
x

Publicaties

Overige Activiteiten
Aanzet digitale bedrijvengids IJslander
bedrijven - loopt
Nieuw logo - afgerond

2017
2

x

Evenementen – NSIJP stand + demo
Animal Event Hilvarenbeek
(3 dagen in april)
Horse Event Deurne
(3 dagen in september)
Horse Event Ermelo
(3 dagen in september)

NSIJP Folder
Nieuwe website - loopt

2016
2
x

2
x

2
x

x

x

0

0

1
x

1
x

2
x
x

2
x

2
x

1
x

x

x

x

x

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Animal Event: Succesvolle demonstraties voor een breed publiek. Daarmee de IJslander en het NSIJP op de
kaart gezet.

4

Vernieuwing NSIJP stand: Op het WK (zie beneden) werd er veel commentaar geleverd op de NSIJP stand.
Dit was voor ons reden om de stand compleet om te gooien en te vernieuwen. We hebben het aantal goodies
drastisch teruggebracht. Daarnaast is er herkenbaar en gemakkelijk te hanteren standmateriaal aangeschaft.
Dit heeft op Horse Event (ons eerste evenement met nieuw materiaal) veel positieve reacties opgeleverd. Ook
bij de Lustrumdag is het materiaal als eenvoudig op te bouwen en herkenbaar beschreven.
Horse Event: Ondanks een compleet verregende vrijdag en zaterdag op zondag veel bezoekers bij de NSIJP
stand gehad. Succesvolle demonstraties verreden. Er was veel belangstelling voor de IJslander en het NSIJP.

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
WK 2017: Veel commentaar op NSIJP stand. Enkele voorbeelden: ‘niet herkenbaar’, ‘meer een uitdragerij dan
een stamboekstand’, ‘rommelmarkt’. Vandaar ook ons verlangen een nieuwe stand-inrichting te realiseren.
(zie hierboven)
Digitalisering IJslanderbedrijvengids: Ondanks eerdere pogingen en initiatieven is het nog niet gelukt een
IJslanderbedrijvengids in het leven te roepen. Met een initiatief van Jack de Groot en Suzanna Sillem, waar
wij ons als PR-cie bij aangesloten hebben, wordt er een nieuwe poging gedaan een digitale gids op te stellen.
In een later stadium zal gekeken worden naar mogelijkheden een dergelijke gids op de vernieuwde website te
implementeren. Dit loopt nog.
Vernieuwing website: In 2017 is begonnen met een nieuwe website voor het NSIJP. Dit loopt nog en lijkt in
2018 afgerond te kunnen gaan worden.

4. Doelstellingen 2018
Algemeen
Nieuwe leden en geïnteresseerden informeren en enthousiasmeren voor de IJslander en de Vereniging door
middel van stands en demonstraties op diverse evenementen, de folder en een vernieuwde website.
Mede zorg dragen voor een goede communicatie tussen de diverse commissies en werkgroepen binnen het
NSIJP, in samenwerking met Marieke Boon en Ivo Cleuren vanuit ledenraad en werkgroep website.
Specifiek
Contacten met regionale verenigingen en lokale enthousiaste leden versterken, zodat er meerdere mensen
zijn die zich kunnen bezighouden met het verzorgen van demonstraties op evenementen en/of
standbemanning. Nu komen we vaak tot hetzelfde clubje, dat regelmatig vrij ver moet reizen. Door lokaal
mensen te benaderen hopen we reistijd te kunnen beperken en een diverser aanbod op onze demonstraties
te kunnen laten zien.
Het opstellen van een nieuwe NSIJP folder die niet meer elk jaar vervangen hoeft te worden. De folder kost
jaarlijks veel tijd en met name het zoeken van geschikte foto’s is vaak een uitdaging. Daarnaast worden
overgebleven folders vaak weggegooid omdat ze niet meer up-to-date zijn. We willen nu een algemene folder
opstellen die ‘tijdlozer’ is. De evenementen-agenda willen we als inlegvel bijleveren.
Het bestuur ondersteunen bij het opzetten van een nieuwe website. Daarnaast zorg dragen voor de invulling
van website en de nieuwe blog module op de website.
5. Aanvullende opmerkingen
Per 1 januari 2018 is de samenstelling van de PR-cie wederom fors gewijzigd. Zowel Arie en Miriam als Cora
hebben om diverse redenen besloten te stoppen met de PR-cie. Er is voorlopig, na alle doorgevoerde
wijzigingen omtrent standmateriaal en folder, besloten geen nieuwe leden voor de PR-cie te werven. Wel wordt
er nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden tot het benaderen van regionale verenigingen en lokale leden om
te ondersteunen bij demonstraties en standbemanning.
In 2018 zullen wij als NSIJP niet aanwezig zijn op Animal Event. Animal Event heeft een nieuwe opzet voor
het evenement, waarbij de Penny-piste en daarmee de mogelijkheid tot het geven van een demonstratie,
vervalt. Wij hebben besloten dat het in dit geval niet rendabel is om met een stand naar Animal Event te gaan,
gezien wij de belangstelling voor onze stand op Animal Event voornamelijk uit de demonstraties halen.
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Jaarverslag IJslandse paarden (IJP) NSIJP 2017

