
Vergadering van de Ledenraad met het Bestuur van NSIJP op vrijdag 
20 november 2020 via Zoom 
 

  
En zo zag het er dus uit! 

 

Aanwezige raadsleden: 

Anneke Hallebeek, Anton van Kamp, Bram van Steen, Christa Rike, Christianne Remmé, 

Dieuwertje van Muyden, Eva Beun, Gerda Casimir, Henk van der Velde, Inge Wigbers, Ingrid 

Weijers, Isabelle de Jong, Ivo Cleuren (voorzitter), Jantine Pel, Johanna Schulz, Josien Warris, 

Maartje de Haan, Marc Dusseau, Marianne Timmerman, Marieke Boon, Marije Boersma, 

Marina van der Bunt, Mark Timmerman, Martje Fentener van Vlissingen, Maxime de Bruijn, 

Nanco Lekkerkerker, Remco de Munck, Rineke Louws (vicevoorzitter), Tom Buijtelaar,  

Bestuur NSIJP: 

 Bert den Uyl, Lieke van Poucke, Stella Timmerman, Ada Kramer, Carla Kemme 

Toehoorders: 

 Jet Pels (alleen eerste punt, voorafgaand aan de vergadering), Ettje Graafstra (NSIJP-kantoor), 

Dirk Swart 

Afwezig met kennisgeving: 

 Florian Bakels, Hans Stupers, Karin Hazelhof, Kristel Spanjers, Zwana de Vries 

Afwezig zonder kennisgeving: 

 Bernadette Kramer, Brigit van Loggem, Ineke de Groot, Loet Gerritsen van de Hoeve, Roel 

Wijmenga, Toy Merx 

 

Uitreiking Jan Pels prijs 
De Jan Pels prijs is een vrijwilligersprijs die wordt uitgereikt aan vrijwilligers die een bijzondere inzet 

hebben laten zien. Jet Pels vertelt kort iets over haar vader. “Jan heeft zich altijd met veel liefde en 

plezier ingezet voor de vereniging, op alle niveaus: van wc’s schoonmaken tot voorzitter van het 

bestuur, en alles daar tussenin. Wat hem kenmerkte was dat je er per definitie bij hoorde, tenzij het 

tegendeel bewezen was. Hij maakte geen onderscheid naar achtergrond of wat je voor je beroep deed. 

Als je liefde had voor het IJslandse paard en je daar met plezier voor inzette hoorde je erbij. Het is heel 

bijzonder dat deze prijs in het leven is geroepen door een groep mensen uit verschillende windstreken. 

Daar hebben mijn moeder, die toen nog leefde, mijn zus en ik geen invloed op gehad. Wij vinden het 

heel mooi om ieder jaar de vrijwilliger van het jaar te eren en we zijn er trots op dat we dat ieder jaar 

kunnen doen met mijn vader in het hoofd en voor velen ook in het hart. 

 

Bert den Uyl spreekt de volgende woorden: 

“Ook in dit coronajaar, of misschien wel juist, reiken we de Jan Pelsprijs uit. Een jaar waarin we 

elkaar als ijslanderliefhebbers veel minder hebben kunnen ontmoeten en veel activiteiten niet of in 

aangepaste vorm doorgang vonden. Dat we dit jaar heel veel nominaties kregen voor de Jan Pelsprijs 

geeft wel aan dat onze vereniging desondanks nog steeds bloeit en mensen bindt. 



Het was mooi de motivaties bij de verschillende nominaties te lezen. Er zijn veel mensen die zich 

inzetten voor onze vereniging en voor de ijslanderwereld, het is goed te zien hoe anderen dat 

waarderen. Het maken van een keuze is niet eenvoudig, eigenlijk hebben al deze mensen een 

bijzondere prestatie neergezet waarvoor we ze oprecht dankbaar zijn. 

