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Inleiding

Geachte leden van de ledenraad,

Hierbij bieden wij u de jaarverslagen 2019 aan. Deze zijn opgesteld oor bestuur, commissies en
werkgroepen, al deze groepen hebben hier weer de nodige inspanning voor geleverd. De
jaarverslagen zijn opgesteld op basis van het door de ledenraad voorgestelde format geven een mooi
beeld van alle activiteiten in onze vereniging en de ontwikkelingen daarin.
Ook dit jaar heeft het NSIJP zich mogen verheugen op een actieve inzet van veel vrijwilligers. Onze
vereniging bloeit en groeit. Afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan ledenbinding. Dit kon door
spontane initiatieven zoals het Holland House in Berlijn waar de WKsponsorcommissie zich enorm
voor heeft ingezet. Daarnaast was er natuurlijk de grootse viering van ons 60-jarig jubileum waar
meer dan 1200 mensen aanwezig waren. Het is mooi om samen met zoveel mensen te kunnen
genieten van ons mooie ras !!!
Voor 2020 zetten wij ons er met al die vrijwilligers er voor in om er weer een prachtig jaar van te
maken.
Naast de jaarverslagen heeft het bestuur ook een tussentijdse evaluatie van het beleidsplan
opgesteld. Die gaat meer toegespitst in op een aantal specifieke onderdelen en de daarvoor geldende
ambities.
De jaarverslagen ontvangt u ter kennisname.

Met vriendelijke groet,

Bestuur NSIJP.
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Jaarverslag Bestuur NSIJP 2019

1. Samenstelling Bestuur 2019
Bestuurslid gehele jaar
Bert den Uijl
Lieke van Poucke
Jacob Jan Rijnberg
Carla Kemme
Ada Kramer
Stella Timmerman

Nieuw in commissie

Vertrokken uit bestuur
Anne Brackman

2. Activiteiten en resultaten

Versterken vereniging

2017
Kaderborrel
tijdens WK
Bijdrage
evaluatie LR
Ondersteuning
NLschouw

2018
Kaderborrel
tijdens NK
Nieuwe website

Ondersteuning Holland
House
Jubileumviering voor alle
leden (en niet-leden)

Financieel gezonde vereniging

Binnen budget

Binnen budget,
reservering voor
jubileumviering

Internationale aansluiting

FEIFconference
Helsinki

FEIFconference
Stockholm
WFregistrar
seminar

Informatiefunctie versterken

2019
Beleidsplan

Presentje voor
kaderleden
Aanspreken
reserves/voorzieningen
conform keuze LR
(jubileum + fokkerij →
voldoende ruimte)
FEIFconference Berlijn
Lezingen over
ontwikkeling fokkerij (zie
ook fokkerij)
FEIFvertegenwoordigers
aanwezig bij
jubileumviering
Speerpunt in beleidsplan
Informatievoorziening
WK-selectie, NK en WK
gefaciliteerd

3. Toelichting op activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Het bestuur heeft de gebruikelijke zaken gedaan die bij de bestuurstaken horen zoals financiële
verantwoording, financieel beleid, Ledenraad, vertegenwoordiging vereniging, . Daarnaast is in 2019
veel aandacht besteed aan:
• Beleidsplan
• WKselectie
• WKuitzending
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• Holland House
• Jubileumevent
• Versterking PR en communicatie
• Begrazingen
De inzet van de commissarissen voor de verschillende gebieden komt terug in de jaarverslagen van
de desbetreffende commissies
Actieve vrijwilligers:
De jaarlijkse Jan Pelsprijs voor een vrijwilliger die zich op een bijzondere manier inzet voor het NSIJP
is in 2019 uitgereikt aan Annemieke van der Linde.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Met name op het gebied van communicatie en PR waren de ambities hoger dan gerealiseerd.
4. Doelstellingen 2020
In 2020 ligt de focus van het bestuur – naast de reguliere zaken – op optimalisering van de
communicatie met leden en verbeteren van de informatievoorziening.