1. Samenstelling Commissie 2016
Commissielid gehele jaar

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie

Bert van der Zalm

Lily Heijnen

Elvira de Bruyn
Hanny van Geleuken
Maria van Maurik
Marjolein Leemhuis
Simone Brinkman

Simone Brinkman

Vera Bax

2. Samenvatting activiteiten en resultaten

oplage – blad leden en pr- nieuwe leden

2015

2016

2017

5 uitgaves

5 uitgaves

5 uitgaves

gemiddeld 1900

gemiddeld 1900

gemiddeld 1900

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten

Behaalde doelstellingen
5 Uitgaven allemaal weer op tijd en netjes gedrukt bij leden en abonnees
Voldoende artikelen/stukjes voor en door de jeugd
Voor alle doelgroepen zijn laagdrempelige- en specialistische artikelen gepubliceerd

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Werven advertentie coördinator
Aantrekken van een deskundige voor de opmaak
Vinden van een nieuwe hoofdredacteur

4. Doelstellingen 2018
Verbinden van liefhebbers van het IJslandse paard
Duidelijke afspraken met betrokkenen over wat er op de NSIJP website (actuele informatie) en wat in
IJslandse paarden (achtergrondinformatie en verdieping) komt (lopende de ontwikkeling van de nieuwe
website).
Zoeken hoofdredacteur en goede taalkundig onderlegde eindredacteur
5. Aanvullende opmerkingen
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Bij de thema’s van IJP hebben we Human interest opgenomen. Dit zijn de artikelen waarin aandacht besteed
wordt aan mensen rondom het ijslandse paard.

IJslandse Paarden
2015

2016

2017

5

5

5

Oplage

1900

1900

1900

Algemeen

24

19,5

15,5

Fokkerij

11

10,5

16,5

Sport

21,5

12,5

18,5

Jeugd

13,5

16

14,5

Recreatie/regio

21

20

18

Training/professionals

31

12,5

8,5

Gezondheid/verzorging

15,5

20

19

NSIJP/FEIF

34,5

29

31

Aantal uitgegeven nummers

Aantal pagina’s per thema

human interest
Overig

26,5

12

26.5

Totaal redactioneel

198,5

168,5

183,5

34,5

31,5

25

233

205

220

Aantal pagina’s Advertenties

Totaal inclusief omslag

7

27

Jaarverslag Sportcommissie NSIJP 2017
1. Samenstelling Commissie 2017
Commissielid gehele jaar
Marina v.d. Bunt (voorzitter)
(secretaris)
Maartje de Haan
Inge Frieling

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie
Anne-Jet White
Anthony White
Nanco Lekkerkerker
Eva Beun (sportcommissaris)

2. Samenvatting activiteiten en resultaten

Mede zorgdragen voor goed
verloop wedstrijdseizoen

Reglementen bijhouden en
aanpassen aan
internationale ontwikkelingen
en nationale behoeften
Selectieprocedure WK 2017
ontwikkelen
Selectieprocedure WK
uitvoeren
WK evalueren