Degene die we extra in het zonnetje willen zetten laat op een bescheiden manier zien wat je kan doen 

als vrijwilliger. Bij veel mensen is zijn inzet bij allerlei evenementen door het hele land opgevallen. 

Iedereen waardeert wat hij doet en hoe hij dat doet, om maar wat kwalificaties te noemen: iemand 

waar je altijd een beroep op kan doen, die de handen uit de mouwen steekt, die dat doet op een 

vriendelijke en onopvallende manier. 

Deze vrijwilliger draagt zowel aan 

sport als aan fokkerij een steentje bij, 

op een bescheiden manier en zonder te 

zeuren of gedoe, gewoon aan de slag! 

Door zijn leeftijd is hij bovendien een 

voorbeeld voor onze jongere leden en 

stimuleert en motiveert ze om zich in te 

zetten voor onze vereniging. 

Heel graag reiken we daarom dit jaar 

deze bijzondere prijs uit aan: Dirk 

Swart.” 

 

Dirk ontvangt de pentekening 

"Íslenska", gemaakt door Gam 

Bodenhausen. 

 

 

Voorafgaand aan vergadering 
a. Inventarisatie inhoudelijke behandeling onderwerpen: zie bij agendapunten 

b. Inventarisatie rondvraag: zie aldaar 

 

1. Opening / welkom 
a. Aan- en afwezigen: zie hierboven 

b. Vaststellen agenda: het toegestuurde agendavoorstel wordt ongewijzigd aangenomen 

 

2. Vaststellen verslag vergadering 22 november 2019 
Er zijn geen tekstuele opmerkingen. 

Naar aanleiding van deze notulen nemen we actiepunten door. 

• Overleg regionale verenigingen 

Als gevolg van corona heeft dit jaar geen overleg plaatsgevonden. Voor volgend jaar is het nog 

niet gepland. 

• Onderzoek onder leden die hebben opgezegd 

Het NSIJP-kantoor heeft het afgelopen jaar aan al deze leden een enquête gestuurd. Gerda 

Casimir maakt een overzicht van de bevindingen, stuurt dit concepttekst aan Roel Wijmenga en 

Anton van Kamp en daarna aan het bestuur. Dat mag dan besluiten wat er mee te doen. Zo op het 

eerste oog gaat het – naast mensen die hun lidmaatschap beëindigden wegens verkoop paard – 

vooral om recreatieruiters die zich weinig gezien voelen en menen dat de vereniging te veel 

gericht is op de wedstrijdsport. Daarmee vinden ze het te duur voor wat ze ervoor krijgen. 

• Website 

De PR-commissie werkt in samenwerking met Els Corstens hard aan het upgraden van de site. 

Hier zullen dit jaar nog uitgaven voor gedaan worden. 

In het oorspronkelijke plan voor de website stond een aantal goede ideeën voor mogelijke opties 

die nog niet gerealiseerd zijn. De hoop wordt uitgesproken dat de commissie daar nog eens naar 

kijkt en dat die niet terzijde worden geschoven. 



• Functieomschrijvingen 

Martje Fentener van Vlissingen en Henk Hazelhorst hebben hier geen contact meer over 

gehand. De vraag is of het nu als urgent beleefd wordt. Het ging er vooral om af te bakenen wat bij 

het bestuur hoort en wat bij commissies of ledenraad. Martje wil er zeker niet alleen aan werken. 

Zij wil van Henk weten of hij er nog naar wil kijken. 

Bert den Uyl geeft aan dat op dit moment niemand er last van heeft. Aan de andere kant moet je 

het dak repareren als de zon schijnt. Marina van de Bunt: het was ook bedoeld om mensen tegen 

zichzelf te beschermen. 

Al met al lijkt er weinig behoefte aan betere functieomschrijvingen, dus laten we het voorlopig 

liggen. 

• Besteding voorzieningen 

Nog niet opgepakt, de vacature voor penningmeester speelt hierin een rol. Er liggen wel ambities 

om nog dit jaar onder andere de website te optimaliseren en mogelijk nog andere verbeterslagen te 

maken. 