5. Aanvullende opmerkingen

Ontwikkeling ledenaantallen
Leden per 1 januari
Hoofdleden
Gezinsleden
Jeugdleden
Jeugdgezinsleden
Totaal
Donateurs/abonnement IJP

2017
1655
277
41
78
2051

2018
1706
295
33
67
2101

2019
1698
294
32
65
2089

2020
1722
317
17
60
2116
34

Aantal actieve kaderleden (commissies, werkgroepen, bestuur, ledenraad, ondersteuning keuringen):
93
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Jaarverslag PRcommissie NSIJP 2019

1. Samenstelling Commissie 2019
Commissielid gehele jaar
Bernette Oosterlaken

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie
Bernette Oosterlaken (per
2020)
Marja Dijksterhuis (per 2020)
Francien Kamp (medio 2019)

Marja Dijksterhuis

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
2017
Externe evenementen
Horse Event
Animal Event
IJslanderevementen
WK Oirschot
Lustrumdag IJRN
NSIJP-evenementen
Jonge hengstenkeuring

2018

aanwezig
aanwezig

Aanwezig
x

aanwezig
aanwezig

NSIJPstand
NSIJPstand

-

-

x

x

NK
Jubileumevent

x
-

Promotie
website
Aanwezig
-

Jubileumpresentje met logo

-

-

Overig
Herinrichting stand
Invoering nieuw logo
NSIJPfolder
Website
Aanzet digitale bedrijvengids
Selecteren/aanschaffen klein
promomaterieaal
Beschikbaarstellen promomateriaal

2019

x
aanwezig bij
ontvangst
Inkoop en
verstrekking

gerealiseerd
gerealiseerd
nvt
x
x

gerealiseerd

gerealiseerd
gerealiseerd
In ontwikkelingwebsite
gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Met enige moeite is het gelukt om zowel bij Horse Event als Animal Event een stand te bemensen en
een demonstratie te geven.
Daarnaast heeft de PRcommissie samen met bestuursleden bezoekers ontvangen en wegwijs
gemaakt tijdens het jubileumevent. Tijdens het jubileumevent konden leden bij wijze van cadeau een
paar sokken ontvangen. Hier is ruimschoots gebruik van gemaakt. De PRcommissie heeft dit
gerealiseerd.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Uitbreiding en handhaving van de commissie
4. Doelstellingen 2020
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Op dit moment wordt vanuit het bestuur gezocht naar nieuwe leden voor de PRcommissie. De focus
zal in 2020 vooral liggen op de interne communicatie met leden en daarmee minder op de externe
promotie en werving.
5. Aanvullende opmerkingen

De tot 2020 zittende leden van de PRcommissie (Bernette Oosterlaken en Marja Dijksterhuis) werken
samen met de bestuursvertegenwoordiger aan de overdacht van hun taken; via een skypemeeting
vindt een afrondend gesprek plaats zodat de opgedane kennis en ervaring van deze commissieleden
zo goed mogelijk geborgd is.

Jaarverslagen 2019
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Jaarverslag Redactie IJP 2019
1. Samenstelling Commissie 2019
Commissielid gehele jaar
Nieuw in commissie
Vertrokken uit commissie
Vera Bax *
Marian Bisschop
Miriam van den Brand
Per 31/12/2019
Simone Brinkman *
Elvira de Bruyn *
Hanny van Geleuken *
Bert van der Zalm
Josine Brackman- Pijnacker
Hordijk *
Daan Wormsbecher*
Advertentiewerving: Yvonne van
Dijk
Enkele redactieleden hebben een specifieke taak, * is de kerngroep

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
•
•
•
•
•

•
•

Vier uitgaven van verengingsblad IJP, oplage tussen 1900 en 2000,
Aantal pagina’s per nummer is gestegen van 40 (in 2018) naar 60 in 2019
Onderwerpen waren volgens plan verdeeld over de thema’s Fokkerij, Sport, Jeugd, Recreatie,
Regio’s, Training, Gezondheid/verzorging en management, NSIJP/FEIF en Human Interest.
Vormgeving is aangepast naar een strakkere vormgeving plus een ander formaat, meer
magazine. Meer aandacht voor foto’s en fotoreportages.
Dit jaar was er ruim aandacht voor onderwerpen die ook interessant zijn voor de recreatieve ruiter,
het grootste deel van de leden van het NSIJP, dat betekent veel onderwerpen over human
interest, verzorging, educatie en achtergrondverhalen zoals over het belang van keuren. Bij
onderwerpen op het vlak van sport en fokkerij komen vaak veel fotoreportages. Een voorbeeld is
het verslag over het WK in Berlijn. De jeugd laat ook van zich horen en komen met prima
reportages en verslagen van activiteiten.
Series: 60 jaar NSIJP, Welzijn, IJslanders in andere landen en Bitten
Afstemming met betrekking tot website en PR-commissie, lukt soms wel (WK) en soms niet

