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Online vergadering van Ledenraad en Bestuur van het NSIJP 
Vrijdag 26 maart 2021, via Zoom 

 

 
 

N.B. Met het oog op de leesbaarheid heb ik bij een enkel agendapunt niet de exacte volgorde van de 

vergadering aangehouden, maar zijn onderwerpen bij elkaar gezet die bij elkaar horen. Ook zijn 

herhalingen achterwege gelaten. 

 

Aan/afwezig 

Aanwezige raadsleden: 
Ivo Cleuren (voorzitter raad), Rineke Louwes, (vice-voorzitter), Isabella de Jong (secretaris); 

Anneke Hallebeek, Anton van Kamp, Bram van Steen, Christianne Remmé (aftredend), Dieuwertje 

van Muyden, Eva Beun-Lekkerkerker, Gerda Casimir (notulist), Hans Stupers, Henk van der Velde, 

Inge Wigbers, Jantine Pel, Karin Hazelhof, Maartje de Haan, Marc Dusseau, Marianne Timmerman, 

Marieke Boon, Marije Boersma, Marina van der Bunt, Mark Timmerman, Martje Fentener van 

Vlissingen, Nanco Lekkerkerker, Remco de Munck, Zwana de Vries 

 

Herverkozen raadsleden: 
Bram van Steen, Ivo Cleuren, Jantine Pel, Marieke Boon 

 

Nieuwe raadsleden: 
Annet van Doesburg, Iris van Engelen, Pieter de Gouw, Sara van Doesburg, Sarah Pesie 

 

Afwezig met kennisgeving: 
Loet Gerritsen van de Hoeve, Ingrid Weijers (zou later komen) 

 

Afwezig zonder kennisgeving: 
Brigit van Loggem, Christa Rike, Ineke de Groot, Johanna Schulz, Kristel Spanjers, Maxime de 

Bruijn, Roel Wijmenga, Toy Merx 

 

Aftredende raadsleden: 
Bernadette Kramer, Christianne Remmé (aanwezig), Florian Bakels, Josien Warris, Tom Buijtelaar 

 

NSIJP bestuur: 
Bert den Uijl, Ada Kramer, Lieke van Poucke, Stella Timmerman; Harm Akse (nieuw) 

 

Toehoorders: 
Ettje Graafstra (NSIJP-kantoor), Hanny van Geleuken (oud-hoofdredacteur IJP; tijdens huldiging), 

Thomas Gregoire (inspreker) 
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0. Inspreken leden 
Thomas Gregoire maakt, mede namens Kim Middel gebruik van het spreekrecht leden, over nieuwe 

regels voor registratie paarden. Kim en Thomas hebben hierover een ingezonden brief gestuurd (zie 

bijlage). Het lijkt erop dat in de toekomst de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) 

verantwoordelijk wordt voor de uitgifte van paspoorten, en dat er een reëel risico bestaat dat ons 

stamboek die taak kwijt raakt. Dit kan schade aan de vereniging toebrengen. Thomas en Kim doen in 

hun brief suggesties voor acties die het bestuur zou kunnen ondernemen. Thomas weet dat 

stamboeksecretaris Carla Kemme zich hier ook mee bezighoudt, maar hij mist de urgentie binnen de 

vereniging. Er zou een groep specialisten mee aan de gang moeten, 

Gerda Casimir vraagt of die specialisten van binnen of buiten de vereniging moeten komen. Thomas: 

dat kan allebei; ook de FEIF zou hierin betrokken moeten worden. Aansluitend hierop vraagt Gerda of 

er al contact is geweest met Marko Mazeland, die namens de FEIF zitting heeft in het European 

Horse Network. Thomas en Kim hebben hem hier niet over gesproken. 

Eva Beun-Lekkerkerker: vraagt of er andere stamboeken zijn die met hetzelfde probleem zitten en of 

we daar samen iets mee kunnen doen. Zij merkt op dat registratie van paarden op dit moment nog niet 

mogelijk is. De regeling gaat in per 21 april, maar RVO heeft het automatiseringssysteem er nog niet 

op ingericht. 