• Evaluatie WK 

Dit is vorige keer al besproken en meegenomen in de financiële verantwoording en jaarrekening. 

Komt terug bij voorstellen komend jaar. 

• Naamwijziging voorziening baanfaciliteiten 

Is afgerond 

• Begrazingen 

Is afgehandeld. 

• Verkooplijst 

Er blijkt grote behoefte te bestaan aan een centrale plaats voor alle verkooppaarden. In het 

verleden was dat tolt.nl. Nu staan de aangeboden paarden verspreid over de verschillende 

bedrijven en op Facebook. Ook worden wel eens Nederlandse paarden op een Duitse site 

aangeboden. Verder is er een particulier initiatief van Yvonne van Dijk (Atorka) – 

Icelandichorse.eu – dat naast allerlei informatie over het IJslandse paard ook een verkooplijst 

biedt. Tolt.nl is lang buiten bedrijf geweest en onlangs verkocht. Een doorstart wordt verwacht. De 

pr-commissie kijkt er ook naar. De vereniging wil graag die service aan de leden bieden, maar het 

moet ook geen vrijplaats voor allerlei commerciële bedrijven worden. Mocht de verkooplijst op de 

site komen dan zou het mooi zijn wanneer zoekmogelijkheden worden ingebouwd: geslacht paard, 

leeftijd, al dan niet zadelmak of doorgereden, prijsklasse… 

• Foto’s voor op de website 

Slechts een enkel raadslid heeft een foto naar Rineke Louws gestuurd. DOEN! 

 

3. Verkiezing Penningmeester bestuur 
Penningmeester Jacob-Jan heeft het bestuur verlaten. Dus zoekt de vereniging een nieuwe 

penningmeester. De begroting ziet er netjes uit, er zijn geen tekorten, het NSIJP-kantoor, in casu Ettje 

Graafstra, regelt de lopende zaken. Dat betekent dat eigenlijk alleen de jaarafsluiting veel werk is, de 

rest van het jaar is er niet heel veel te doen. De penningmeester is volwaardig lid van het bestuur en 

praat dus ook mee over het beleid van de vereniging. Op dit moment vangt het bestuur het werk wel 

op, maar er moet echt een oplossing komen. 

Martje Fentener van Vlissingen vraagt of het iemand met gevorderde kennis van zaken moet zijn of 

dat het ook een geïnteresseerde beginner op financieel gebied met gezond verstand mag zijn. Bert den 

Uyl: het laatste is ook goed, want er zit veel kennis in het bestuur. De vraag is of er een mail naar de 

leden moet, of een stukje op de website en/of in IJP. Geef potentiële kandidaten door, dan neemt het 

bestuur daar contact mee op. 

Volgens de statuten moet de rol van penningmeester wel vervuld zijn. Bert den Uyl is momenteel 

operationeel penningmeester, maar het is niet heel handig als hij te veel rollen heeft. 

Het bestuur wordt verzocht een tekst te maken voor op de site waarin aangegeven wordt wie nu welke 

rol vervuld. 

 



4. Verkiezing Secretaris Ledenraad 
Isabella de Jong heeft zich bereid verklaard secretaris van de Ledenraad te worden. Niemand heeft 

behoefte aan stemming, waarmee zij per acclamatie is aangesteld. Zij zal met Henk Hazelhorst 

overleggen over de overdracht, 

 

5. Begroting 2021 
a. Voorlopige begroting 2021 

b. Toelichting op voorlopige begroting 

Marieke Boon geeft aan erg blij te zijn met de huidige jeugdcommissie en hoopt dat activiteiten in 

2021 wel door kunnen gaan. Wel heeft zij een vraag over de eigen bijdrage. Zij vindt dat dit bedrag 

wel lager zou mogen, gezien het feit dat de jeugd de toekomst heeft. 