Selectieprocedure MEM
ontwikkelen en uitvoeren
Ontwikkelen en opstarten
sportkader
Prestatieklassensysteem
Automatiseringssysteem
implementeren en verder
ontwikkelen

2015
Continu

2016
Continu

Jaarlijks
terugkerend

Jaarlijks
terugkerend

nvt

Afgerond en
gepubliceerd
in IJP 4
nvt

Afgehandeld
Evaluatie 2015
gestart

nvt
Opgestart
Bijhouden
Ondersteuning

Evaluatie 2015
afgerond en
verwerkt in
procedure WK
2017
Uitvoering
Afgerond
Doorstart
gemaakt
Bijhouden
Ondersteuning

2017
Continu, dmv communicatie met
organisatoren, ondersteunen van
organisatoren, contactpersonen
aanwezig tijdens wedstrijden en
vragen beantwoorden van
leden/ruiters
Na evaluatie seizoen 2015 en
2016 enkel paar kleine
aanpassingen gedaan zodat
documenten langer gebruikt
kunnen worden.

nvt
Afgerond
WK op verschillende niveaus
geëvalueerd o.a. binnen de
sportcommissie.

Ontwikkeld en gepubliceerd in
IJP 4 van 2017

Kader heeft in 2017 gelopen met
leermomenten voor 2018
Bijhouden
Ondersteuning overgedragen
aan stamboekbureau

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen- gelinkt aan beleidsplan
•
•
•
•
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Selectieprocedure WK2017 en uitzending equipe afgerond
Voortzetten NSIJP kader richting WK2017 heeft geleid tot een veel effectievere begeleiding tijdens
de WK zelf. Het kaderteam is als begeleiding meegegaan naar de WK, waardoor continuïteit en
kennis gewaarborgd was.
Wedstrijdseizoen 2017 is verder betrekkelijk rustig verlopen. De sportcommissie heeft zelf 1
wedstrijd georganiseerd om voldoende selectie momenten te kunnen bieden.
In 2017 zijn er wederom steeksproefsgewijs verschillende testen op het gebruik van ongeoorloofde
middelen uitgevoerd in samenwerking met de KNHS.

•
•

Alle testen zijn goed verlopen qua organisatie en samenwerking met KNHS en
wedstrijdorganisatoren en alle testen zijn negatief (lees geen ongeoorloofde middelen gevonden)
teruggekomen.
Veel tijd en energie is gaan zitten in oa regel en organisatie zaken rondom het kader maar ook in
afstemming met het bestuur rondom voortzetting kader en de processen rondom het aanstellen van
de WK staf.
De overdracht van de supportfunctie voor het evenementensysteem door vrijwilligers binnen de
commissie naar het stamboekbureau is afgerond. Zorg moet nog besteed worden aan goede
implementatie van de consequenties van beleidsregels op de uitvoering hiervan.

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen – gelinkt aan beleidsplan
•
•
•

Organisatoren ondersteunen en/of motiveren voor het organiseren van telgangdagen
Uitbreiding van het aantal wedstrijdorganisatoren ook op nieuwe locaties
Evaluatie van het evenementensysteem wordt uitgesteld tot er een nieuwe sportcommissaris is
gevonden, en tot er meer ervaring is met het rekenprgramma Icetest NG

4. Doelstellingen 2018
• Lopende wedstrijdseizoen zo goed mogelijk ondersteunen en afwikkelen
• Bezinning op en uitbreiding van de sportcommissie,
waarna hopelijk gewerkt kan worden aan de volgende doelstellingen:
• Zorgen voor goede overdracht naar een hopelijk te vinden sportcommissaris en nieuwe
sportcieleden
• Aandacht voor invulling van de nieuwe website, mn gericht op vindbaarheid van informatie voor
leden en ruiters en op archivering voor commissieleden en beleidsmakers
• Aorgen voor automatisering van statistische gegevens tbv beleid en verwerking gegevens
5. Aanvullende opmerkingen
•
•
•
•
•
•