Martje Fentener van Vlissingen: het gaat hier om een Europese verordening waar de lidstaten zich 

aan nieten houden. Hoe ze dat inrichten moeten ze zelf weten. Martje gaat ervan uit dat 

dekkingsgegevens en rasstandaarden bij de stamboeken blijven. Maar als taken zoals de uitgifte van 

paspoorten gedelegeerd worden, moet je daarmee oppassen en het van alle kanten bekijken. Het kan 

zijn dat je dan als bestuursorgaan wordt aangemerkt en dat je dan bijvoorbeeld na vijf jaar een 

evaluatiecommissie op je dak krijgt. Zorg dat je de risico’s van een dergelijke rol goed in kaart brengt. 

Anton van Kamp vraagt of bestuursleden al actie ondernomen hebben. Komt terug bij agendapunt 11. 

Christianne Remmé ziet de richtlijn nu voor het eerst; het onderwerp is nieuw voor haar en lijkt veel 

haast te hebben. Die haast valt echter mee, omdat de lidstaten de verordening nog moeten 

implementeren in nationale wetgeving. Verwacht wordt dat een en ander pas in 2022 echt geregeld is.  

Martje Fentener van Vlissingen: het is geen Europese richtlijn, maar een verordening, wat betekent 

dat lidstaten die ook moeten uitvoeren en moeten aangeven hoe ze dat gaan doen. 

Thomas Gregoire is bang dat we vanaf 21 april verrast kunnen worden met regelingen waar we 

onvoldoende invloed op uitgeoefend hebben. 

Hans Stupers wil het bestuur vragen om een feitenonderzoek. We moeten eerst nagaan hoe het 

precies zit, waar de mogelijkheden zitten` 

Discussie wordt voortgezet agendapunt 11. 

 

Vooraf 
Voor de vergadering echt begint neemt NSIJP-voorzitter Bert den Uijl het woord. Hij spreekt Hanny 

van Geleuken toe omdat zij afscheid neemt van de IJP. Zie bijlage voor volledige tekst, 

Hanny is zeer vereerd met speld en bijbehorende oorkonde, en ook een beetje overdonderd. Het was 

veel werk, maar ook verschrikkelijk leuk om met heel veel verschillende mensen om te gaan en 

geïnspireerd te worden door hun enthousiasme om met de paarden om te gaan. Zij heeft veel 

vertrouwen in de redactie die er nu is. Die is nog professioneler, en gaat er een nog mooier blad van 

maken. 

 

1. Opening / welkom 
I. Aan- en afwezigen: 

Zie boven 

II. Inventarisatie inhoudelijke behandeling onderwerpen; vaststellen agenda 

III. Inventarisatie rondvraag 
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2. Benoemingsbesluit 
Voorzitter Ivo Cleuren meldt dat in december een oproep is geplaatst voor tien vacatures, negen voor 

vier jaar en één voor drie jaar. Er waren 9 kandidaten, met een goede verdeling over de verschillende 

aandachtsgebieden, waardoor verkiezing niet nodig was. Ivo meldt zichzelf aan voor de periode van 

drie jaar, de overigen worden voor vier jaar benoemd. Het rooster van aftreden wordt hierop 

aangepast. Het benoemingsbesluit wordt met hand opsteken aangenomen. 

Ivo heet de nieuwe raadsleden welkom. Voorafgaand aan de vergadering zijn zij al ingepraat. 

 

3. Verkiezing voorzitter Ledenraad 
Ivo Cleuren is voor deze functie herkiesbaar. We stemmen via survey monkey. Mark Timmerman 

en Marina van de Bunt vormen de stemcommissie. 

Er zijn 29 stemmen uitgebracht, waarvan 28 voor en 1 onthouding. Hiermee is Ivo herkozen. 