Stella Timmerman: de eigen bijdrage is gelinkt aan de kosten, en wij hebben niet het idee dat de 

deelname zou toenemen als we die verlagen. We vonden het een schappelijk bedrag voor een weekend 

met gecertificeerde trainers, overnachting ruiter en paard plus eten. Het vervoer van het paard lijkt een 

groter probleem dan de kosten. Voor een weekend is vervoer overigens minder bezwaarlijk dan voor 

één dag. In het eerste geval is op en neer rijden minder bezwaarlijk, of ouders boeken iets in de buurt 

waar zij het weekend doorbrengen. 

Marieke snapt het argument. Zij vult aan dat ook wedstrijden duur zijn. Doorgaans betaalt de jeugd 

hetzelfde tarief als de volwassenen. Misschien kan daar iets aan gedaan worden? 

Bert den Uyl: we doen wel wat voor de wedstrijdorganisatoren. Die krijgen meer subsidie voor 

jeugdproeven. Marina van de Bunt: niet alle organisatoren zetten dat bedrag in om de tarieven te 

verlagen. 

Martje Fentener van Vlissingen: als er een probleem zit in vervoer naar evenementen, kan dan niet 

een vorm van trailerpooling worden opgezet? 

Inge Wigbers wil dit onder de aandacht brengen bij de regionale verenigingen 

Stella Timmerman wil met Marina van de Bunt sparren over mogelijkheden om de jeugd tegemoet 

te komen. 

De begroting wordt aangenomen met 24 stemmen vóór. 

 

6. Tarieven 2021 
De tarieven zijn niet veranderd ten opzichte van 2020. 

Deze worden met 24 stemmen voor aangenomen. 

 

7. Verkiezing kascommissie 
Remco de Munck is aftredend en niet herkiesbaar. De voorzitter bedankt hem voor zijn inzet en zegt 

dat hij het jammer vindt dat hij het niet meer doet. 

Mark Timmerman is aftredend en herkiesbaar. 

Inge Wigbers meldt zich aan als nieuw kascommissie lid. 

Gevraagd wordt naar het verslag van de kascommissie. Dat is in maart gemaakt en per mail 

vastgesteld. Het is op de website te vinden. 

Niemand heeft behoefte aan stemming, waarmee deze leden zijn aangesteld. 

 

8. Ledenraadsverkiezingen 
Vaststellen van het stappenplan voor de verkiezingen Ledenraad 

Marieke Boon vertelt dat de vorige keer een jeugdlid zich kandidaat had gesteld en erg teleurgesteld 

was dat deze geen raadslid kon worden vanwege te jonge leeftijd. Volgens de statuten moet je 

minimaal 18 jaar zijn. Zij zou er wel voor zijn om dat te verlagen, maar daarvoor moeten de statuten 

gewijzigd worden. Besloten wordt dat in de communicatie duidelijk wordt aangegeven dat je minimaal 

18 jaar moet zijn. 

Het stappenplan wordt aangenomen, met bovengenoemde opmerking als aanpassing. 

 



9. Voorstel wijziging Statuten 
Artikel 13 van de huidige statuten bevat een clausule dat een verklaring van een registeraccountant 

nodig is. Deze clausule is in 2011 in de gewijzigde statuten opgenomen. In de praktijk is er echter 

nooit uitvoering aan gegeven. Door het driemanschap Jan van Muyden, Henk Hazelhorst en Roel 

Wijmenga is een onderbouwd voorstel opgesteld om praktijk en statuten met elkaar in 

overeenstemming te brengen. 

Een aantal leden vindt statutenwijziging een zware en vrij kostbare procedure, omdat die langs een 

notaris moet, en meent dat er mogelijk meer punten zijn die aangepast dienen te worden. Zo is er 

bijvoorbeeld nog steeds sprake van een Sport- & recreatiecommissie, terwijl daar nu twee commissies 

voor zijn. 

