
 

 

Toelichting realisatie 2018 
 

Voor u ligt de realisatie 2018, een jaar waarin veel is gebeurd zoals veel veranderingen in het 

bestuur. Met deze toelichting verduidelijken wij voor  u het financiële  verloop op verschillende 

vlakken binnen onze vereniging in het afgelopen jaar. De belangrijkste ontwikkelingen worden 

benoemd. 

  

Inkomsten 

Algemeen  

- De contributie is iets lager uitgevallen dan begroot, dit komt door een kleine daling in leden. 

Internationale uitzending  

- Het is niet noodzakelijk gebleken om de voorziening  voor de YouthCup aan te spreken, er 

was voldoende ruimte om de kosten van uitzending binnen de reguliere exploitatie te 

dekken.  

PR  

- De realisatie van de website kon ook plaatsvinden binnen de reguliere exploitatie. De wens is 

om de voorziening in te zetten voor  doorontwikkeling en optimalisatie zodat de NSIJP-

website nog meer als een centraal IJslander informatie platform dienst kan gaan doen.  

Stamboek administratie  

- De Inkomsten van de stamboek administratie zijn hoger uitgevallen met name door een 

toename van inschrijvingen en overschrijvingen. 

- Al met al een positieve administratie die duidt op groei en ontwikkeling binnen de 

Nederlandse  IJslander wereld. 

Fokkerij 

- De inkomsten voor de fokkerij zijn lager uitgevallen doordat er heeft geen keuring onder het 

zadel plaats gevonden, echter heeft dit geen consequenties omdat er hierdoor ook minder 

kosten zijn gemaakt. Er was geen aanspraak nodig op de voorziening Fokkerij. 

Jeugd 

- Er zijn minder inkomsten gegenereerd uit de jeugddagen, dit gaat aan de andere kant 

gepaard met minder kosten. 

Begrazing  

- Het aantal inschrijvingen is minder gebleken waardoor de inkomsten minder zijn. 

  



 

 

Totale Inkomsten. 

- In het totaaloverzicht zijn er in 2018 minder inkomsten dan begroot dit is deels te wijten aan 

het niet laten vrijvallen van voorzieningen.  

 

Uitgaven 

Bestuur en ledenraad. 

- De vergaderkosten en reis- en verblijfkosten van het bestuur zijn lager. Er wordt zeer 

regelmatig vergaderd via Skype en er kan aan huis (voorzitter) vergaderd worden zijn een 

stuk lager dan begroot. Deze tendens is ook zichtbaar bij commissies, er wordt vaak 

telefonisch vergaderd en/of op privélocaties.  

- Professionalisering: met het oog op professionalisering volgt het bestuur de lijn dat meer 

routinematige taken en dienstverlening aan leden zoveel mogelijk door het NSIJP Kantoor 

gebeurt.  Daarnaast doet het bestuur, maar ook de ledenraad in toenemende mate een 

beroep op ondersteuning door het NSIJPkantoor. Met het vooruitzicht op het 60jarig 

jubileum van het NSIJP en het positieve jaarresultaat hebben we gekozen om de voorziening 

bijzondere activiteiten aan te vullen, er heeft zich een groep enthousiastelingen gemeld voor 

de organisatie van het jubileum en wij willen hen hier zo goed als mogelijk in ondersteunen. 

Pr en communicatie. 

- De pr-commissie heeft minder budget gebruikt dan beschikbaar was. 

- Kosten website beheer zijn kosten die Groenned heeft gemaakt voor het beheren en up-to-

date houden van de website. 

- Dit jaar is de nieuwe website in online gegaan, omdat ons resultaat reeds zodanig positief 

was hebben we besloten de websitekosten niet uit de voorziening te halen. 

- Kosten evenementen: het promotieteam heeft dit jaar weer op enkele evenementen namens 

het NSIJP het IJslandse paard gepromoot. 

- De kosten voor promotie en drukwerk zijn lager uitgevallen. 

Internationale aansluiting. 