 

4. Verslag vergadering november 2020 
Er zijn geen opmerkingen. Hiermee zijn zij vastgesteld, onder dankzegging aan notulist Gerda 

Casimir. 

 

5. Actiepunten vorige vergadering 
We nemen de actielijst van de vorige vergadering door. 

 Foto voor website naar Rineke Louws 

Heeft nog bijna niemand gedaan. Dus: DOEN‼! Stuur hem naar ledenraad@nsijp.nl 

 Zoeken naar penningmeester 

Staat op agenda 

 Tekst op site met rollen bestuursleden 

Bert den Uijl: bij de bestuursleden staat wel de functies, maar zonder nadere toelichting. Dit hoort 

bij de actielijst voor de website. 

 Speciale jeugdtarieven 

Jeugdcommissaris Stella Timmerman: dit punt gaat over de wedstrijdtarieven, die nu voor de 

jeugd hetzelfde zijn als voor de volwassenen. Een jeugdwedstrijd is vaak duurder omdat er meer 

juryleden aanwezig moeten zijn vanwege het grote aantal proeven dat wordt aangeboden, die vaak 

parallel lopen. Het NSIJP vergoedt wel iets extra aan organisatoren van jeugdwedstrijden, maar 

het is aan hen hoe zij dat geld besteden en of zij dat ook doorberekenen in hun tarieven. Marieke 

Boon: dat gebeurt nu kennelijk niet. Marina van de Bunt wil dit onderwerp graag met de 

wedstrijdorganisatoren zelf bespreken. Het afgelopen jaar was daar weinig gelegenheid voor. Bert 

den Uijl: het komende jaar wordt gekeken naar de juryvergoedingen, dan kan dit punt 

meegenomen worden. Eva Beun-Lekkerkerker benadrukt dat de jeugd minder zou moeten 

betalen dan volwassenen. 

Naar aanleiding hiervan merkt Inge Wigbold op dat er zeker belangstelling is om 

jeugdwedstrijden te organiseren, maar dat naast de financiën de beschikbare (en geschikte) ruimte 

een punt van aandacht is. Zij vraagt zich af waar je dingen kunt organiseren, hoe je dat kunt doen 

en of mensen tips en trucs daarvoor hebben. Dit punt komt terug als het wedstrijdseizoen van start 

gaat. 

 In communicatie over ledenraad duidelijk aangeven dat raadsleden minimaal 18 jaar moeten zijn, 

Is gebeurd. 

 Statutenwijziging 

Komt terug bij agendapunt 6. 

 Virtueel café 

Bert den Uijl: het is lastig om elkaar te ontmoeten en om animo voor een virtueel café te vinden. 

Ook de achterbanraadplegingen hebben niet plaatsgevonden. Het staat niet bovenaan onze 

prioriteitenlijst. Er zijn wel virtuele bijeenkomsten georganiseerd door regionale verenigingen. En 

er staat een op de agenda voor de WK-selectieruiters. 

Mocht er toch een virtueel café komen dan sluiten raadsleden daar graag bij aan. 

 Opschonen hengstenlijst 

mailto:ledenraad@nsijp.nl


4/9 

 

Dit ligt bij de PR commissie en zal bij de update van de site worden meegenomen. 

 Begrazingen 

Het Brabants Landschap gaat kijken of ze de groep jonge hengsten kunnen uitbreiden. Daar zijn 

veel aanvragen voor. 

 

6. Financiën 
I. Statutenwijzing 

Het bestuur verzoekt in november 2021 een statutenwijziging door te voeren volgens voorstel van Jan 

van Muyden, Roel Wijmenga en Henk Hazelhorst, waarbij enkel het artikel wordt geschrapt dat een 

registeraccountant nodig zou zijn ter controle van de boeken. Ook verzoekt het bestuur de Ledenraad 

om in te stemmen met het feit dat wij ook komend jaar zonder registeraccountant werken. De kosten 

voor een statutenwijziging blijken mee te vallen en verdere aanpassingen vereisen meer 

voorbereidingstijd. Wel zal de notaris kijken of aanpassingen nodig zijn in verband met een op handen 

zijnde wetswijziging voor verenigingsstatuten. 