•

De taken en activiteiten van de sportcommissie bestaan zowel uit uitvoerende taken als uit
beleidsvorming.Het zoeken naar een balans tussen uitvoering en beleidsontwikkeling blijft een
proces dat steeds in ontwikkeling is.
In 2017 zijn 2 commissieleden uit onvrede gestopt met hun commissiewerk. Een derde
commissielid en de sportcommissaris zijn voortijdig gestopt wegens andere prioriteiten in het leven.
In 2018 zal bezinning plaats moeten vinden op hoe de commissie verder moet gaan, binnen de
bezinning in het gehele NSIJP
Opdelen naar verschillende inhoudelijke velden blijft een optie
In 2017 is veel aandacht en tijd gegaan naar het sportkader en de afronding van de
selectieprocedure WK 2017.
Ook dit jaar zijn wij vaak aangelopen tegen de beperktheid van de website van het NSIJP en later de
crash daarvan. Hoewel wij begrijpen dat het proces van het opbouwen van een nieuwe site
zorgvuldig moet gebeuren, zien wij reikhalzend uit naar nieuwe mogelijkheden. Archivering, opslag
en bereikbaarheid van informatie blijkt toch echt een basale behoefte te zijn.
De onderstaande statistische gegevens zijn slechts deels vergelijkbaar met andere jaren. Het
evenementensysteem genereert deze gegevens niet standaard, de uitkomsten zijn dus afhankelijk
van de gestelde vragen en de wijze van opschonen. Een aandachtspunt voor de evaluatie.

Sportcommissie
Wedstrijden via evenementensysteem
Aantal regionale wedstrijden
Aantal sportwedstrijden
Aantal kwalificatiewedstrijden
Aantal selectiewedstrijden
Aantal World Ranking wedstrijden
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2015

2016

2017

3
4
15
4
8

1
4
16
3
3

4
3
15
4
4

Aantal Gaedingakeppni’s
Totaal aantal wedstrijden 1)
Aantal geannuleerde wedstrijden

2
26
4 2)

1
21
2 3)

3 4)

Ruiters via het evenementensysteem
Totaal aantal ruiters
sport B ruiters die prest.kl. 1 behaalden
of behielden op Nederlandse wedstrijden

457
33

485
22

509
45

Jurykader
juryleden met internationale licentie
Juryleden Nederlandse A licentie
Juryleden Nederlandse B licentie
Tölt in Harmony juryleden
Totaal juryleden

5
13
2
2
20

6
12
2
4
20

6
12
2
4
20

Aantal jurykader bijeenkomsten
Aantal nationale bijscholingsdagen

2
1

2
1

2
1

1
25

1) De optelling van de soorten wedstrijden is niet gelijk aan het aantal geregistreerde wedstrijden, daar het mogelijk is dat er
combinaties van wedstrijdvormen zijn geweest.
2) 2 wedstrijden door te weinig juryleden, 2 wedstrijden door te weinig deelnemers
3) 2 wedstrijden door droes, geen wedstrijden door de problemen van 2015
4) te weinig inschrijvingen
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Jaarverslag Fokkerij NSIJP 2017
1. Samenstelling

Fokkerij commissie
Commissielid gehele jaar
Henk Peterse
Tom Buijtelaar
Marloes Beuvens
Carla Kemme
Leonie Ringers
Dester van Nunen

Nieuw in commissie

Bijzonderheden

geen

Vertrokken uit commissie
Ingrid Weijers (voorzitter) Nov 2017

Stamboekbureau
Functie
Stamboekadministratie
Stamboekdatabase
Stamboeksecretaris (Sbs)

Naam
Groenned; Ettje Graafstra (WF
Registrant), Wietske Lantinga
WorldFengur
Carla Kemme/maart 2016

Wijzigingen
-

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
fokkerijcommissie
Vergaderingen
Lezingen

2015

Klankbord

Educatieve activiteiten

Enquête
Agnar Snorri traject in aanloop WK

11

ja

2016
4
Van veulen tot
rijpaard. Prof. Dr.
P.R. (René) van
Weeren (
Universiteit van
Utrecht, faculteit
Diergeneeskunde
Ja
(conceptverslag
hangende)
Fokkerij
presentatie T.
Buijtelaar,
Jeugdkaderdag.
-

2017
1
Toelichting Agnar
Snorri traject in LR

Nee

Cursus paard
voorbrengen Agnar
Snorri
Afgerond en geevalueerd

Stamboekbureau
(Bijzondere) activiteiten
Wisseling stamboeksecretaris
Invoering I&R paard; beveiligingseisen
voor Paspoortuitgevende instantie
RVO.

