Aan:

ledenraad NSIJP

Van:

bestuur NSIJP

Datum:

6 november 2019

Betreft:

voorstel baanfaciliteiten

Beste leden van de ledenraad,
In maart is het als bijlage bijgevoegde voorstel voor inzet van het budget baanfaciliteiten besproken
in de ledenraad. Daarbij heeft de ledenraad aangegeven zich wel te kunnen vinden in het voorstel,
maar wat meer ruimte te willen in die zin dat ook aanvragen voor alleen aanleg van telgangbanen
voor subsidiëring in aanmerking zouden moeten komen.
Tevens is afgesproken dat het voorstel besproken wordt in het organisatorenoverleg. Dat laatste is
op donderdag 31 oktober gebeurd.
De organisatoren hebben – in gezamenlijkheid – laten weten de haalbaarheid van een extra baan te
betwijfelen. De exploitatie van zo’n baan en het in stand houden van een wedstrijdorganisatie op
basis van vrijwilligheid is een zeer zware taak en is in hun beleving niet haalbaar voor nog een baan in
Nederland. Het reserveren van financiële middelen van de vereniging hiervoor vinden de
organisatoren daarom niet zinvol.
Wel zouden de organisatoren graag zien dat het NSIJP investeert in een goed werkend
evenementensysteem. Het huidige systeem kent teveel problemen en leidt voor ruiters en daarmee
ook voor organisatoren tot veel knelpunten.
Het bestuur herkent de vraagtekens van de organisatoren ten aanzien van het realiseren van een
nieuwe baanfaciliteit. Het bestuur is van mening dat adequate ondersteuning van
wedstrijdorganisatoren de beste mogelijkheden biedt om het kwaliteitsniveau van de IJslandersport
in Nederland op het huidige niveau te handhaven en verder te optimaliseren.
Als deze keuze wordt gemaakt is aandacht nodig voor de besteding van het nu gereserveerde budget
Aanwending beschikbaar budget
Het huidige budget voor baanfaciliteiten bedraagt op dit moment € 16.000,- en is opgenomen als
voorziening op de balans. In boekhoudkundig/fiscaal opzicht zijn er belemmeringen om dit budget
voor andere doeleinden dan baanfaciliteiten in te zetten. Het bestuur stelt daarom voor om met dit
budget de bestaande organisatoren in staat te stellen hun baanfaciliteiten te optimaliseren. Het
bestuur zal hiervoor een procedure ontwikkelen en organisatoren verzoeken om aanvragen in te
dienen. Het streven is dan om in maart 202 een voorstel voor besteding van het bestaande budget
aan de Ledenraad voor te leggen.
Voorstel
Het bestuur stelt de ledenraad voor om te besluiten:
• de opinie van de organisatoren over het realiseren van nieuwe banen in Nederland te volgen
• daarmee verder af te zien van reserveren van financiële middelen voor extra wedstrijdbanen
in Nederland
• het huidige budget in zetten om de bestaande baanfaciliteiten te verbeteren
• in de toekomst middelen vrij te maken voor het realiseren van een beter
evenementensysteem
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Memo wedstrijdorganisatoren
Aan:

wedstrijdorganisatoren

Van:

Bestuur NSIJP

Datum:

29 september 2019

Betreft:

ondersteuning baanfaciliteiten

Beste wedstrijdorganisatoren,
Tijdens de novembervergadering van de ledenraad is gesproken over baanfaciliteiten. De aanleiding
was tweeledig:
1. de wens van de ledenraad om op dit onderwerp tot beleid te komen (besteding gereserveerd
budget)
2. verzoeken tot financiële ondersteuning van initiatiefnemers
Het bestuur heeft zich beraden en is tot de conclusie gekomen dat het complex is om de
realisatie/optimalisatie van banen financieel te ondersteunen. Tegelijkertijd hecht het bestuur sterk
aan verdere ontwikkeling van de IJslandersport en de bevordering van het wedstrijdrijden.
De eerste voorkeur van het bestuur was om het beschikbare budget (eenmalig € 16.000,-, stand 1-12019) in te zetten om op andere wijze sportdeelname te bevorderen. De ledenraad heeft echter
aangegeven toch graag kaders die de realisatie c.q. optimalisatie van wedstrijdbanen ondersteunen.
De Ledenraad verwacht dat hiermee de wedstrijdsport in Nederland verder wordt gestimuleerd.
Herzien voorstel
Naar aanleiding van deze discussie heeft het bestuur opnieuw naar dit vraagstuk gekeken en een
herzien voorstel ontwikkeld. Daarbij is gekeken naar de ontwikkelingen rond wedstrijdbanen in de
afgelopen jaren, het gebruik van de bestaande banen en de behoeftes die er zijn ( zie hiervoor de
bijlage met een analyse van de huidige situatie).
Richting voor voorstel
Het bestuur vindt dat financiële ondersteuning kan als dat daadwerkelijk bijdraagt aan de
verbetering van sport- en keuringsmogelijkheden in Nederland. Er zijn daarom een aantal
voorwaarden.
Het NSIJP kan aanvragen voor financiële ondersteuning van baanfaciliteiten honoreren mits in ieder
geval sprake is van :
•
•
•

