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voorstel inzet budget baanfaciliteiten

Geachte leden van de ledenraad,

In 2012-2013 heeft het NSIJP geconstateerd dat er op dat moment er een beperkt aantal
wedstrijdbanen was in Nederland. Hierdoor moest voor onder andere selectiewedstrijden
uitgeweken worden naar het buitenland. De wens bestond om over zeker twee wedstrijdbanen te
beschikken in Nederland die geschikt zijn voor alle wedstrijdvormen en voor het houden voor
keuringen onder het zadel conform de FEIFnormen. Omdat er op dat moment slechts één baan in
Nederland was die aan deze voorwaarden voldeed, is gezocht naar een mogelijkheid om met
financiële ondersteuning vanuit het NSIJP hier verbetering in aan te brengen. Dit heeft toen
geresulteerd in een open inschrijving met een aantal duidelijke kaders. Uiteindelijk heeft de
regionale vereniging IJRN op basis hiervan een lening gekregen voor het verbeteren van de baan. Aan
deze lening waren een aantal voorwaarden verbonden terwijl terugbetaling geschiedt via
afgesproken prestaties in de vorm van het organiseren van wedstrijden en faciliteren van keuringen.
IJRN heeft na de toekenning de baan opgeknapt en de gevraagde prestaties gerealiseerd. De
ledenraad heeft ingestemd met deze toekenning.
In het verlengde hiervan reserveert het NSIJP sinds een aantal jaren jaarlijks financiële middelen voor
ondersteuning van baanfaciliteiten. Inmiddels beschikt de vereniging over een voorziening van €
14.000,- hiervoor. Het idee was dat met dit budget wedstrijdorganisatoren een financiële
ondersteuning kunnen krijgen voor het aanleggen en / of verbeteren van wedstrijdbanen om zo de
wedstrijdsportmogelijkheden in Nederland te vergroten. Over hoe dat vorm moest krijgen zijn geen
verdere afspraken gemaakt, dat betekent dat er geen kaders zijn voor de manier waarop het bestuur
met verzoeken voor financiële ondersteuning omgaan. Vanuit de ledenraad is gevraagd om hier
voorstellen voor te doen. Afgelopen jaar zijn er bij het bestuur bovendien ook één concreet verzoek
en één oriënterend verzoek binnengekomen.
Voor het bestuur is dit aanleiding geweest om te onderzoeken wat mogelijkheden zijn waarmee dit
doel op een goede en passende manier kan worden gerealiseerd.
De meeste van de Nederlandse wedstrijdbanen zijn particulier bezit. Het verstrekken van financiële
ondersteuning kan behalve tot mogelijk betere wedstrijdsportmogelijkheden leiden tot
waardevermeerdering van dit bezit en verbetering van de exploitatiemogelijkheden voor de
eigenaar. Hiermee krijgt de eigenaar een voordeel ten opzichte van andere particuliere bezitters van
wedstrijdbanen terwijl uiteindelijk ook ledengeld ten goede komt aan een individuele eigenaar. Op
grond hiervan vindt het bestuur dat het niet past voor een vereniging om particuliere banen
financieel te ondersteunen. Uiteraard willen we wel de wedstrijdsport stimuleren, maar dit lijkt ons
niet de juiste weg daarvoor.
De banen die niet in particulier bezit zijn, zijn gerealiseerd op het terrein en de ondergrond van een
andere partij. Dat is bijvoorbeeld voor IJRN het geval. Op basis van de ontwikkelingen en de
ervaringen in de afgelopen jaren blijkt dat dit een complexe constructie is. Vrij gebruik van de baan is

aan beperkingen gebonden, terwijl voor gebruik van andere faciliteiten soms fors moet worden
betaald. Op grond hiervan denken wij dat financiële ondersteuning van het NSIJP voor het realiseren
en of verbeteren van wedstrijdbanen ook in deze situatie niet gewenst is.
Ons standpunt betekent dat we de ledenraad willen voorstellen om een andere koers in te slaan wat
betreft het verbeteren van wedstrijdsportmogelijkheden in Nederland. Het beschikbare budget
willen we inzetten voor het stimuleren van sportactiviteiten. Dit willen we doen in samenspraak met
wedstrijdorganisatoren en andere bij de sport betrokkenen zoals de sportcommissie en
sportjuryleden. Verzoeken om financiële ondersteuning van baanverbetering/realisatie zullen we
dus niet honoreren.
We willen benadrukken dat wij zeker waardering hebben voor initiatieven om wedstrijdbanen in
Nederland te verbeteren en of te realiseren. Dit kan één van de mogelijkheden zijn om de
wedstrijdsport in Nederland naar een hoger plan te brengen. Voor ons is echter de weg van
financiële ondersteuning van verbetering van de wedstrijdbanen vanuit het NSIJP daarvoor niet de
aanpak die past binnen de vereniging en willen we dus op zoek naar andere mogelijkheden.

Bestuur NSIJP