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
• Nieuwe vormgeving is zeer geslaagd, veel complimenten, meer lezers vanwege aantrekkelijkheid
blad.
• Vier keer per jaar uitkomen, met ingang van de seizoenen, werkt goed.
• Afstemming blad, website en facebookpagina IJP: verslag van WK is een goed voorbeeld van
geslaagde afstemming. In het blad was aandacht voor terugblik, en voor een paar hoogtepunten
op gebied van sport en fokkerij. De website en facebook besteedden aandacht aan de actualiteit
door middel van verslagen en korte filmpjes met actuele interviews.
• Advertentiewerving: is zeer succesvol geweest dit jaar door inzet van een gedreven
advertentiecoördinator
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
• Grotere betrokkenheid van gewone leden, soms krijgen we spontaan artikelen toegestuurd, of
worden we benaderd door leden met de vraag of dit een onderwerp is voor IJP. Dat willen we
graag meer
• Versterking redactie. Vooral op het gebied van sport en fokkerij.
Jaarverslagen 2019
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•

Jaarplanning maken blijkt lastiger dan gedacht

4.
•
•
•
•
•

Doelstellingen 2021
We streven naar vier uitgaven met gemiddeld 60 pagina’s.
Meer betrokkenheid (bijdragen) van leden,
Meer interactie met leden, onder andere via onze facebookpagina.
Betere afstemming met website en andere communicatiekanalen van NSIJP
Digitale ontsluiting van de IJPuitgaven, die verschenen zijn vanaf ca 2010. Het is nu lastig om
artikelen terug te zoeken. Het zou veel meerwaarde hebben als artikelen op onderwerp
teruggevonden konden worden.
Veel artikelen met achtergrondinformatie met name gericht op recreatieruiters, beginnende ruiters
en jeugdruiters.
Mooie fotoreportages

•
•

5. Aanvullende opmerkingen
Digitale ontsluiting moet dit jaar gerealiseerd kunnen worden door middel van een externe opdracht of
inhuur van stagiaire
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Jaarverslag Sportcommissie NSIJP 2019
1. Samenstelling Commissie 2019
Commissielid gehele jaar
Marina v.d. Bunt (voorzitter)
vacant
(secretaris)
Bas Cornielje
Bert den Uijl (sportcommissaris)
Carolien de Lauwere
Menthe van Vierssen

Nieuw in commissie
Yvonne de Munck

Vertrokken uit commissie
Maartje de Haan

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
Activiteit
Mede zorgdragen voor
goed verloop
wedstrijdseizoen

2017

2018

Continu

Continu

Reglementen bijhouden en
aanpassen aan
internationale
ontwikkelingen en
nationale behoeften
Selectieprocedure WK
2019 ontwikkelen

Jaarlijks
terugkerend

Geen grote
wijzigingen
noodzakelijk
geweest.

nvt

Selectieprocedure WK
uitvoeren
WK evalueren

afgerond

Met een nieuwe
groep een nieuw
model ontwikkeld.
Inmiddels afgerond
en gepubliceerd
nvt

Selectieprocedure MEM
ontwikkelen en uitvoeren

Ontwikkelen en opstarten
sportkader

Jaarverslagen 2019

WK op
verschillende
niveaus
geëvalueerd o.a.
binnen de
sportcommissie.
Ontwikkeld en
gepubliceerd in
IJP 4 van 2017

Kader heeft in
2017 succesvol
gedraaid in
aanloop naar de
Wk

nvt

Een team van 9
ruiters met 11
paarden is naar de
MEM geweest met
nieuwe teamchef
Stella Timmerman
Via diverse
evaluatie
momenten bleek er,
ondanks positieve
ervaringen van de
betrokkenen
onvoldoende
draagvlak om het
kader door te laten
lopen.