Dit punt is aangenomen. Ivo Cleuren neemt de procedure op zich, in overleg met Bert den Uijl, die al 

contact met een notaris hierover heeft. 

 

II Financieel jaarverslag 

Anton van Kamp merkt op dat in de vorige vergadering het bestuur is verzocht om een voorstel te 

doen voor het geld dat wij in reserve hebben. Bert den Uijl: we hebben afgelopen jaar weinig 

gelegenheid gehad om geld uit te geven. Reguliere uitgaven moeten uit de lopende begroting komen, 

het gaat hier om extra activiteiten. Voor het upgraden van de website is € 10.000 gereserveerd. Er 

wordt gewerkt aan het opzetten van livestreams voor keuringen en wedstrijden, in ieder geval voor NK 

en WK. Als leden goede ideeën hebben moeten ze hier zeker mee komen. Inge Wigbers suggereert: 

geld te reserveren voor eventuele juridische kosten in verband met de paardenregistratie. Martje 

Fentener van Vlissingen sluit zich hier bij aan. Verder denkt zij dat mensen deze zomer al een beetje 

leven in de brouwerij willen hebben, dus we moeten niet wachten tot de volgende 

ledenraadsvergadering. 

Het bestuur maakt een plan, op voorstel van de nieuwe penningmeester. Leden, en vooral ook 

raadsleden, wordt verzocht ideeën aan te dragen. Als iemand met een goed idee komt, moet dat meteen 

gehonoreerd kunnen worden. Bert den Uijl is het daarmee eens, mits het echt om projecten gaat en 

niet om reguliere zaken  die normaal in de jaarlijkse begroting thuishoren. 

 

Na deze discussie wordt het bestuur decharge verleend met de opmerking dat wij ook dit jaar geen 

registeraccountantsverklaring nodig achten. 

 

III. Verslag kascommissie 

Geen opmerkingen. 

 

IV. Begroting 2021 

Over de begroting zelf zijn geen vragen of opmerkingen, waarmee deze is goedgekeurd. 

Beoogd penningmeester Harm Akse licht het probleem van te hoog saldo toe: bedragen boven de 

€ 100.000 vallen buiten het depositogarantiestelsel; vanaf € 250.000 gaat de Rabobank negatieve rente 

rekenen van 0,5% over het meerdere. Daar zijn we voorlopig nog niet. Een oplossing kan zijn om een 

extra bankrekening te openen. Harm heeft voldoende vertrouwen in de Rabobank om verder geen 

maatregelen te nemen, maar is er ook niet op tegen. Een andere mogelijkheid is om in aandelen te 

gaan, maar daar zijn risico’s aan verbonden en moeten we het bestuur niet mee belasten. Dat is niet 

ons vak. 

Bram van Steen vraagt of er nadelen verbonden zijn aan een extra rekening. Het antwoord is: een 

klein beetje werk en (geringe) extra kosten. Marc Dusseau vindt het overdreven om een bankrekening 

te openen als we nog niet boven die 2,5 ton zitten. Dieuwertje van Muyden vraagt hoe andere 

verenigingen dat doen. Dat laatste is niet bekend. Martje Fentener van Vlissingen heeft problemen 

om hier over te stemmen omdat ze dat niet zag aankomen. Lieke van Poucke: het staat heel 

nadrukkelijk bij de toelichting op de jaarrekening. 
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We stemmen over de vraag of we een extra bankrekening moeten openen. Daar zijn 16 leden voor, 

waarmee het voorstel is aangenomen. 