2015

2016
KvK
Uitwerking nietgeregistreerde
paarden en
overleg met RVO
rond. Uitwerking
geregistreerde
paarden WF nog
niet rond
RVO
Bijeenkomsten
en testen

RVO
voorlichtingbijeenkomsten

Nationale database – paardachtigen
(wet I&R en EU paspoort verordening)

Bewerkersovereenkomsten NSIJPGroenned en NSIJP-BI/WorldFengur
Logo paspoorten

Verplicht, nog
niet rond
Drukken nieuwe
paspoorten
Correspondentie
met eigenaren en
namencommissie
FEIF

Naamgeving veulens

Archief controle ABCWorldFengur
Afstammingcontrole steekproef –
leidraad/protocol
Fokkerij Verordening EU (nov 2018 van
kracht)
Overleg KNHS/stamboeken over kosten
locatie

loopt

Fokkerij
Keuringen
Aantal keuringen onder het zadel
Aantal paarden op deze keuringen
Aantal keuringen hengsten 3 en 4 jaar
Aantal paarden op deze keuringen
Aantal ‘try-out’keuringen
Aantal paarden op deze keuringen
Aantal Veulen- en Merriekeuringen
Aantal merries op deze keuringen
Aantal veulens op deze keuringen
Veulen op deze keuringen ten opzichte
van totaal aantal geregistreerde veulens
Andere activiteiten
Fokkerij Event (veulens)
Hengsten
Aantal goedgekeurde hengsten (NL)
Waarvan dit jaar goedkeuring behaald
Aantal voor 1 jaar goedgekeurde
hengsten NL

1

12

2017

Volledig gekeurd (exterieur en onder het zadel)

afgerond
Concept
document

Excel
beveiligingseisen zo
goed mogelijk
volledig gemaaktGeen verdere vragen
ontvangen van RVO

Bezoek aan en
verleg met RVO
Ontbrekende -, oude
-, import paarden.
Interpretatie
wetgeving
Vertaling gereed,
nog niet ondertekend
Klaar; incl.
afstammingbewijs
Ondersteunen lid tav
ontbreken
bezwaarprocedure
IJslandse paarden
namen
Correspondentie
RVO
Deelname sbs

2015

2016

2017

2
17
1
3

1
14
1
10

2 (plus WK)
31 (plus 37) 1
1
14
0

4
21
47
32%

4
19
56
38%

4
20
59
33%

Ja (9)

Ja (14)

Ja (24)

40
5
5

48

3
13

Fokkerij
Buitenlandse hengsten tijdelijk ter
dekking in NL
Fokkerij-jurykader
Aantal internationale (FEIF) juryleden
Aantal nationaal Juryleden

2015

Stamboekbureau
Aantal keuringen – secretariaat (dagen)
Totaal aantal ingeschreven paarden
Dit jaar ingeschreven veulens
Dit jaar geïmporteerde paarden
Dit jaar nieuw ingeschreven stalnamen

2015
7
151
98
18

2016

2017
22

1
4

1
4 (+1 in
opleiding)

2016
6
6904
146
92
15

2017
8
7038
177
100
27

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen 2017
Kerngebied
Registreren, gezondheid en
welzijn
Keuren en Adviseren
Stimuleren en Faciliteren
Informeren

Fokkerijevent, Opleiding Fokjury Koepelfokkerij van start
Agnar Snorri Traject
Voorlichting Artikel in IJP over BLUP;
Live toelichting van jurylid tijdens hengsten, veulen en merrie
keuringen.