2019
Continu, dmv communicatie
met organisatoren,
ondersteunen van
organisatoren,
contactpersonen aanwezig
tijdens wedstrijden en
vragen beantwoorden van
leden/ruiters
Geen grote wijzigingen
noodzakelijk geweest

Nvt, aan de procedure voor
2021 is al gewerkt

Nieuwe procedure
uitgevoerd
Evaluatie onder ruiters en
met Chef de Mission
uitgevoerd. Aan LR
gepresenteerd in november
2019
Selectieprocedure
vastgesteld en gepubliceerd

De meerwaarde van een
goed begeleidingsteam op
de WK, die langduriger
kennis heeft van de
combinaties die meegaan
staat vast. Uitvoering
daaraan geven blijkt
wederom lastig. Aan een
plan voor een sportteam
najaar 2020 wordt gewerkt.
10

Prestatieklassensysteem

Bijhouden

Bijhouden

Automatiseringssysteem
implementeren en verder
ontwikkelen

Ondersteuning
overgedragen
aan
stamboekbureau

Evaluatie en
eventuele
aanpassingen
uitgesteld tot 2019
ivm met wisseling
van bestuur en
commissieleden.

Is geëvalueerd en is
bijgesteld. Gepresenteerd
aan LR en gepubliceerd
Evenementensysteem
geëvalueerd.
Veranderingen worden in
2020 doorgevoerd

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen- gelinkt aan beleidsplan
• Met de jeugdcommissie heeft goed overleg plaatsgevonden. Gezamenlijk is gewerkt aan een
selectieprocedure voor de Youth Cup, er is gewerkt aan draaiboeken en procedures en er is
een goede basis voor het uitbouwen van alle plannen ontstaan.
• De nieuwe registratietool voor de selectie voor het WK Team (via de “Berlijnse Methode”
werkte goed en werd zeer gewaardeerd door de openheid die het creëerde.
• Er is een goed begin gemaakt met de documenten die voor de sport op de website staan.
Regels en informatieve stukken zijn nu gescheiden wat de duidelijkheid bevorderd.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen – gelinkt aan beleidsplan
• Uitbreiding van het aantal wedstrijdorganisatoren ook op nieuwe locaties
• Er zijn 2 zeer informatieve educatieve avonden voor (sport)ruiters gehouden over
bewegingsanalyses en over mentale aspecten van wedstrijd rijden. Er stonden er vier
gepland. Deze krijgen een vervolg.
4. Doelstellingen 2020
• Totstandkoming NSIJP Sportteam (focus op deelname WK en het stimuleren van
aanstormend talent) in najaar 2020
• Lopende wedstrijdseizoen zo goed mogelijk ondersteunen en afwikkelen
• Doorgaan met verbeteren informatie op website voor ruiters, officials en geïnteresseerden
• Samenwerking met Jeugdcommissie verder uitbouwen en consolideren
• Aandacht voor vrijwilligers, organisatoren, en officials en ruiters en hun onderlinge
communicatie en bejegening.
5. Aanvullende opmerkingen
• In 2019 zijn 2 aspirant juryleden geslaagd voor hun examen, en daarmee zijn Eva Beun en
Lisa Kroon toegevoegd aan het Nederlands sportjurykader.
• De taken en activiteiten van de sportcommissie bestaan zowel uit uitvoerende taken als uit
beleidsvorming. Het zoeken naar een balans tussen uitvoering en beleidsontwikkeling blijft
een aandachtspunt voor de commissie.
• In 2019 zijn er wederom steekproefsgewijs verschillende testen op het gebruik van
ongeoorloofde middelen uitgevoerd in samenwerking met de KNHS.
Ook dit jaar zijn alle testen goed verlopen qua organisatie en samenwerking met KNHS en
wedstrijdorganisatoren en ook dit jaar kwamen alle testen negatief terug (lees: er zijn geen
ongeoorloofde middelen gevonden).
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Jaarverslag Fokkerij NSIJP 2019
1. Samenstelling

Fokkerij commissie
Commissielid gehele jaar
Henk Peterse
Tom Buijtelaar
Carla Kemme
Dester van Nunen
Thomas Hoogenboom
Johanna Schulz
Loet Gerritsen
Bijzonderheden

