
 

 

Aan:  Ledenraad 

Van:  Bestuur NSIJP 

Datum:  1 november 2018 

Betreft:  werkwijze budgetruimte  

 

Geachte leden van de ledenraad, 

 

In de vergadering van maart jl is uitgebreid gesproken over hoe het NSIJP zo goed mogelijk tegemoet 

kan komen aan  budgetwensen van de verschillende onderdelen binnen het NSIJP. Daarbij is het 

bestuur ondermeer gevraagd te kijken naar mogelijkheden als blijkt dat in de loop van een boekjaar 

er sprake is van onderbesteding.  

 

Het bestuur heeft zich over deze vraag gebogen en wil de ledenraad informeren over de wijze 

waarop dit invulling kan krijgen.  

In dit soort situaties is inzicht in het verloop van de financiën gedurende een jaar en inzicht in nog te 

verwachten kosten van groot belang. Daar zit tegelijkertijd een aandachstpunt. Een belangrijk deel 

van de uitgaven van het NSIJP is gebonden aan het wedstrijdseizoen c.q. de periode van fokkerij-

activiteiten. Dit betekent dat vaak pas in de loop van oktober goed inzicht bestaat in de belangrijkste 

uitgaven die in dat jaar plaatsvinden en de mogelijke budgetruimte die er is. Daarnaast dienen veel 

vrijwilligers in de laatste maanden van het jaar hun declaraties in.  

Hierdoor kan het soms ingewikkeld zijn om al eerder in het jaar beeld te hebben van mogelijke 

budgetruimte. Uiteraard is het de intentie van het bestuur om zoveel mogelijk het jaarlijks budget in 

te zetten en daar waar dat kan nog niet gehonoreerde wensen alsnog te honoreren.  

Iedere groep binnen het NSIJP (of het nu om sport, jeugd, PR, sportjurykader etc gaat) heeft een 

aanspreekpunt in het bestuur. Mocht een groep na vaststelling van de begroting of door 

ontwikkelingen gedurende het jaar (nog) budgetwensen hebben, dan kunnen zij hun aanspreekpunt 

in het bestuur hierover informeren.  Deze kan vervolgens samen met de andere bestuursleden en in 

het bijzonder de penningmeester bekijken of er mogelijkheden zijn deze budgetwens te honoreren. 

Naast de financiële mogelijkheden is ook de inhoudelijke onderbouwing van belang. Insteek voor dit 

soort budgetwensen moet zijn dat zij bijdragen aan de waarde van de vereniging voor onze leden. 

Onze leden moeten direct of indirect profijt kunnen ervaren.  

In het kader van de jaarrekening geeft het bestuur inzicht in aanvullende gerealiseerde 

budgetwensen voor zover het om substantiële bedragen gaat.  

 

Wij verwachten hiermee een passende, flexibele werkwijze te hebben ontwikkeld. 

 

Bestuur NSIJP  