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Keuringsresultaten van jonge paarden, in dit geval veulens, in Worldfengur is een van de doelen in het
kerngebied “Registreren, gezondheid en welzijn”. Het NSIJP hanteert (nog steeds) een administratie die los
staat van Worldfengur, maar hanteert wel het systeem van waardering van FEIF. Inmiddels is er door
Worldfengur een app ontwikkeld waarmee in andere landen is getest (o.a. door Zweden). Het besluit om
keuringsresultaten van ‘young horse assessments” op te nemen in Worldfengur is afhankelijk van besluiten
die genomen worden op het niveau van Worldfengur en FEIF. Nederland lijkt er klaar voor te zijn. Punt van
aandacht en discussie in deze is harmonisatie van opleidingseisen voor juryleden.
Mensen zijn benaderd voor de uitvoering van het idee voor een korte voorlichtingsvideo als voorbereiding op
een veulen en merriekeuring. Medewerking is toegezegd, maar helaas is er in 2017 vooral door drukte rond
het WK, geen uitvoering aan gegeven.
Geautomatiseerde overdracht van paardgegevens en persoonsgegevens van de aanvrager van een
paspoort van de stamboekadministratie naar de centrale overheidsdatabase is niet tot stand gekomen.
Besloten is om de gegevens van nieuwe paarden voortaan handmatig in te brengen. Deze handeling is
onderdeel geworden van de interne checklijst die het stamboekbureau gebruikt bij nieuwe inschrijvingen.
In 2016-2017 is geconstateerd dat niet-ingeschreven paarden meedoen aan wedstrijden, daarnaast bestaat
het vermoeden dat ook dieren die niet meedoen aan wedstrijden niet tijdig worden ingeschreven. Deze
situatie is nog niet opgelost, maar er wordt gelobbyd voor een praktische oplossing waarmee eigenaren min
of meer gedwongen worden hun paard bij het stamboek in het land waar het paard verblijft in te schrijven.
Ook voor IJslandse ex-eigenaren is het een doorn in het oog dat paarden niet worden overgeschreven op de
nieuwe eigenaar op het vaste land.

2
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Zonder sperma controle en zover bekend

4. Doelstellingen 2018
a. Fokkerij
Het fokkerijbeleid is vastgelegd in het 3-jaren beleidsplan (2016-2018). Rode draad daar in het
enthousiasmeren van NSIJP leden voor de fokkerij en keuringen.
In 2018 wil de fokcie graag dat er voor ruiters en trainers een laag drempelige cursus rond het voorbrengen
van een paard op de keuring wordt georganiseerd. Daarvoor is budget aangevraagd.
Verder staan op de agenda van de fokcie “Evaluatie en Herzien selectiecriteria WK deelname
fokkerijpaarden”. De stamboeksecretaris wil in het kader van de nieuwe EU Fokkerijverordening en (de
wijzigingen in) de “FEIF rules en regulations” zich oriënteren op het een refit van de keuringsreglementen en
aanverwante uitvoeringsreglementen en het stalnamenreglement. Dit zijn bij uitstek onderwerpen om ook in
een klankbordvergadering aandacht aan te besteden.

b. Stamboekbureau
Belangrijke werkzaamheden voor het begin van het komende jaar is het afronden van het inbrengen van
paarden die voor 2017 ingeschreven zijn bij het NSIJP in de Nationale RVO database, en bijvoorbeeld het
aanpassen van de status (nu levend) van paarden ouder dan 45 jaar in Worldfengur.
Verder zal er weer aandacht worden besteed aan voorlichting mbt verplichtingen I&R paard voor houders,
eigenaren en ruiters van paarden. Dit ook vooral ten aanzien van nog niet ingeschreven import paarden.