•
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Faciliteit met ovaalbaan én telgangbaan die aan FEIFnormen voldoen, zodat het mogelijk is
om WRwedstrijden, Nederlandse Kampioneschappen en FEIFkeuringen te organiseren
Faciliteit is gelegen in het midden van het land, meer specifiek aan de westkant
De locatie moet geschikt zijn voor het organiseren van meerdaagse WRwedstrijden alsmede
het Nederlands Kampioenschap. Dit betekent dat er overnachtingsmogelijkheden moeten zijn
voor minimaal 200 ruiters en paarden en voldoende parkeergelegenheid voor deelnemers en
bezoekers en eventuele andere zaken (zoals catering)
De aanvrager dient een duidelijke relatie te hebben met het NSIJP.
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•
•

De beschikking over een nabijgelegen ‘indoor arena’ waarin de exterieurkeuring kan
plaatsvinden.
Bij voorkeur de beschikking over permanente overdekte boxen.

In 2019 is er € 16.000,- beschikbaar, dit betekent dat de bijdrage van het NSIJP een
stimuleringsbijdrage. Deze bijdrage wordt gekoppeld aan te leveren tegenprestaties.
Onderbouwing voorwaarden
Het financieel ondersteunen van baanfaciliteiten moet bijdragen aan het vergroten van
wedstrijdmogelijkheden voor (potentiële) ruiters. Tegelijkertijd is het ook belangrijk dat door nieuwe
faciliteiten bestaande faciliteiten niet in de knel komen.
Uit de analyse komt naar voren dat een totale baanfaciliteit (ovaalbaan en telgangbaan volgens
FEIFnormen) een toegevoegde waarde kan hebben. Het is belangrijk dat een nieuwe voorziening met
deze faciliteiten op een dusdanige locatie komt dat het aantrekkelijk is voor ruiters om extra
wedstrijden te rijden en niet leidt tot terugloop van deelnemers of anderszins negatieve effecten
voor de andere locaties.
Op grond van de huidige al beschikbare banen zou de keuze daarom moeten vallen op een locatie in
het midden van het land, bij voorkeur aan de westkant.
Locaties waar meerdaagse wedstrijden met telgangproeven waaronder het Nederlands
Kampioenschap en keuringen mogelijk zijn kunnen een goede aanvulling vormen op het huidige
banenbestand
Hoe aanpakken?
Het idee is om partijen die dat willen via een open inschrijving de gelegenheid krijgen een beroep te
doen op dit ondersteuningsbudget. Tegenprestatie is dat de betreffende partij in ieder geval
gedurende 10 jaar minimaal jaarlijks 2 evenementen organiseert waaronder een meerdaagse WR
wedstrijd en telgangproeven, die openstaan voor minimaal 100 deelnemende combinaties.
Daarnaast dient de betreffende partij gedurende 10 jaar minimaal 4 maal het Nederlands
kampioenschap te organiseren. Onderdeel van de inschrijving is bovendien dat de partij onderbouwd
garandeert dat de faciliteit minimaal 10 jaar voor de wedstrijdsport en voor keuringen beschikbaar
blijft, dit ter toetsing door het NSIJP.
Over de toekenning van de stimuleringsbijdrage beslist de Ledenraad.
Verder proces
De Ledenraad heeft aangegeven veel waarde te hechten aan uitbreiding van telgang- en
keuringsmogelijkheden. Verder heeft de Ledenraad het bestuur gevraagd met de
wedstrijdorganisatoren over het voorstel in gesprek te gaan. Dan kan ook met hen gesproken
worden over eventuele andere mogelijkheden om hen te ondersteunen.
Dit gebeurt tijdens het organisatorenoverleg eind oktober. Daarna brengt het bestuur in de
Ledenraad van november een definitief voorstel in.
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Bijlage: analyse van huidige situatie
Nederland kent momenteel twee volledige wedstrijdbanen waar zowel ovaalbaanproeven en
telgangproeven kunnen worden gereden en ook FEIFkeuringen plaats kunnen vinden, de Breidablik
en de baan van IJRN in Exloo. In België zijn sinds enkele jaren eveneens twee volledige
wedstrijdlocaties: Bornem en Wortel.
Daarnaast zijn er in Nederland meerdere ovaalbanen waar Worldranking wedstrijden (baanproeven)
kunnen worden gehouden.
In het recente verleden zijn de baan van Hestaladur in Meijel en die van Hestarholt in Lieren nog
gebruikt voor wedstrijden. Op beide banen werden WRwedstrijden gereden, bij Hestarholt tevens
NK, hier was ook een telgangmogelijkheid. Deze banen zijn echter niet meer voor wedstrijden in
gebruik.
Voor de lagere proeven gericht op beginnende ruiters cq combinaties zijn er verspreid door het land
diverse mogelijkheden. Bij deze wedstrijden wordt meestal gebruik gemaakt van particuliere banen.
In Nederland en omgeving is er dus een behoorlijk aanbod van wedstrijdlocaties. Met name in
Nederland zelf zijn er goede mogelijkheden voor ovaalbaanproeven van alle mogelijke niveaus. De
beschikbaarheid van telgangbanen is beperkter.
Overzicht bestaande banen:
Beschikbare banen NL
naam
Breidablik
Langegracht
Oudenbosch
De Munck