 

7. Jaarverslagen 
In de jaarverslagen hebben alle commissies aangegeven hoe 2020 verlopen is. Een aantal vragen en 

opmerkingen: 

 Gerda Casimir vindt dat er weinig aandacht is voor internationale contacten, behalve dan in het 

verslag van het bestuur. Zij weet dat lidmaatschap van FEIF commissies nooit namens een land is 

maar altijd op persoonlijke titel, maar vindt het toch jammer dat dergelijke functies niet genoemd 

zijn. Bert den Uijl zegt dat dit zich aan ons gezichtsveld onttrekt. Wel weet hij dat Lisa Kroon in 

de FEIF-sportcommissie zit als jeugdlid. Marko Mazeland vertegenwoordigt de FEIF in het 

European Horse Network. Bert: we weten elkaar wel te vinden als het nodig is. 

 Eva Beun-Lekkerkerker is het opgevallen dat contact met de regionale verenigingen niet gelukt 

is en vraagt of daar eigenlijk wel behoefte aan is. Ada Kramer: de behoefte is er zeker, maar door 

omstandigheden – corona, een niet erg actieve recreatiecommissie – bleek het lastig om afspraken 

te maken. De commissie moet aangevuld worden met mensen die de kar gaan trekken. 

 Verder heeft Eva wat opmerkingen over lay-out, er zijn hier en daar jaartallen weggevallen. 

 Eva mist het jurykader. Bert den Uijl trekt zich deze opmerking aan: de verslagen van de 

jurykaders sport en fokkerij horen in de jaarverslagen. 

De raad vindt het niet nodig dat nu nog toe te voegen, het is een aandachtspunt voor volgend jaar. 

 Anton van Kamp over begrazingen: er blijken heel veel aanmeldingen voor inscharing te zijn. Op 

basis waarvan is geselecteerd en door wie? Bert den Uijl: er waren dertig aanmeldingen. Het 

bestuur heeft de selectie gemaakt, waarbij Nederlands gefokte veulens en veulens van in 

Nederland goedgekeurde hengsten voorrang kregen. Daarmee kwamen we precies goed uit. Het 

bestuur heeft overwogen te loten, maar dan vallen er ook mensen af. Het is duidelijk dat er te 

weinig plekken zijn en we hopen dat het Brabants Landschap wil uitbreiden. 

Ivo Cleuren bedankt bestuur en commissies voor de overzichtelijke verslagen. 

 

8. Tussentijdse evaluatie beleidsplan 
Eva Beun-Lekkerkerker vraagt wat bedoeld wordt met de Code of Conduct en of de Code of 

Conduct van de FEIF niet voldoende is, Het bestuur heeft de vraag bij het jurykader neergelegd en 

gevraagd hoe deze te vertalen naar de Nederlandse situatie. Dit komt binnenkort aan de orde. 

 

9. Verkiezingen Bestuur 
Harm Akse is kandidaat-penningmeester; Bert den Uijl is herkiesbaar als sportcommissaris en als 

voorzitter. Die laatste rol wordt als enige in functie gekozen. 

Eva Beun-Lekkerkerker vraagt of binnen het bestuur nog gesproken is over de combinatie 

voorzitter-sportcommissaris. Hier zijn in het verleden vragen over geweest. Bert den Uijl: er is niet 

gekeken naar splitsing. Het bestuur functioneert en is van een goede omvang. Bovendien had het 

andere zorgen, zoals het vinden van een nieuwe penningmeester en binnen niet al te lange tijd het 

zoeken naar vervanging voor Lieke van Poucke (secretaris) en Ada Kramer (educatie en recreatie). 