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie

geen

Stamboekbureau
Functie
Stamboekadministratie
Stamboekdatabase
Stamboeksecretaris (Sbs)

Naam
Groenned; Ettje Graafstra (WF
Registrant), Wietske Lantinga
WorldFengur
Carla Kemme/maart 2016

Wijzigingen
-

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
fokkerijcommissie
Vergaderingen
Lezingen

2017
1
Toelichting
Agnar Snorri
traject in LR

Klankbord

Nee

Educatieve activiteiten

Cursus paard
voorbrengen
Agnar Snorri

2018
0
LR sperma (sbs)

(als Fokkerij avond)
hoofdthema’s,
Opkomstplicht
selectiekeuring als eis
deelname WK,
Verplichte sperma
onderzoek.
Filmpje veulen- en
merriekeuring,
Praktijkdag fokjuryleden
in opleiding voor
koepelfokkerij (incl van
andere stamboeken),
Examenvragen
IJslandse paarden
opleiding Koepelfokkerij

2019
þorvaldur Krístjánsson (New
developments in breeding
assessment),
Heimir Gunnarsson (History of
Icelandic Horse Breeding)
Enquête Fokkerij

Cursus Fokkerij paard
voorbrengen (met Elisabeth
Jansen).
Cursus Fokkerij paarden
voorbrengen. (met Erik Spee
ne Johanna Schulz).
Keuring toen en Nu (Tom
Buijtelaar)
Toelichting centrale
veulenkeuring (Tom Buijtelaar)
Fokkerij stand 60-j Jubilieum
met o.a. interviews met
verschillende fokkers
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Kwaliteit Keuring/WK

Agni Snorrí
traject
Afgerond en
geëvalueerd

Voor overleg Árni Björn traject
(keuring 2020) met
organisatoren

Stamboekbureau
(Bijzondere) activiteiten

2017

2018

2019

Fokkerij Verordening EU (nov
2018 van kracht)

Correspondentie
RVO

Fokkerijprogramma
ingediend bij RVO

Erkenning binnen

Fokkerij
Keuringen
Aantal keuringen onder het zadel
Aantal paarden op deze keuringen
merries
hengsten
Aantal keuringen hengsten 3 en 4 jaar
Aantal paarden op deze keuringen
Aantal Veulen- en Merriekeuringen
Aantal merries op deze keuringen
Aantal veulens op deze keuringen
Veulen op deze keuringen ten opzichte
van totaal aantal geregistreerde veulens
Andere activiteiten
Fokkerij Event (veulens)
Hengsten
Aantal goedgekeurde hengsten (NL)
Waarvan dit jaar goedkeuring behaald
Aantal voor 1 jaar goedgekeurde
hengsten NL
Buitenlandse hengsten tijdelijk ter
dekking in NL
Fokkerij-keuringskader
Aantal internationale (FEIF) juryleden
Aantal nationaal Juryleden

2017

2018

2019

2 (plus WK)
31 (plus 37) 1

0

1
14
4
20
59
33%

1
13
4
22*
66
35%

1
21 (18 volledig)
12 (11)
9 (7)
1
13
4
16
49
31%

Ja (24)

Ja (15)

Ja (12)

48
13

45
4
6

49
2
5

22

1

1

1

1
4 (+1 met
fokjurydiploma
koepelfokkerij
(opleiding NSIJP
deel volgt))

1
5

3

Officiële FEIF ringmeester fokkerij

Stamboekbureau
Aantal keuringen – secretariaat (dagen)
Totaal aantal ingeschreven paarden
(levend)
Dit jaar ingeschreven veulens
Dit jaar geïmporteerde paarden
Dit jaar nieuw ingeschreven stalnamen

1
2

1

2017
8
7038

2018
6
7010

2019
9
7088

177
100
27

188
103
22

159
89
21

Volledig gekeurd (exterieur en onder het zadel)
Zonder sperma controle en zover bekend
Jaarverslagen 2019
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3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen 2019
Kerngebied
Registreren, gezondheid en
welzijn
Keuren en Adviseren
Stimuleren en Faciliteren
Informeren

