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 Toelichting op de Balans 2018  

   
Voor u ligt de toelichting op de Balans 2018, Een  jaar waarin op verschillende vlakken weer veel is 

gebeurd binnen het NSIJP. Middels deze weg brengen wij u graag op de hoogte van het jaar 

verloop en eindresultaat  over het jaar 2018. 

 

Besteding leden contributie 

De uitgaven die per saldo (opbrengsten minus kosten) naar een bepaald doelgebied toegaan, zijn 

uitgerekend in een percentage dat zich verhoudt tot de contributies. Zo ontstaat een beeld over 

de mate waarin de contributie voor de verschillende doelgebieden wordt ingezet.   

Hieronder ziet u de besteding van onze ledencontributie verdeeld over de verschillende takken 

binnen onze vereniging. 

  

   
jaarrekening 

2016   
jaarrekening 

2017   
Jaarrekening 

2018 

          

algemeen  5,1%  4,7%  9,2%  

bestuur en ledenraad  5,4%  6,9%  6,3%  

stamboekadministratie  14,0%  14,3%  14,2%  

PR en communicatie  6,8%  11,2%  10,5%  

internationale aansluiting  8,3%  8,2%  8,7%  

internationale uitzending  5,6%  4,0%  6,7%  

verbetering baanfaciliteiten  1,5%  1,5%  1,5%  

IJP   7,5%  7,5%  9,9%  

sport  17,6%  13,5%  13,4%  

fokkerij  11,5%  17,7%  8,0%  

jeugd  5,7%  4,7%  6,3%  

recreatie  0,6%  0,3%  0,1%  

educatie  3,5%  1,6%  1,0%  

resultaat   7,5%  4,1%  4,2%  

totaal   100,0%  100,0%  100,0%  

  

  

De veranderingen in percentage worden voor een deel beïnvloed door variatie in de contributie 

inkomsten, maar voornamelijk door de omvang van de uitgaven voor de verschillende 

onderdelen. In de paragraaf Resultaten komen de achtergronden van de veranderingen aan bod, 

evenals de veranderingen  ten opzichte van de begroting.   
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Balans   

 

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

De materiële activa –voor zover aanwezig - worden gewaardeerd tegen de aanschafsprijs. De 

afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische 

levensduur. Het afschrijvingspercentage dat hier gehanteerd wordt is 20 %.   
  

Materiële  vaste activa   

Er staan op dit moment geen materiële vaste activa op de balans.   

Immateriële vaste activa  

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

Immateriële activa         

   Stand 1-1-2018  Mutatie in 2018 Stand 31-12-2018 

Ondersteuning faciliteit 

IJRN   
5.000  -5.000 0 

 

  

De ondersteuning faciliteit IJRN is 1 april 2014 geactiveerd na de betaling van de ondersteuning van  

€ 25.000,- aan IJRN. Jaarlijks wordt hier € 5.000,- op afgeschreven. Hiertegenover staan de 

contractuele verplichtingen van IJRN ten aanzien van het jaarlijks organiseren van WR-wedstrijden, 

NK (tweejaarlijks) en keuringen. 2018 was het laatste jaar waarop afschrijving heeft plaats gevonden.  

Vlottende activa   

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  
  
Vlottende activa        

   Stand 1-1-2018  Mutatie in 2018  Stand 31-12-2018  

voorraad paspoorten en chips   1.152  -807 345  

Voorraad rijjassen   4.050  - 4.050 

Voorraad linten 0 1.500 1.500 

  

In 2018 is een voorraad linten en prijzen ingekocht voor 2018 en verder. Een deel is opgenomen 

als voorraad op de balans.  
  

Kortlopende vorderingen  

In 2018 is een substantieel van de al langlopende debiteuren uit 2017 ingevorderd. Met name aan 

het eind van het jaar zijn nog veel facturen verstuurd, waardoor de debiteurenstand bij de 

jaarafsluiting relatief hoog is. In 2019 zal blijven we een actief debiteurenbeleid doorvoeren.  

Kortlopende vorderingen        

   Stand 1-1-2018  Mutatie in 2018  Stand 31-12-2018  

Debiteuren  16.450  3.571  20.111  

Overig te vorderen   1.318  -185  1.133  
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Liquide middelen    

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen actuele waarde. De liquide middelen staan ter 

vrije beschikking van de vereniging.  
   

Eigen vermogen   

Het eigen vermogen van het NSIJP kent een stijging, dit is het gevolg van het positieve eind 

resultaat van het jaar 2018, men ziet echter dat er in de balans een mutatie plaats vind. 

De tekorten van de begrazing zichtbaar in de realisatie 2018 worden verrekend met het eigen 

vermogen van de begrazing waardoor het resultaat NSIJP toeneemt en het resultaat begrazing 

negatief uit valt.  
 

De solvabiliteit van de vereniging bedraagt op 31-12-2018 26%  (31-12-2017 was dit 26%).   

Eigen vermogen         

   Stand 1-1-2018  Mutatie in 2018  Stand 1-1-2019  

EV NSIJP  60.537  5.537 66.074  

EV Begrazing 30.705  -3.941 26.764 

Totaal EV   91.243  1.596 92.839 

  

Voorzieningen   

Voorzieningen worden tegen nominale waarde berekend.  

In 2018 is geen beroep gedaan op de voorzieningen.  Dit betekent dat er in de komende jaren 

voldoende ruimte blijft voor uitgaven voor bijzondere doelen zoals de doorontwikkeling van de 

website en PR.  

 Conform de afspraken is een bedrag van € 5.000,- afgeboekt op de voorziening ondersteuning 

faciliteit IJRN, daarmee komt deze voorziening te vervallen. 

Daarnaast zijn zoals gebruikelijk de voorzieningen voor het WK (€4.000,-) en baanfaciliteiten  

(€ 2.000,-) aangevuld. 

 

Met vooruitzicht op het 60jarig jubileum is er €6700.-  geboekt op de voorziening bijzondere 

activiteiten. 

 

Hier vind u het totaal overzicht van de voorzieningen:   

voorzieningen : 

       

   Stand 1-1-2018  Mutatie in 2018  Stand 31-12-2018  

Voorziening fokkerij  17.226  - 17.226 

Judith Tiekinkfonds  866  - 866 

Voorziening archiveren  1.590  - 1.590 

Voorziening bijzondere activiteiten  10.500  6.700 17.200 

Voorziening faciliteiten  14.000  2.000 16.000 

Voorziening kleding  6.500  - 6.500 
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Door de toename van het aantal ingeschreven paarden is de balanspost voor statiegeld 

afstammingsbewijzen gestegen.  
  

   Stand 1-1-2018  Mutatie in 2018 Stand 31-12-2018  

Statiegeld afstammingsbewijzen   154.767  5.150 159.917 

  

  
Resultaat   

 

De exploitatie van het NSIJP in algemene zin is afgesloten met een positief resultaat, echter door 

extra kosten is het resultaat voor het onderdeel begrazingen negatief, deze tekorten worden 

verhaald op het eigen vermogen van de begrazing. 

 

 

voorziening dubieuze debiteuren  2.500  - 2.500 

voorziening afschrijving faciliteit IJRN  5.000  -5.000 0 

voorziening doorontwikkeling inschr.syst.  0.000  0 0 

voorziening PR en website  10.000  0 10.000 

voorziening begrazing 13.937  0 13.937 

WK  600  4.000 4.600 

Youthcup  6.000  0 6.000 


