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Aan:  Ledenraad 

Van:  Bestuur NSIJP  

Datum:  4 november 2020 

Betreft:  aanbieding voorlopige begroting 2021 en tarievenlijst 2021  

 

Het NSIJP is een veelzijdige vereniging, Trots op haar leden die zich laten verenigen door hun passie 

voor het IJslandse paard. 

Ieder najaar stelt het bestuur een voorlopig begroting voor het volgend jaar op. Daarnaast wordt 

jaarlijks een voorstel gemaakt met betrekking tot de tarievenlijst. De contributies vormen een 

belangrijke inkomstenbron, in de begroting laten we zien hoe we die besteden.  

Het jaar 2020 verloopt anders dan verwacht. Dat geldt voor veel mensen en ook voor onze 

vereniging. Evenementen, cursussen, uitzendingen vinden geen of in sterk aangepaste vorm 

doorgang. Dat heeft invloed op de bestedingen in 2020, in de jaarrekening komen we daar op terug.  

Voor 2021 sluiten we zowel qua tarieven als qua inkomsten en uitgaven zoveel mogelijk aan bij de 

begroting 2020. Hopelijk krijgen we de kans de mooie ambities van 2020 en de WK-uitzending in 

2021 waar te maken.  

In de toelichting bij de begroting wordt uitgebreider ingegaan op wat we willen en eventuele 

veranderingen.  

Ambities 2020 – stavaza 
Het bestuur heeft voor 2020 een aantal ambities die gebaseerd zijn op het beleidsplan 2019-2022. 

Belangrijke aspecten zijn een verbetering van de dienstverlening aan onze leden en het versterken 

van de informatiefunctie. Hieronder geven we kort aan wat de ontwikkelingen op dit vlak zijn. 

Ookhier geldt dat de Covid 19situatie hier invloed op heeft gehad. Bestuurlijk gezien was er 

behoorlijk wat aandacht nodig voor het binnen de geldende regels kunnen uitvoeren van de in- en 

uitscharingen, het odnersteunen van wedstrijdorganisatoren en de organisatie van 

fokkerijactiviteiten. Aan verschillende ambities wordt inmiddels gewerkt. Hieronder een kort 

overzicht.  

1. Wat betreft de dienstverlening aan onze leden wil het bestuur onderzoeken of het  mogelijk 

is processen verder te digitaliseren of hier in te optimaliseren. Bij verdere digitalisering wordt 

onder andere gedacht aan online wijziging van eigendom van paarden. Dit is mede gewenst 

vanwege de toenemende aandacht die RVO vraagt voor een correcte administratie. Dit 

proces loopt nog, het streven is hier in 2020 nog een start mee te maken  

 

2. Voor het evenementensysteem (inschrijving wedstrijden en eventueel andere activiteiten in 

combinatie met registratie sportresultaten) is ook een optimalisering gewenst. Is in gang 

gezet en wordt nu uitgevoerd  

 

3. Voor het versterken van de informatiefunctie werkt het bestuur aan een duidelijker aanpak 

van PR en communicatie. Naast verheldering van doelen gaat het ook om een goede inzet 

van de beschikbare kanalen (verenigingsblad, website, social media), duidelijke 
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werkafspraken hierover en een goede beheer- en onderhoudstructuur. Naast de bestaande 

gremia zoals redactie.  IJP en PRcommissie is het streven hier breder leden bij te betrekken 

zodat er een solide draagvlak komt.  

Els Corstens heeft de PR opgepakt. Zij is actief met nieuwsberichten, verslaglegging via de 

website en dergelijke maar werkt ook samen met een aantal deskundigen aan een PR plan 

en optimalisering van de website 

 

 