Doorlopend
Veel publiek Jubileum Fokkerij event, FIZO Oirschot
FIZO cursus voorbrengen
Lezing þorvaldur & Heimir, fokkerij enquête en bijbehorende
info; kort IJP artikel (WK)

4. Doelstellingen 2020
Verder invulling geven aan herziening keuringsregelementen.
Verhogen kennis fokkerij en fokkerij paarden voorbrengen

5. Aanvullende opmerkingen
Geen

Jaarverslagen 2019
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Jaarverslag Jeugdcommissie NSIJP 2019

1. Samenstelling Commissie 2019
Commissielid gehele jaar
Merel van Vierssen
Michelle Goedhart
Mirella Bast
Stella Timmerman

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie
Juliette Gunters
Valerie Looman

2. Samenvatting activiteiten en resultaten

Trainingsdagen
TiH special
Young Leaders event
Jeugdweekend
Jeugdleden
Totaal aantal jeugdleden
Aantal jeugdleden
Aantal jeugdgezinsleden
Waarvan jongens
Doorstroom vanwege 18 jaar

2017
12
1
1

2018
6
1

2019
5
1
-

2017
132
45
87
7
38

2018
113
35
78
9
23

Per 31-12-2019
107
28
79
10
23

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Afgelopen jaar hebben wij met succes het FEIF Young Leaders Event georganiseerd. Dit evenement
is bedoeld om 18 t/m 26-jarigen bij elkaar te brengen en te blijven betrekken bij ons mooie ras. Om te
kijken wat de jeugd aanspreekt hebben wij een enquête in de IJP geplaatst, waar we waardevolle
reacties op hebben gehad.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Ook in 2019 waren er weer plannen om meer aandacht aan onze mannelijke leden te besteden. Wij
zijn deze uitdaging aangegaan, maar hebben dit helaas moeten laten varen. Tevens is onze poging
om 18 t/m 26-jarigen samen te brengen met paard niet gelukt. Wel hebben er 5 van de 6 jeugddagen
plaatsgevonden.
4. Doelstellingen 2020
Afgelopen jaar bleek het oude concept niet meer goed te werken (twee keer per jaar drie
trainingsdagen voor jeugdruiters van alle niveaus) en hebben zelfs een dag moeten afblazen door een
tekort aan deelnemers. Daarom gaan we voor 2020 een hele andere weg in slaan. Er zal een
weekend naar Vlieland georganiseerd worden, waarbij ruiter geen eigen paard mee hoeven te nemen.
Dit vergroot de doelgroep door ook de kinderen zonder eigen paard een kans te geven om te genieten
van de IJslander. Daarnaast slaan we de handen in één met onze Belgische buren om een
meerdaagse trektocht aan te bieden aan onze ruiters. 2020 is een Youth Cup jaar en hier wordt
uiteraard ook aandacht aan besteden door middel van een Youth Cup weekend.
5. Aanvullende opmerkingen
Samen met de educatiecommissie hebben wij de krachten gebundeld om voor de lange termijn een
raamwerk aan te kunnen bieden voor de ontwikkeling van onze jeugdruiters. Door middel van dit
raamwerk hopen wij de huidige ruiters te kunnen ondersteunen en nieuwe ruiters aan te trekken.
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Jaarverslag Educatiecommissie NSIJP 2019
1. Samenstelling Commissie 2019
Commissielid gehele jaar

Nieuw in commissie

Vertrokken uit
commissie

Ada Kramer
Mark Timmerman
Marianne Timmerman
Odette Nijssen
Lodewijk Bonnez
Wilma ter Schure
Franca Schreurs

2. Samenvatting activiteiten en resultaten

TI basis 2015/2016
TI-B 2016-2018
TI-C 2016-2017

2017
Afgerond

2018

2019

5 cursisten
geslaagd

2 cursisten
geslaaagd

7 cursisten
gestart

1 cursist gestopt
Examen in
januari 2020

1 cursist,
geslaagd, is
afgerond

TI-basis 2018-2020

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
De opleidingen TI-basis en de TI-B zijn goed met de KNHS afgestemd.