- Gezien het standpunt van de Ledenraad is er voor gekozen om het oorspronkelijk idee om 

onze leden als onderdeel van hun lidmaatschap toegang te geven tot het filmmateriaal  op 

Worldfengur niet uit te voeren. Nu er echter in de exploitatie van 2018 ruimte bleek te zijn is 

hebben we het hiervoor noodzakelijk bedrag toegevoegd aan de voorziening bijzondere 

activiteiten. Dit geeft de mogelijkheid om in 2019 bij wijze van experiment te onderzoeken of 

deze uitbreiding van de Worldfengurfaciliteiten bij leden aanslaat.  

Stamboek administratie. 

- Groenned heeft zoals bij Inkomsten al aangegeven was een drukker jaar achter de rug, aan 

deze hogere inkomsten zitten ook hogere onkosten.  

Verenigingsorgaan. 

- Het IJP heeft te maken met wat teruglopende inkomsten voor advertenties en 

abonnementen, tegelijkertijd heeft de redactie ook de kosten weten te beperken. 

  



 

 

Verbetering baanfaciliteiten.  

- Ook dit jaar was er genoeg financiële ruimte om de voorziening verder te versterken,  naar 

afspraak is er €2.000,- op de voorziening geboekt. 

Sport. 

- Op de post deskundigheid bevordering is de sponsoring voor het T1 onderzoek afgeboekt.  

- De kosten voor jury, zowel reiskosten, bij- en nascholing en jury-opleiding zijn lager dan 

begroot gebleven.  

- De inkoop van prijzen en linten is grotendeels overgebracht naar de voorraad, deze worden 

in de komende jaren gebruikt.  

- Het budget voor de Dopingtesten was begroot op meerder wedstrijden, er heeft zicht slechts 

op 1 wedstrijd een dopingtest plaats gevonden. 

- De post Sport stimulering/ sportkade/jeugd is niet tot weinig gebruikt , er zijn geen verdere 

activiteiten van de grond gekomen.  

Fokkerij. 

-   Accommodatiekosten, kosten juryleden en veterinaire kosten zijn lager uitgevallen omdat er  

in 2018 geen keuring onder het zadel heeft plaats gevonden. 

- Op de post overige kosten keuringen is dit jaar onder andere nieuw meet apparatuur 

afgeschreven.  

- Onder Internationale seminars valt onder andere het Young Breeders event wat jaarlijks 

plaatsvindt op IJsland;  2 Young Riders vertegenwoordigde Nederland op dit event. Ook was 

er een WF-seminar dit jaar waaraan is deelgenomen.  

- Er heeft in 2018 geen Traject keuring rijden plaats gevonden. 

Jeugd. 

- Voor Deskundigheid bevordering was er dit jaar een Young Leaders event in IJsland waar 

enkele leden lid van de jeugdcommissie aan heeft deelgenomen. 

 

- Op de post kadertraining waren dit jaar enkele onvoorziene accommodatie kosten waardoor 

de kosten wat hoger zijn uitgevallen.  

Recreatie.  

- Het recreatie budget lijkt al enige jaren ongebruikt. De kosten die de commissie maakt zijn 

minimaal. Voor 2019 zijn er echter plannen in het verschiet en enkele zijn zelfs al 

gerealiseerd. 

Educatie. 

- Voor Deskundigheid bevordering was er een educatie seminar in IJsland waar Nederland 

vertegenwoordigd werd door een lid van de educatie commissie. 

Begrazing. 

- De inscharingen waren minder dan verwacht wat gepaard met minder inkomsten en 

tegelijkertijd ook minder kosten.  

- In verband met de heersende droes dit jaar waar paarden in zowel de Markizaat als de 

Groesplaat zijn er extra dierenarts kosten ontstaan, Omdat het standpunt is de begrazing 



 

 

kostenneutraal te houden en er sprake is van een zogenoemd eigen vermogen binnen de 

vereniging worden deze meerkosten hierop verhaald. 

 

Totale kosten. 

- De totaal kosten zijn ten opzichte van de begroting lager uitgevallen. 

 

Dit komt voort uit onvolledig gespendeerde budgetten of niet gerealiseerde activiteiten, 

desondanks hebben we  wederom mogen genieten van een actief verenigingsjaar. 

 

Resultaat. 

- We sluiten 2018 af met een positief resultaat dit wordt toegevoegd aan ons eigen vermogen 

van de vereniging.  