Eva begrijpt deze keuze voor de huidige bezetting, maar geeft ook aan dat de ledenraad er destijds 

moeite mee had. De statuten benoemen weliswaar de twee functies van sportcommissaris, maar stellen 

niet dat dit ook twee personen moeten zijn. Martje Fentener van Vlissingen: in vredestijd is deze 

oplossing als tijdelijk aanvaard, maar niet gewenst. Het wordt lastig als er problemen zijn met de 

sprotcommissaris, dan kun je niet bij de voorzitter terecht. Bert: in zo’n geval is Lieke van Poucke het 

aanspreekpunt. Anton van Kamp hecht eraan te melden dat we als ledenraad de onwenselijkheid 

constateerden en dat het bestuur dit naast zich neer heeft gelegd. Lieke van Poucke in de notulen van 

november 2018 wordt niet gesproken over een onwenselijke situatie of een advies om de rollen te 

splitsen. Lieke: het bestuur heeft deze keuze heel overwogen gemaakt. 

 

We stemmen schriftelijk over de te kiezen personen, waarbij minder stemmen zijn uitgebracht dan bij 

de vorige stemming: 
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Harm Akse: 25 stemmen voor, 1 blanco 

Bert den Uijl als bestuurslid: 24 stemmen voor, 2 blanco 

Bert den Uijl in functie van voorzitter: 25 voor, 1 tegen, 2 blanco 

Bert vraagt zich al hoe de tegenstemmer zich een vereniging zonder voorzitter voorstelt. Hij zou graag 

met deze persoon praten en geeft aan dat hij bereikbaar is. Bram van Steen vindt het niet zo chic om 

als betrokkene over de uitslag te communiceren. 

 

10. Presentatie communicatieplan 
Anneke Hallebeek: het bestuur heeft Els Corstens gevraagd een communicatieplan te maken. Die 

heeft daar een aantal mensen bij gevraagd, onder meer van de IJP-redactie en de PR-commissie. 

Onder het motto: “communicatie doen we samen” wil deze PR-expertgroep nieuw leven in de PR 

brengen. Doel is een optimale (en bindende) communicatiestructuur, een visie op communicatie om 

huidige leden te boeien en te binden, en om nieuwe leden te voorzien van informatie. De groep bestaat 

uit Els Corstens, Nicole de Boer, Huub Kleintjes, Anneke Hallebeek, Elvira de Bruyn en Daan 

Wormsbecher. Samenwerking van de PR-commissie met de redactie van IJP staat voor betere 

communicatie als geheel. De PowerPoint van deze presentatie is als bijlage bijgevoegd. 

 

De groep gaat als PR-commissie graag met bovenstaande verder. Er wordt hard gewerkt aan de 

website. Er komt een nieuwe hengstenmodule, er wordt gedacht over een aanbod van verkooppaarden. 

Het gaat erom dat men elkaar zo goed mogelijk kent en dat iedereen bereikbaar is. De groep probeert 

alle leden te bereiken en te kijken of meer leden actief te krijgen zijn en te houden, plus dat zij 

verschillende bubbels probeert te verenigen. Ook wil zij de ijslander in de etalage zetten, onder meer 

met het oog op meer leden. Een eerste stap is de nieuwe folder, die de leden vandaag in tweevoud 

hebben ontvangen. De groep onderhoudt nauw contact met het bestuur. Anneke Hallebeek woont 

bestuursvergaderingen bij. Er zijn plannen voor contacten met commissies. Contact moet van twee 

kanten komen, dus schroom niet om contact met de groep op te nemen. 

Ivo Cleuren: dat kan via het eigen e-mailadres: promotie@nsijp.nl. 

Gerda Casimir vraagt of de raadsleden het communicatieplan allemaal kunnen krijgen. Rineke 

Louws zorgt hiervoor. Lieke van Poucke: op de website komt een verkorte versie. 

Bert den Uijl: is er super blij mee dat we nu een professioneel platform hebben om onze leden te 

voorzien van informatie en wenst de groep veel succes. 

 

11. Registratie paardenhouders 
Zoals ook al voorafgaand aan de vergadering ter sprake is geweest dienen paardenhouders vanaf 21 

april 2021 paarden te registreren, volgens de Europese Diergezondheidsverordening. 