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
• opzetten en starten module longeren in samenwerking met de KNHS
• opzetten en starten TI-C in samenwerking met de KNHS
Deze 2 doelstellingen zijn nog niet behaald in 2019, omdat de organisatie van de basisopleiding erg
tijdrovend is en er onvoldoende tijd overblijft voor het herschrijven van de benodigde documenten.
4. Doelstellingen 2020
• herexamens organiseren TI-basis 2018-2020
• opzetten en starten module longeren in samenwerking met de KNHS
• opzetten en starten TI-C in samenwerking met de KNHS
• starten met nieuwe TI-B opleiding bij voldoende aanmeldingen
• in samenwerking met jeugdcommissie een opleidingsplan jeugd maken

5. Aanvullende opmerkingen
Geen
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Jaarverslag Recreatiecommissie NSIJP 2019
1. Samenstelling Commissie 2019

Commissielid gehele jaar
Ada Kramer
Anneke van Staalduinen
Maria van Maurik
Marian Berix
Tanja Casimir

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
Onderwerp
Riding horse profile

Samenwerking regionale verenigingen

Informatiefunctie (beleid en uitvoering)

2017
Het opstarten en
vertalen van het
Riding Horse
profile wat
aansluit bij de
Feif Leisure
comité
activiteiten
Contact en info
met lokale en
landelijk
recreatie
paarden
verenigingen en
educatie
organen
gemaakt en
gezocht
Organisatie
lezing droes
i.s.m. Educatie
en Sport.

2018
Riding horse
profile is vertaald
en staat op de
website

2019
Riding horse
profile is
gewijzigd door
FEIF
leisurecommitte,
staat op NSIJP
website

Voorbereiding
overleg regionale
verenigingen in
januari 2019

Overleg
regionale
verenigingen op
24 januari 2019

Visie ontwikkeld
voor
recreatiecommis
sie: Beleid,
communicatie en
informatie

Informatie wordt
op sociale media
gedeeld

4. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
Het overleg met de regionale verenigingen is een groot succes geweest. Het plan is om dit jaarlijks te
herhalen.
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
Beleid maken voor recreatief rijdende ruiters blijkt in de praktijk nog niet zo gemakkelijk te zijn, de
commissie blijft hier mee bezig.
Het Riding horse profile is door de FEIF Leisure committee al 2 x gewijzigd. De commissie is van
menig dat de originele versie flink is ingekort en beraadt zich over al dan niet vertalen van de laatste
versie.
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•
•
•
•

5. Doelstellingen 2020
Onderzoek of een vertaling van nieuwe Riding horse profile gewenst is
Informatie delen op sociale media
Organiseren jaarlijks overleg met Regionale verenigingen
Nieuw beleid maken rond toekennen subsidie regionale verenigingen voor recreatieactiviteiten

6. Aanvullende opmerkingen
Geen
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Jaarverslag Werkgroep begrazingen NSIJP 2019

1. Samenstelling Commissie 2019
Commissielid gehele jaar
Koen

Nieuw in commissie

Vertrokken uit commissie
Venus van Asperen
Mirella Bast

2. Samenvatting activiteiten en resultaten
2017
Begrazingsgebieden
Groesplaat (merries)

Leudal
Junner Koeland (hengsten)
Markiezaat (hengsten)

2018

17

16 , 2 naar huis
zwemmen, 2 naar
huis
oogontsteking

5, augustus 2017
opgeheven
20 (1 overleden)
30+7(winterbegrazing)

15
32+ 5
(winterbegrazing)

2019
11, opgeheven in
april 2019 wegens
welzijns /
gezondheidsaspecten
15
36+9 (winterbegr.)

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten
Behaalde doelstellingen
• Goede afsluiting Groesplaat
• Aanpassing vergoedingen binnen fiscale kaders
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen
• Herziening documenten
• Voortgang werkgroep, koers bepalen voor veulenseizoen 2019: pas eind 2019 was het
mogelijk afspraken te maken omtrent voortgang in 2020. Keuze is Junner Koeland overdragen
aan privé beheersorganisatie, Markiezaat voortzetten als NSIJPbegrazingsgebied.
•
•
•

4. Doelstellingen 2020
Effectueren overdracht Junner Koeland
Voortzetten begrazing Markizaat binnen bestaande kaders
Herziening documenten voor eigenaren
5. Aanvullende opmerkingen

Geen
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