Discussie wordt gevoerd over de vraag of het al dan niet nuttig is om een externe deskundige naar de 

financiële stukken te laten kijken. Daarbij bestaat enige verwarring over het verschil tussen een 

accountant en een registeraccountant. Bert den Uyl vindt het prima om een specialist naar onze 

financiën te laten kijken, maar meent dat jaarlijkse controle door een registeraccountant echt 

overdreven is. De ledenraad, die de leden vertegenwoordigt, controleert het bestuur en dat moet 

voldoende zijn. 

Marina van de Bunt vraagt of het juridisch mogelijk is om een toevoeging in het huishoudelijk 

reglement op te nemen waarin we aangeven dat we afwijken van de statuten. 

Ivo Cleuren merkt op dat statutenwijziging nu niet mogelijk is omdat het vereiste quorum niet 

aanwezig is. Daarom verzoekt Lieke van Poucke de ledenraad om er voor 2020 mee in te stemmen de 

jaarrekening af te handelen zoals sinds 2011 is gedaan.  

Mark Timmerman meent dat bij een jaaromzet van meer dan twee ton een accountant moet 

meekijken. Maar dat kan ook een lichtere vorm zijn. De kascommissie heeft een andere functie. Die 

kijkt of het bestuur het beleid heeft uitgevoerd, niet of de boekhouding op een goede manier wordt 

uitgevoerd. Volgens Carla Kemme is een registeraccountant pas nodig bij een omzet van meer dan 

4,4 miljoen. 

Eva Beun is er wel voor dat een externe bij de controle betrokken wordt. Zij noemt een van onze 

vroegere penningmeesters, Ella Groothuis, die nauw contact met een accountant zou hebben. 

Anton van Kamp vindt het vreemd dat we het al acht jaar zonder accountant doen en dat het nu lijkt 

of iedereen dat toch wil. Roel Wijmenga, Henk Hazelhorst en Jan van Muyden geven goed aan 

waarom het uit de statuten moet. Dit voorstel volgt op eerdere afspraken en een opdracht aan deze 

werkgroep. 

Besloten wordt: 

• we laten een externe naar onze financiën laten kijken, met als doel om te zien of onze 

administratie goed is ingericht of dat dit verbetering vraagt. Dat hoeft geen registeraccountant te 

zijn; 

• Bert den Uyl zegt toe een oriënterend gesprek met een notaris te voeren over de statutenwijziging: 

wat moet en wat is mogelijk; 

• als er toch statuten worden gewijzigd, is het zaak ook te kijken of andere punten moeten worden 

aangepast; 

• we voeren de statutenwijziging door in een vergadering waarbij we ook fysiek aanwezig kunnen 

zijn; 

• we melden dit aan de werkgroep van Roel Wijmenga, Henk Hazehorst en Jan van Muyden; 

• Ingrid Weijers en Rineke Louws bereiden de statutenwijziging, ook op de andere punten, voor. 

Opgemerkt wordt nog dat er voor een statutenwijziging ook een tweede vergadering vooraf moet 

worden uitgeschreven, voor het geval er bij de eerste geen quorum aanwezig is. 

 



10. Terugblik 2020 en vooruitblik 2021 (algemeen) 

 
Lieke van Poucke presenteert namens het NSIJP-bestuur een terugblik op het afgelopen jaar. 

Ambities en plannen behelsden: verder digitalisering, deelname aan FEIF YouthCup, uitbouwen 

sportkader, fokkerij-activiteiten waaronder een traject met Arni Björn, een flink aantal 

sportwedstrijden, ontwikkelen PR website. 

