Nederlands stamboek IJslandse Paarden

Toelichting voorlopige begroting 2021
De begroting 2021 volgt op een bijzonder jaar, 2020 het jaar waarin door Covid 19 veel activiteiten
kwamen stil te liggen. Dit heeft invloed op de uitgaven in 2020, daar komen we op terug bij de
jaarrekening in maart. Omdat er ook voor 2021 nog veel onzekerheden zijn is de begroting 2021
vooral gebaseerd op 2020, met dat verschil dat we in 2021 toch al rekening houden met het WK in
Herning. Natuurlijk hopen we allemaal dat dat door kan gaan en dat we de budgetten die we
daarvoor reserveren ook daadwerkelijk kunnen aanspreken om onze geliefde IJslandse paarden daar
te zien spetteren. En dat geldt uiteraard ook voor alle andere activiteiten die we graag voor onze
leden organiseren.

Wijzigingen Inkomsten.

Internationale Uitzending.
De internationale uitzendingen vinden om de twee jaar plaats. In even jaren de Youth Cup en in
oneven jaren de WK. Met het oog op een goede spreiding van kosten wordt de even jaren een
reservering gedaan voor het WK (€ 4.000,-) in de niet even jaren een reservering voor de YC (€
2.000,-). Deze reservering worden ingezet in het jaar dat de uitzending daadwerkelijk plaatsvindt. Dit
betekent dat voor de WK uitzending in 2021 € 4.000,- uit de desbetreffende voorziening wordt
ingebracht.

PR en communicatie
Voor de PR is inmiddels ene plan in ontwikkeling onder meer gericht op optimalisering van de
website. Met de vrijwillige ondersteuning door Els Corstens hebben we onze nieuwsvoorziening voor
leden al een heel stuk verbeterd, in 2020 hopen we nog wat slagen te slaan. Binnen de reserves van
de vereniging is voldoende ruimte om verdere verbeteringen te financieren. Als dat nodig is, worden
die in 2021 aangesproken.

Verenigingsorgaan.
Op basis van de verwachte resultaten voor 2019 zijn de verwachte inkomsten iets lager ingeschat
omdat het aantal abonnement langzaam terug loopt.

Fokkerij
Voor fokkerij is nog geen rekening gehouden met een eventueel beroep op de voorziening. De
fokkerijcommissie is nog bezig met de uitwerking van het programma voor 2021. Voor bijzondere
activiteiten kan daar een beroep op worden gegaan.

Jeugd
Voor 2021 wilde de jeugdcommissie een andere weg inslaan. Er lag een heel programma klaar, dat
helaas door de Coronaperikelen geen uitvoering heeft gekregen. De hoop is nu dat in 2021 wel het in
2020 beoogde programma kan worden uitgevoerd.
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Begrazing
In 2020 is het beheer van het begrazingsgebied Junner overgedragen aan een nieuwe
beheersorganisatie, in 2021 zijn de daarbij behorende inkomsten (en kosten) niet meer in de
NSIJPbegroting opgenomen. Het begrazingsgebied Markizaat gaat onder auspiciën van het NSIJP
door. Inkomsten en uitgaven zijn gebaseerd op het reguliere aantal paarden. Vanwege de ruime
aanmelding wordt in samenspraak met het Brabants Landschap onderzocht of verruiming mogelijk is.

Wijzigingen Kosten.
Bestuur en Ledenraad.
De te verwachten kosten voor 2021 zijn ongewijzigd gebleven. Wat de daadwerkelijke kosten zullen
zijn is sterk afhankelijk van de mogelijkheden om weer live te vergaderen (digitaal biedt veel
mogelijkheden, maar af en toe echt fysiek bij elkaar komen heeft beslist meerwaarde).
Voor ondersteuning bij bestuurs- en ledenraadswerkzaamheden is een ruim budget beschikbaar. Zo
kan door inzet van het NSIJPkantoor de belasting van vrijwilligers beperkt worden.

PR en Communicatie
Zoals gezegd is het streven de PR eind 2020 nog een impuls te geven. In de begroting 2021 is
rekening gehouden met de reguliere activiteiten. Onderdeel hiervan is een activiteit voor kader en/of
leden. Een van de mogelijkheden die daarbij wordt onderzocht is het brede inzetten van livestream
bij bepaalde evenementen.

Internationale Uitzending
De begrote kosten zijn iets lager. De verwachting is dat de FEIFconferentie digitaal zal zijn en dat er
mogelijk in het najaar nog – beperkt – livebijeenkomsten plaatsvinden.

Internationale Uitzending
Voor de deelname aan het WK is rekening gehouden met de daarvoor vastgestelde budgetten:
€ 5.000,- algemeen, € 7.000,- ten behoeve van sport en € 3.000,- ten behoeve van fokkerij. De
reguliere reservering van € 2.000,- voor de Youth Cup is niet noodzakelijk omdat in 2020 geen
aanspraak is gedaan op de reserve YC omdat de YC is geannuleerd.

Stamboekadministratie.
De kosten voor de stamboek administratie kennen een kleine stijging vanwege meer vraag naar
administratieve handelingen en kostenstijgingen.

Sport
De kosten voor het onderdeel sport zijn wat lager begroot vanwege te verwachten lagere kosten
voor jury bij- en nascholing. De verwachting is dat in 2021 beperkte mogelijkheden zijn voor
deelname aan internationale seminars.

Fokkerij
Ook voor de fokkerij is de verwachting dat kosten voor deelname aan internationale seminars
beperkt zal zijn. Mochten op grond van het te ontwikkelen programma 2021 nog extra middelen
nodig zijn dan zal hiervoor een beroep worden gedaan om de voorziening voor Fokkerij.

Jeugd
Zoals gezegd kiest de jeugdcommissie voor een verandering van aanpak. De begrote kosten zijn
gebaseerd op het voor 2020 beoogde programma
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Recreatie.
Het budget voor recreatie blijft in basis hetzelfde als vorig jaar, wel wordt rekening gehouden met
lagere commissiekosten. .

Educatie
Geen wijzigingen

Begrazingen
De kosten zijn aangepast aan de situatie dat alleen het Markiezaat nog in beheer is.

Nettoresultaat.
Het netto resultaat is op de voorlopige begroting licht positief. Sommige commissies zijn nog met
initiatieven bezig, maar die zijn nog niet volledig uitgewerkt. Zoals aangegeven kan voor extra kosten
een beroep op de reserves gedaan worden. In maart 2021 presenteren we de definitieve begroting
waarin deze zaken verwerkt kunnen worden.
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