Leerpunten WK 2019
Tijdens de Ledenraadvergadering van november 2019 is aan de hand van een powerpointpresentatie
de evaluatie van de WKuitzending 2019 besproken. In aanvulling daarop hebben alle leden van de
Ledenraad bij de conceptnotulen van de novembervergadering nog een uitwerking van de evaluatie
van de deelnemers ontvangen.
Als actiepunt voortvloeiend uit de bespreking in de Ledenraad is genoemd:
‘Evaluatie WK op basis van financiële verantwoording, plus leerpunten voor volgend jaar; inclusief
fokkerij’
De evaluatiestukken zijn al in bezit cq bekend bij de leden van de ledenraad.
In de jaarrekening en de toelichting komen kosten en baten van het WK aan de orde en wordt de
inzet van de sponsormiddelen uitgebreid toegelicht.
Resteren nog de leerpunten. Mede met het oog op het komend WK heeft het bestuur de volgende
leerpunten geformuleerd:
Vasthouden
•
•
•
•
•

Uitnodigen tot meedenken over c.q. inspraak op de selectieprocedure
Transparantie selectieprocedure op basis van heldere criteria en wedstrijdresultaten
Volgbaar maken van selectie aan de hand van de app
Actieve sponsorcommissie
Vroegtijdig inzicht voor potentiële deelnemers in kosten vergoed via NSIJP en wat de
kosten zijn van deelname aan het WK

Verbeteren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

In selectie resultaten in begin seizoen minder zwaar laten mee tellen (borgen van
vormbehoud)
Procedure richten op bredere spreiding van proeven (niet alleen vijfgangers)
Chef de mission (en team) vroegtijdig benoemen en betrekken
Veterinaire begeleiding in voortraject en tijdens WK (must!!)
Strakker advies conditie, verzorging en voorbereiding op WK van de paarden
Aanwezigheid eigen trainers bij losrijden/inrijden mogelijk maken
Commitment van voorbrengers fokkerij aan teamvoorwaarden
Bewaken van verzorging fokkerijpaarden (verantwoordelijkheid eigenaar)
Paardenwelzijn onderdeel teamovereenkomst
Betrokkenheid deelnemers fokkerij bij het team
Alle voorbrengers (ook buitenlands) die Nederlandse paarden voorbrengen moeten zich
houden aan de regels van het NSIJP en afspraken gericht op aanspreekbaarheid eigenaar
en/of (buitenlandse) voorbrengers door chef d equipe

De bovenstaande leerpunten vormen input om – vroegtijdig – te starten met de selectie en
voorbereiding van de uitzending naar het WK 2021. De sportcommissie zal dit verder
uitwerken en aan het bestuur voorleggen.