Daarvan is gerealiseerd: 

• 6 wedstrijden w.o. Ermelo 

• Veulenkeuringen 

• Het fokkerijevent via-livestream 

• Jonge hengstenkeuring met livestream 

• Een update van het inschrijfsysteem 

• Een impuls aan de PR 

• Vier uitgaven van IJP 

• De jaarlijkse vrijwilligersprijs (vandaag uitgereikt) 

 

Nog in uitvoering zijn: 

• PR-plan 

• Winterboek 

• Informatie aan de leden over de ontwikkelingen aangaande Informatie en Registratie van paarden 

(I&R) volgens Europese richtlijnen 

• Lezingen (online café) 

 

Niet gerealiseerd, c.q. afgelast wegens corona: 

11 wedstrijden  

• Arni Björntraject en FEIF keuring 

• Selectie en uitzending FEIF YouthCup 

• Sportkader 

• Diverse jeugdactiviteiten 

 

Voor 2021 staan op de agenda: 

• Verdere digitalisering 

• WK uitzending 

• Fokkerij-activiteiten 

• Sportwedstrijden 

• PR en website 

• Jeugdactiviteiten 

  

11. Vooruitblik WK 2021 
Voor uitzending naar de WK in Herning (DK) is gekozen voor de Berlijnse methode. Toen ging het 

om selectie op basis van vier WorldRanking wedstrijden. Naar aanleiding van de evaluaties is een 

aantal aanpassingen gedaan. De concept procedure is gedeeld met de ruiters uit de selectie van 2019. 

Het gaat om de volgende regels: 

• 5 WorldRanking wedstrijden om je te selecteren; de twee beste daarvan bepalen de score 



• Een van die twee moet de WorldRanking wedstrijd Exloo Internationaal of het Nederlands 

Kampioenschap in Oirschot zijn, ook wanneer die niet tot de twee beste resultaten behoren 

• De norm (waarde waaraan de score wordt afgemeten) wordt bepaald op basis van de scores 

behaald bij de laatste drie Wereldkampioenschappen 

• We zenden een volledig team uit met minimaal 5 volwassenen en 5 jeugdleden 

• 2 plaatsen zijn beschikbaar voor de overige ruiters met de hoogste score (dat kunnen dus zowel 

volwassenen als jeugdleden zijn) 

• Maximaal 1 ruiter kan via de IJslandroute worden toegelaten. 

Overige zaken, zoals een app waarop de scores telkens worden bijgehouden, blijven hetzelfde als 

vorige keer. Ook zal weer voor sponsoring gezorgd worden. 

De volledige procedure wordt voor 1 januari gepubliceerd op de NSIJP-site en zal ook verschijnen in 

de komende IJP. 

 

Eva Beun vraagt of er ruimte is voor aanpassingen wanneer er te weinig WorldRanking-wedstrijden 

blijken te zijn. Bert den Uyl vindt het voorbarig om problemen op te lossen voor ze zich voordoen. 

Mocht dat weel het geval zijn dan steken we de koppen bij elkaar en kunnen we alsnog extra 

wedstrijden aanwijzen. Er komt bovendien een uitvoeringsreglement waarin ook nog een en ander 

geregeld kan worden. 

Ingrid Weijers wil weten waarom gekozen is voor maar één ruiter via de IJsland route. Vorig jaar 

waren het er twee en zij vraagt zich af of je het aantal überhaupt moet beperken. Ook Maartje de 

Haan heeft hier een vraag over: zou je niet één volwassene en één jeugdruiter de kans moeten geven? 

Bert den Uyl: we hebben weinig zicht op de kwaliteit van de wedstrijden op IJsland. En ruiters en 

publiek willen toch zoveel mogelijk mensen op Nederlandse wedstrijden zien, en het team zien 

vormen. Alle ruiters moeten deelnemen aan het NK. Bovendien is het afgelopen jaar geen gebruik van 

deze mogelijkheid gemaakt. Overigens is zijn persoonlijke mening dat je dit bij een volgend WK zou 

kunnen veranderen als je het idee hebt dat daar hele goede ruiters zijn. 

