Tussentijdse evaluatie beleidsplan NSIJP 2019-2121
De actiepunten vloeien voort uit de beleidsdoelen, maar kunnen ook voortvloeien uit ontwikkelingen binnen of buiten de vereniging die aandacht vragen. Per actiepunt is aangegeven waar het om gaat, wat ervoor nodig is en wie
vanuit het bestuur portefeuillehouder is. De actiepunten krijgen jaarlijks een update.
Actiepunt
Opstellen communicatieplan

Op poten zetten netwerk
publiciteit en promotie

Wat realiseren in 2019
• Totaaloverzicht afspraken
over wat waar, wanneer
publiceren, wie dat doet etc.
• Heldere afbakening tussen IJP
en website; werkafspraken
PR/redactie IJP
• Helder stramien (inhoud,
vorm, toon) voor
communicatie vanuit bestuur
en ledenraad naar leden
• In kaart brengen netwerk

Wat nodig
Stavaza februari 2020
• Afstemming bestuur, ledenraad
• Overleg IJP gevoerd /
commissies over noodzakelijke en
basisafspraken
wenselijke publicaties
• Totaaloverzicht in
• Afstemming en opstellen
voorbereiding
werkafspraken met IJP

•

PRcommissie, bedrijven etc.

•
•

•

Uitbouw NSIJP.nl tot digitaal
platform

•

Samenwerking tussen de
aandachtgebieden

Oprichten breed
samengestelde
websiteredactie,
Optimaal gebruiken
faciliteiten website

Gezamenlijke bijeenkomsten tussen:
• Sport – jeugd
• Jeugd – educatie
• Fokkerij – educatie
• Sport – fokkerij
• Recreatie – PR

•
•

•
•
•
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Functiebeschrijvingen
Aanpassing Huishoudelijk
reglement
Commissiestructuur

•
•
•

•

•

Verhelderen rollen, taken,
bevoegdheden en onderlinge
relaties

Enthousiastelingen voor
websiteredactie
Werkafspraken

•
•

Sport – jeugd
Afstemmen waar
verantwoordelijkheid ligt m.b.t.
de wedstrijden voor jeugd.
Organiseren van sportactiviteiten
voor de jeugd d.m.v. info
avonden
Jeugd – educatie
Samen om tafel zitten, praten
waar de kansen liggen en een
plan uitwerken over het opleiden
van jeugdige sportruiters
Overleg en afstemming met
ledenraad, commissies,
werkgroepen
Vastlegging via LR

2020

•
•
•
•

•
•

Wat realiseren in 2020
• Totaaloverzicht
afronden
• Stramien voor
communicatieafspraken ontwikkelen

Ervaringen jubileum en
WK
Eerste contacten met
vrijwilligers die dit
verder oppakken

•

Verbetering gebruik
websitemogelijkheden
betere
informatieverstrekking
Start websiteredactie
(bescheiden schaal)

•

Afstemming jeugd –
sport over YCselectie
(selectie en reglement)
Vaste contactpersonen
Afstemming jeugd –
educatie
Afstemming tussen alle
gebieden permanent
aandachtspunt in
bestuur
Convenant VIT

•

Nog geen actie, initiatief
ligt bij LR

•

•
•

•
•

•
•

Portefeuillehouder
Lieke van Poucke

Overdracht vanuit
PRcommissie
PRcommissie opnieuw
versterken
Contactperso(o)n(en)
sponsoring NSIJP
aanwijzen
Verbreden
websiteredactie
Verdere optimalisering
website en social
media gebruik
Plan voor inhoudelijke
ontwikkeling
Regulier overleg tussen
jeugd en sport
Plan uitwerken
jeugdeducatie
Code of conduct voor
jurykader 2020

Lieke van Poucke

Aanhaken bij initiatief
LR

Lieke van Poucke

Lieke van Poucke

Bert den Uijl / Stella Timmerman

Ada Kramer / Stella Timmerman

1

Optimalisering
informatievoorziening/kennisdeling
fokkerij

In stand houden trainersopleiding

•

•
•
•

Educatieactiviteiten voor alle
aandachtsgebieden op basis van
samenwerking en afstemming
Bevorderen rijkunstontwikkeling

•

•
•

Verbetering samenwerking NSIJP /
regionale verenigingen

Doorgaande ontwikkelingslijn
jeugdigen

Toegankelijk maken
reglementen en
uitvoeringsregelingen

•
•

Overleg en afstemming in
fokkerijcommissie
Klankbordbijeenkomst

•

Goed contact/ afstemming KNHS
Voldoende capaciteit
educatiecommissie

•

•

Lezing en enquête over
wijziging
fokkerijbeoordeling
Start moderniseren
reglementen en
uitvoeringsregelingen
Basisopleiding en
Bopleiding
documentatie geupdate

•
•

Leertraject FIZO rijden
Verdere uitwerking
modernisering
reglementen

Carla Kemme

•

Start lobby trainer A
traject
Trainer c opleiding
aanpassen en
vernieuwen
Starten trainer B
opleiding
Opstellen
opleidingsplan jeugd

Ada Kramer

De opleiding nieuw leven
inblazen met certificering
door de KNHS
Opzetten nieuwe opleiding
Trainer-C
Updaten cursustukken
basisopleiding
Educatieplan jeugd

•
•

•

Afstemming met jeugdcommissie
(zie ook jeugd)

•

Afstemming met
jeugdcommsisie

•

Meerdaagse jeugd i.k.v.
ruitervaardigheden
Werken met ruitercertificaten

•

Samenwerking jeugd-sporteducatie

•
•

Nog niet aan de orde
Voortschrijdend inzicht
dat dit primair een
individuele aangelegenheid is
VIT kan dit promoten
Jaarlijkse bijeenkomst
Versoepeling toepassing
subsidieregeling
regionale activiteiten
Weekenden voorbereid
geen doorgang wegens
onvoldoende
belangstelling

•

Voorlopig geen verder
actie vanuit NSIJP

Ada Kramer / Bert den Uijl / Stella
Timmerman

•

Jaarlijkse bijeenkomst
doorzetten
Promoten gebruik
Riding horseprofile
Herziening
activiteitenprogramma
jeugd
Jeugdweekend
voorbereiding
YCselectie
Uitwerking plan
ruitercertificaten
Focus op deelname wk
en stimuleren
aanstormend talent
Start NSIJPsportteam

Ada Kramer

Ontsluiten particulier
aanbod via website

Jacob Rijnberg

•

•
•

•
•

Gezamenlijk overleg
Per vereniging een
contactpersoon in het bestuur

•

•
•

18+ weekenden
‘mannen’weekend

•

•

Bijeenkomst met regionale
verenigingen (24 januari)
Concrete afspraken
Goede organisatie, geschikte
locatie, enthousiaste trainers,
leenpaarden als extra optie zodat
meer kids de mogelijkheid
hebben om mee te doen

•
•
•

•

•
•
•
•

Plan voor sportstimulering alle
niveaus

•

Aandacht voor
jeugdsportruiters

•

Samenwerking met
jeugdcommissie

•

•

Onderzoek
toekomstmogelijkheden
begrazingen

•
•
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Lezingen en
psychologische
trainingen

•
•

Vaststellen haalbaarheid
instandhouding
begrazingsgebieden
Inventariseren particulier
aanbod - ontsluiten

•
•
•

Overleg werkgroep
Input particuliere aanbieders
Samenwerking webredactie/PR

2020

•

Sluiting Groesplaat;
voorbereiding
privatisering Junner
Koeland; Markiezaat
gehandhaafd

•

Ada Kramer

Stella Timmerman

Bert den Uijl

2

