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  Toelichting op de balans 2019 

   
Voor u ligt de toelichting op de Balans 2019.  Een  jaar waarin op verschillende vlakken weer veel is 

gebeurd binnen het NSIJP. Enkele van deze gebeurtenissen en technische aanpassingen hebben 

geleid tot – voorziene -  wijzigingen op de balans.  

 

 

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 

2017   

Jaarrekening 

2018 

Jaarrekening 

2019  

        

algemeen  4,7%  9,2%  3,9% 

bestuur en ledenraad  6,9%  6,3%  5,8% 

stamboekadministratie  14,3%  14,2%  18,8% 

PR en communicatie  11,2%  10,5%  10,4% 

internationale aansluiting  8,2%  8,7%  7,9% 

internationale uitzending  4,0%  6,7%  8,6 

verbetering baanfaciliteiten  1,5%  1,5%  0% 

IJP   7,5%  9,9%  7,6% 

sport  13,5%  13,4%  17% 

fokkerij  17,7%  8,0%  15% 

jeugd  4,7%  6,3%  2,9% 

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

educatie  1,6%  1,0%  2,1% 

resultaat   4,1%  4,2%  0%1 

totaal   100,0%  100,0%  100% 

  

Wat betreft de Stamboekadministratie geldt dat hier kosten in zitten die sec voor de 

stamboekadministratie zijn (overschrijvingen, registraties etc) en kosten die feitelijk als algemene 

verenigingsondersteuning gelden. In de toekomst willen we dit verder uitwerken zodat hier beter 

inzicht in komt. De kosten die sec voor stamboekadministratie zijn, worden op basis van facturering 

afgedekt.   

 
1 Saldo voor mutatie bestemmingsreserve 
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In beeld 2019:  

 
 

  

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 en 

het eventueel inzetten van voorzieningen daarvoor. In de paragraaf Resultaten komen de 

achtergronden van de veranderingen aan bod, evenals de veranderingen  ten opzichte van de 

begroting.   

  

  

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. Eventuele  

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.  

Er zijn geen immateriële vaste activa op de balans.  

Vlottende activa   

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.  

  

Vlottende activa        
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   Stand 1-1-2019  Mutatie in 2019  Stand 31-12-2019  

voorraad paspoorten en chips   345  226 571 

Voorraad rijjassen   4.050  -4.050 0 

Voorraad linten 1.500 -900 600 

  

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

voorraad op de balans.  

De voorraad rijjassen is inmiddels incourant, de nog resterende maten zijn niet bruikbaar om een 

WKteam van rijjassen te voorzien. In de winst- en verliesrekening is dit verrekend.  

  

Kortlopende vorderingen  

In 2019 is een substantieel deel van de al langlopende debiteuren uit 2018 ingevorderd.   

Kortlopende vorderingen        

   Stand 1-1-2019  Mutatie in 2019  Stand 31-12-2019  

Debiteuren  20.111  -2.039  18.072  

Overig te vorderen   1.133  70  1.203  

  
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 daling, dit is het gevolg van het negatieve eind resultaat 

van het jaar 2019. Gezien de grote uitgave voor de viering van het jubileum was een negatief 

resultaat voorzien en heeft de Ledenraad in maart 2019 aangegeven dit niet als bezwaar te zien.  

  

Het vermogen van de begrazing is eveneens een daling te zien, dit komt door de extra kosten die dit 

jaar gemaakt zijn 

  
De solvabiliteit bedraagt op 31-12-2019 24%   (31-12-2018 was dit 26%). De kleine verlaging hangt 

samen met de extra uitgaven die in 2019 zijn gedaan en al zijn toegelicht. De vereniging heeft – naast 

de bestemmingsreserves en voorzieningen -  een afdoende financiële buffer om eventuele 

tegenvallers op te vangen.  

Eigen vermogen         

   Stand 1-1-2019  Mutatie in 2019 Stand 31-12-2019  

EV NSIJP  60.538  -3.090 57.448  

EV Begrazing 30.705  -1.448 29.257 

Totaal EV   91.243  -4.538 86.705 

  

Voorzieningen  en bestemmingsreserves  

Voorzieningen/bestemmingsreserves worden tegen nominale waarde berekend.  
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In overleg met de kascommissie is het overzicht van bestemmingsreserves en voorzieningen opnieuw 

gerangschikt. Zowel bestemmingsreserves als voorzieningen zijn tot nu toe opgebouwd en ingezet als 

voorziening. In de toekomst is behoefte aan een duidelijk onderscheid tussen bestemmingsreserves 

en voorzieningen zowel wat betreft opbouw als wat betreft inzet.   

 

 

Beoogde inzet bestemmingsreserves en voorzieningen in 2020 

Het bestuur voorziet voor 2020 afbouw van de voorziening voor begrazing (beëindiging Junner 

Koeland), inzet van de voorziening Website/PR (verbetering/groot onderhoud) en de voorziening  

Youth Cup (uitzending). Ten laste van de Bestemmingsreserve voor fokkerij is al een toezegging 

gedaan van € 3.000,- voor een kwaliteitstraject voorbrengen en keuren. Voor de post debiteuren is 

een stofkamoperatie noodzakelijk (opschonen) waarvoor mogelijkerwijs een beroep wordt gedaan 

om de voorziening dubieuze debiteuren. Wat betreft het verbeteren van sport- en fokkerijfaciliteiten 

alsmede kleding voor officials/vertegenwoordigers is het streven in 2020 concrete plannen te 

ontwikkelen.  

 Resultaat   

Het boekjaar sluit na de mutatie van de bestemmingsreserve ( ten behoeve van bestemmingsreserve 

WKpromotie/sponsoring) af met  een exploitatieresultaat van -€ 4.538,-.  

 
2 Opgebouwd als voorziening, idem inzetten 
 
3 Indien weer aangevuld opbouwen als bestemmingsreserve  
 
4 Voorheen baanfaciliteiten, besluit LR november 2019, opgebouwd als voorziening, idem inzetten  

   Stand 1-1-2019  Mutatie in 2019  Stand 31-12-

2019  

Toelichting  

Bestemmingsreserves     

Fokkerij 2 17.226  3.000 14.226 Stimulering fokkerij 

Archiveren  1.590  - 1.590  

Bijzondere activiteiten 3 17.200 -17.200 0 Inzet jubileum/HH 

Verbeteren sport- en 

fokkerijfaciliteiten 4 

16.000 - 16.000  

Promotie/sponsoring WK  0 4.882 4.882 Voorstel bestuur 

Bestemmingsfonds     

Judith Tiekinkfonds  866  - 866  

Voorzieningen      

Voorziening kleding  6.500  - 6.500  

Voorziening dubieuze debiteuren  2.500  - 2.500  

Voorziening Website /PR 10.000  0 10.000  

Voorziening begrazing 13.937  0 13.937  

Voorziening WK  4.600  4.000 600 Inzet WKuitzending 

Voorziening Youthcup  6.000  0 6.000  

Statiegeld afstammingsbewijzen  159.917 
 

4.950 164.867 
 

Toename in-

geschreven paarden 
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Dit resultaat omvat zowel het resultaat van de begrazing en van het NSIJP algemeen. Het boekjaar 

begrazingen is negatief afgesloten met een bedrag van - € 1448,- , dit  wordt conform de afspraken 

ten laste gelegd van het eigen vermogen begrazingen. Het boekjaar NSIJP wordt (na de gewenste 

toevoeging aan de bestemmingsreserve) negatief afgesloten met een bedrag van - €3.090,-. Beide 

bedragen zijn zichtbaar op de balans.  

 

 