Martje Fentener van Vlissingen: moet je Exloo en NK allebei rijden? Antwoord: dat mag, maar dat 

hoeft niet. Deelname aan het NK is verplicht, in de discipline waar je je voor wilt selecteren, maar de 

punten hoeven niet te tellen als zij niet hoger zijn dan die van Exloo en een andere wedstrijd. Maar één 

van die twee telt altijd mee. De gedachte achter deze regel is de volgende: vorig jaar bood Wortel twee 

wedstrijden in één weekend aan waardoor je in dat ene weekend, vroeg in het seizoen, je punten al kon 

halen. Wij wilden een keuzemoment later in het seizoen en op een manier die meer vergelijkbaar is 

voor alle deelnemers. 

Christa Rike vraagt waarom er geen reserveruiters zijn opgenomen. Bert de Uyl is daar nog over met 

de chef de mission. Het is lastig om te kiezen hoe je dat organiseert. Iemand die zich met twee paarden 

selecteert zou het tweede paard als reserve mee kunnen nemen, maar dan moet net dat eerste paard 

uitvallen om het te kunnen inzetten. In het uitvoeringsreglement komt hier wel iets over te staan. 

Remco de Munck vraagt waarom Exloo en Oirschot zijn aangewezen als wedstrijden die voor 50% 

meetellen in de score. Bert den Uyl: we wilden, ook voor de vergelijkbaarheid, graag Nederlandse 

wedstrijden aanwijzen, en dit zijn de enige twee wedstrijden waar alle disciplines aangeboden kunnen 

worden. 

Anton van Kamp: moet je van tevoren aangeven welke wedstrijden je mee wil laten tellen? Marina 

van de Bunt: je moet van tevoren laten weten welke wedstrijden je mee wil laten tellen, tot een 

maximum van vijf. De twee beste resultaten daarvan (waarvan één dus Exloo of NK moet zijn) 

bepalen je score. 

 

Fokkerij 
Stamboeksecretaris Carla Kemme licht de procedure voor de fokkerij toe. Er zijn enkele 

veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Zo is gekozen voor een eindscore als norm, dus niet 

afzonderlijke normen voor exterieur en verrichtingen. De hoogte van de vereiste eindscore is niet 

gewijzigd. Anders dan bij de sport moet een paard dat voor de fokkerij wordt uitgezonden wel aan 

minimumeisen voldoen. De ruiter die zich met het paard heeft geselecteerd kan het paard sowieso 

rijden tijdens de WK. Wordt voor een andere voorbrenger gekozen, dan moet deze minimaal over 

dezelfde capaciteiten beschikken, dat wil zeggen dat deze de afgelopen vier jaar ten minste één keer 



minimaal de score voor verrichtingen heeft gereden gelijk aan of hoger dan de verrichtingen waarmee 

het paard zich heeft geselecteerd. 

 

12. Achterbanraadplegingen 
Met de huidige maatregelen vanwege COVID-19 vinden tot aan de voorjaarsvergadering geen 

achterbanraadplegingen plaats. Marina van de Bunt was door een van de leden aangesproken dat de 

stukken voor deze vergadering erg laat op de website te vinden waren. Dat is een aandachtspunt. 

Mochten we volgend jaar nog met beperkingen zitten, dan kunnen we virtuele achterbanraadplegingen 

organiseren. In dit geval lijkt een regionale aanpak niet nodig. 

Bert den Uyl meldt dat er plannen zijn voor het organiseren van een virtueel café. Aan het eind 

daarvan kan er ruimte zijn voor vragen en opmerkingen aan en voor ledenraad en bestuur. 

Anton van Kamp, Rineke Louws, Marina van de Bunt, Eva Beun, Maartje de Haan en Ivo 

Cleuren melden zich om hierover mee te denken. 

Rineke verwacht een hoge opkomst als je het goed onder de aandacht brengt. Als we het via Zoom 

doen is een abonnement wel prettig. Dat kan vanuit het NSIJP georganiseerd worden. Ook kan 

Microsoft Teams overwogen worden. 