5. Aanvullende opmerkingen
Geen
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Jaarverslag Jeugdcommissie NSIJP 2017
1. Samenstelling Commissie 2017
Commissielid gehele jaar
Marij Marsden
Loet van de Hoeve
Petra Bögemann

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie

Angelique Bosselaar
Stella Timmerman (2018)
Juliette Gunters (2018)

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
2015

2016

2017
12
1
1

2015
42
78

2016
41
78
7
18

2017
45
87
7
38

Trainingsdagen
TiH special
Young Leaders event

Jeugdleden
Aantal jeugdleden
Aantal jeugdgezinsleden
Waarvan jongens
Doorstroom vanwege 18 jaar

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Onze doelstelling om nieuwe jeugdleden een plek te bieden binnen de vereniging is gehaald. We hebben in
2017 circa 15 nieuwe jeugdleden op de trainingen mogen verwelkomen. Voor leeftijdscategorie 18-26 is een
speciaal event georganiseerd en uit deze leeftijdsgroep hebben we ook deelnemers tijdens de
trainingsdagen en TiH mogen verwelkomen.
In 2017 hebben we 2 nieuwe (jeugdige!) commissieleden geworven.

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Positie jeugdcommissie blijft onduidelijk. Taakomschrijving is wederom niet in huishoudelijk reglement oid
vastgelegd. Afbakening met taken sportcie. blijft onderwerp van gesprek. Jeugdcie.voelt zich niet
verantwoordelijk voor de organisatie van wedstrijden.
4. Doelstellingen 2018
We blijven streven naar meer jeugdleden.
Daarnaast willen we graag meer inzicht in leeftijdsopbouw van jeugdleden, uitstroom 18- jarigen naar
gezinslid en het aantal 18- 26 jarigen.
En we zouden graag de positie van de jeugdcommissie binnen het NSIJP willen verankeren.

6. Aanvullende opmerkingen
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Jaarverslag Commissie Recreatie NSIJP 2017
1. Samenstelling Commissie 2017
Commissielid gehele jaar
Ada Kramer
Anneke van Staalduinen
Maria van Maurik
Tanja Casimir
Marian Berix

Nieuw in commissie
-

Vertrokken uit commissie
-

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
Het opstarten en vertalen van het Riding
Horse profile wat aansluit bij de Feif
Leisure comité activiteiten

Contact en info met lokale en landelijk
recreatie paarden verenigingen en
educatie organen gemaakt en gezocht.

Lezing Droes gedragen i.s.m. Educatie
en Sport.

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Het bijdragen aan het Riding horse profile en daarmee ook aan de Feif Leisure Comité is door gezamenlijke
inzet en uitvoeren van een korte demonstratie tijdens de jonge hengstenkeurung goed uit de verf gekomen
in 2017.
De lezing ondersteunen over Droes is een succes gebleken en is door onze commissie daarom ook geschat
als mede zo belangrijk voor de recreant als de andere leden van ons stamboek.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Het blijkt dat de recreatie ruiter een niet makkelijk te definiëren doelgroep is.
Tegenwoordig met social media organiseren zij zichzelf op lokaal niveau veelal makkelijk voor ritten en
andere activiteiten.
Een officiële site die daar actief in is lijkt niet zo nodig om te voorzien in een behoefte.
We hebben tot nu toe ondervonden dat de lokale verenigingen geen ondersteuning voor organisatie of
andere behoeftes hebben, behalve voor eventuele geldelijke ondersteuning van onze recreatie commissie.
Doelstellingen 2018
Het onderzoeken hoe wij de recreatie ruiters meer kunnen binden met de organisatie van de NSIJP.
Organiseren van lezingen en informatie punten.( denk aan nieuwe website)
Bijdragen aan de FEIF Leisure Committee.
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Jaarverslag Commissie Educatie NSIJP 2017
1. Samenstelling Commissie 2017
Commissielid gehele jaar
Ada Kramer
Mark Timmerman
Marianne Timmerman
Odette Nijssen
Lodewijk Bonnez
Franca Schreurs
Wilma ter Schure

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie

2. Samenvatting activiteiten en resultaten

TI basis 2013/2014
TI-basis 2015/2016

TI-B 2016-2018

TI-C 2016/2017

2015
6 cursisten
geslaagd
8 cursisten
gestart
september
2015

2016

2017

4 cursisten
geslaagd
4 cursisten
gedeeltelijk
geslaagd
12 cursisten
gestart
september
2016
1 cursist
gestart, nog
niet afgerond