locatie
Oirschot
Esbeek
Oudenbosch
Ramsdonkveer

provincie
Noord Brabant
Noord Brabant
Noord Brabant
Noord Brabant

faciliteiten
ovaalbaan+telgang
ovaalbaan
ovaalbaan
ovaalbaan

max kwalificatie
WR
regionaal / jeugd
regionaal
regionaal/jeugd

Alfsengi
Zilla Oevermans

Loenen
Lieren

Gelderland
Gelderland

ovaalbaan
ovaalbaan

kwalificatie
kwalificatie

Spier
Fitjar
IJRN

Spier
Sleen
Exloo

Drenthe
Drenthe
Drenthe

ovaalbaan
ovaalbaan + telgang
ovaalbaan+telgang

kwalificatie
kwalificatie
WR

Englastadir

Arcen

Limburg

ovaalbaan

WR

Strandlengja

Zwartewaal

Zuidholland

ovaalbaan

regionaal

Hestagaman

Bergen?

NoordHolland

binnen/buitenbak

regionaal

België
Schelderuiters
Enclavehof

Bornem
Wortel

België
België

ovaalbaan+telgangbaan
ovaalbaan+telgangbaan

WR
WR
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keuring

tot 2016 ook WR
keuring

in ontwikkeling

Gebruik en aantal ruiters
Het aantal wedstrijdruiters is door de jaren heen vrijwel gelijk (gegevens evenementensysteem
combi NL en België). Er is een verschuiving te zien van waar ruiters Worldrankingwedstrijden rijden.
Zoals gezegd zijn in de afgelopen jaren de locaties in Meijel (NL zuid) en Lieren (NL midden)
afgevallen, Fitjar heeft recent ook geen WRwedstrijd georganiseerd. Tegelijkertijd is in België gestart
met het organiseren van WRwedstrijden. Er zijn dus nog wel mogelijkheden, maar op een andere
locatie dan voorheen. Veel ruiters uit het ‘hogere segment’ rijden ook regelmatig wedstrijden op
goed geoutilleerde wedstrijdlocaties in Duitsland (Lingen, Aegidiënberg).
De twee Nederlandse banen met volledige faciliteiten worden gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar voor
met name grotere wedstrijden en eventueel keuringen onder het zadel gebruikt.
Organisatoren
Wedstrijdorganisatoren hebben aangegeven dat het organiseren van grotere wedstrijden zoveel
vraagt dat het met de bestaande club vrijwilligers niet haalbaar is om nog meer grote evenementen
te organiseren.
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