 

13. Rondvraag 
• Rineke Louws heeft begin dit jaar contact gehad met Jacob Jan Rijnberg over inventariseren van 

begrazingsplekken bij privépersonen. Zij heeft daar een opzetje voor gemaakt, maar zij heeft daar 

nooit iets over gehoord. Dit omdat er een ernstig tekort aan begrazingsplekken is. 

Bert den Uyl geeft aan dat het bestuur deze mail nooit gezien heeft. Wel is aan de PR-commissie 

gevraagd om een mogelijkheid voor vraag en aanbod op dit vlak op de site in te richten. De 

vereniging heeft nu alleen nog de Markiezaat als begrazingsgebied, met 15 of 16 plaatsen en 

mogelijk een aantal extra in de winter. Er wordt overleg gevoerd met het Brabants Landschap. Dat 

wil graag meer ijslanders, dan verdienen ze nog wat aan. Terwijl konikpaarden alleen maar kosten.  

Anton van Kamp vraagt of we als vereniging weer begrazing gaan organiseren; we hadden toch 

besloten dit te privatiseren? Bert den Uyl: het antwoord is geen ja en geen nee; als we een goed 

gebied kunnen krijgen met professioneel beheer door het Brabants Landschap dan moeten we dat 

kunnen aanbieden. Als zij een vereniging nodig hebben om dat te regelen, dan moeten we dat niet 

laten. Anton van Kamp meent dat er dan wel weer een commissie begrazingen moet komen die 

dit op zich gaat nemen. Duidelijk is dat er veel behoefte aan begrazingsgebieden bestaat. Het 

bestuur geeft aan dat als het nodig mocht zijn, bij uitbreiding van begrazingsactiviteiten een 

werkgroep kan worden geformeerd, waarbij we bekijken hoe we dat het beste kunnen inrichten 

qua taken en bevoegdheden. Het bestuur zal daar de ledenraad dan over informeren. 

• Ingrid Weijers meldt dat er op de lijst van goedgekeurde hengsten paarden staan die geruind zijn, 

niet meer in leven, of naar het buitenland verkocht en daardoor niet meer in Nederland ter 

dekking. Carla Kemme: wij kunnen paarden pas verwijderen als eigenaren hun gegevens 

doorgeven. En dat gebeurt te weinig. De behoefte aan een actueel hengstenoverzicht is ook in de 

afgelopen bestuursvergadering ter sprake geweest. Ook hier zou de PR commissie achteraan gaan. 

Ingrid Weijers wil hier wel bij helpen. 

 

14. Sluiting 
Volgende vergaderingen (onder voorbehoud beschikbaarheid vergaderruimte): 

• 26 Maart 2021 

• 26 November 2021 

  



Actielijst 
 

Wat Wie verantwoordelijk Wanneer 

Foto voor website naar Rieneke 

Louws 

Allen z.s.m. 

Zoeken naar penningmeester Iedereen kijkt rond, geeft namen door aan 

bestuur. Bestuur neemt dan contact op met 

gegadigden 

Oproep in IJP en op site, mogelijk ook in mail 

aan leden 

z.s.m. 

Tekst op site met rollen 

bestuursleden 

Bestuur z.s.m. 

Tarieven jeugd Stella Timmerman en Marina van de Bunt voor aanvang 

wedstrijdseizoen 

In communicatie over 

ledenraad duidelijk aangeven 

dat raadsleden minimaal 18 jaar 

moeten zijn 

Ivo Cleuren begin 2021 

Statutenwijziging Werkgroep Henk Hazelhorst c.s. 

Rineke Louws en Ingrid Weijers 

voorstel voor 

vergadering 

maart 2021 

Virtueel café bestuur voorjaar 2021 

Achterbanraadplegingen diverse raadsleden i.s.m. bestuur voorjaar 2021 

Opschonen hengstenlijst PR-commissie (+ Ingrid Weijers) voorjaar 2021 

Begrazingen Bestuur als er nieuws is 

 