3 cursisten geslaagd

2 cursisten gestopt met
opleidimg

1 cursist geslaagd

N.B. Bovenstaande tabel heeft drie kolommen omdat in de toekomst we drie jaar terug willen kijken. Voor de
komende jaarverslagen willen we dit echter beperken tot 2015 en 2016 omdat het veel werk is om ook al
deze gegevens over 2014 boven water te krijgen.
3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Het overbrengen van de opleidingen TI IJslandse Paarden van NHB Deurne naar KNHS heeft zowel voor de
basisopleiding als voor de B-opleiding in 2015 resp. 2016 plaatsgevonden.
De basisopleiding 2015/2016 is inmiddels afgerond en er zijn 7 cursisten geslaagd.
De B-opleiding 2016-2018 heeft zich in 2017 gecontinueerd en de laatste deel-examens worden in januari
2018 afgenomen.

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Vanwege de grote hoeveelheid werk die het organiseren van de opleiding TI-B, IJslandse Paarden met zich
mee bracht is de educatiecommissie niet meer toegekomen aan het organiseren van andere activiteiten.
4. Doelstellingen 2018
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•
•
•
•

afronden van TI-B 2016-2018
starten basisopleiding TI 2018-2020
opzetten en starten module longeren in samenwerking met de KNHS
opzetten en starten TI-C in samenwerking met de KNHS

5. Aanvullende opmerkingen
Geen
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Jaarverslag 2017 Werkgroep Begrazingen NSIJP

1. Samenstelling Commissie 2017
Commissielid gehele jaar

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie
Pieter Parel
Robert Verzuu

Dorith van Rooyen
Namens NSIJP: Ettje Graafstra
2. Samenvatting activiteiten en resultaten
2015
Junner Koeland, hengsten
Leudal tot augustus 2017, toen
opgeheven
Groesplaat - merries
Markiezaat - hengsten

2016

2017
20 (waarvan 1
overleden)
5
(3 naar huis, 2
naar Groesplaat)
17
30 jaarrond + 7
winterbegrazing

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Voor ieder paard dat aangemeld werd is in regio zuid een plaats gerealiseerd. Verdere doelstellingen niet
bekend.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
In regio noord waren meer aanmeldingen dan plaatsen en zijn dieren elders ondergebracht.
Er zijn geen nieuwe beheerders gevonden voor Leudal en eventuele nieuwe gebieden.
Er is geen opvolging gevonden voor vertrekkende commissieleden.
Communicatie rondom regels, aanmelding en in- en uitscharing was niet gemakkelijk te vinden o.a. door
problemen website.
4. Doelstellingen 2018
Plan van aanpak (tijdpad) maken om volgende doelstellingen in de loop van 2 jaar te realiseren:
Bedenken en beschrijven doelstellingen van begrazing, relatie met stamboek NSIJP, bezinning en opnieuw
optuigen van de werkgroep. Prijs van inscharing meer marktconform maken, vergoeding beheerders helder
maken.
Werkgroep regionaal afsplitsen (met minimale landelijke coördinatie voor overdracht naar NSIJP): duidelijk
omschrijven verschil in rol van werkgroepleden en beheerders, regio coördinator
Doorlichten regels en afspraken, heldere en vindbare communicatie daarover opzetten. Publicatie in IJP.
Nieuwe gebieden zoeken: merriegebied noord
5. Aanvullende opmerkingen
Vanuit de ledenraad hebben zich verschillende nieuwe mensen aangemeld. In januari 2018 is een eerste
gesprek geweest. Venus van Asperen is sinds januari 2018 voorzitter van de werkgroep (tot het moment dat
we regionaal kunnen onderverdelen) Annechien Wijnbergh is ook toegetreden tot de werkgroep. Dorith van
Rooyen heeft aangegeven het zuiden te willen blijven coördineren en de wormenkuren centraal in te kopen
en versturen. Er is een afspraak gemaakt in april waarop alle aangemelde personen met elkaar aan het
aanpassen van de werkgroep en de doelstellingen gaan beginnen.
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