Carla Kemme geeft een toelichting. Zij is samen met Ettje Graafstra van het NSIJP-kantoor 

aanwezig geweest bij een voorlichting van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 

hierover. De uitgifte van paspoorten was een van de onderwerpen. Binnen de EU is momenteel 

wettelijk geregeld dat stamboeken de bevoegdheid daartoe hebben. Met de nieuwe regeling mogen 

overheden dat centraal regelen, maar hoe dat uiteindelijk gaat is niet duidelijk. Er kan ook gedelegeerd 

worden. Carla heeft bezwaar tegen de regeling ingediend en daarbij ook dit punt genoemd. In de 

voorlichting van RVO is aangegeven dat ze in ieder geval voorlopig niet van plan zijn het bij de 

stamboeken weg te halen. Uitvoering van de regeling komt in nationale wetgeving. Wij zullen goed in 

de gaten moeten houden wanneer consultatie daarover open staat en dan onze inbreng doen. 

Gerda Casimir heeft Marko Mazeland (European Horse Network) gesproken over de identificatie 

en registratie (I&R). In de communicatie vanuit het NSIJP komt vooral naar voren dat de registratie 

bedoeld is om in te kunnen grijpen in geval van uitbraak van dierziektes. Marko legt de nadruk op een 

breder belang, namelijk dat van dierenwelzijn in het algemeen. Dus dat men bijvoorbeeld de 

paardenhouder kan vinden wanneer men een verwaarloosd paard in een wei ziet staan. Carla Kemme 

geeft aan dat in de wetgeving alleen sprake is van dierziektes en de preventie daarvan. Volgens haar 

zijn de uitwassen in het dierenwelzijn niet zodanig groot dat dit deze wetgeving rechtvaardigt. 

Uiteindelijk gaat het over gezondheid van mensen, omdat paarden worden beschouwd als voedsel, en 

omdat sommige ziektes ook op mensen kunnen overspringen. Gerda ziet het meer als het zoveelste 

voorbeeld van incident-regeldrift, maar zij ziet ook wel dat het onvermijdelijk is er aan mee te doen. 

mailto:promotie@nsijp.nl
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Zij vraagt of het niet veel eenvoudiger is de chipregistratie op orde te brengen, dan om een heel nieuw 

systeem op te tuigen, Carla vindt dat een goede gedachte maar vreest dat het al een gelopen race is. 

Bovendien weet zij te melden dat er partijen zijn die het heel fijn vinden als dit allemaal centraal 

geregeld is. Zo wil de Sectorraad Paarden dat graag allemaal doen. 

Voorafgaand aan de vergadering is gesproken over de paspoortuitgifte, ook een onderdeel van de 

regelgeving. Anton van Kamp schrok tijdens die inspraakronde. Hij is blij dat Carla er bovenop zit. 

Hij vraagt of 21 april echt de deadline is. Carla Kemme: de RVO heeft gezegd dat in de 

paspoortuitgifte voorlopig geen verandering komt. De registratie van paarden zou op 21 april rond 

moeten zijn, maar dat is niet het geval. Voorlopig gaan ze ook niet handhaven. Ze hebben het nog niet 

aan de grote klok gehangen omdat ze bang zijn dat de systemen overbelast raken. Er zit nog een aantal 

inconsequente zaken in de regeling. Zo gaat RVO onderscheid maken tussen eigenaren en 

locatiehouders en moeten die laatsten registreren. Carla vindt dat zij niet verantwoordelijk is voor het 

paard dat bij haar een plek huurt. Zij wil die verantwoordelijkheid graag bij de eigenaar laten. 

Zodra duidelijk is wat er moet gebeuren zal het NSIJP dit naar de leden communiceren. 

Bram van Steen: wil de twee aspecten van de regeling graag uit elkaar houden: ten eerste de 

registratie van paarden op locatie, en ten tweede de paspoortuitgifte. Voor nu is het bericht vanuit 

RVO dat de paspoortuitgifte voorlopig niet verandert. Maar moeten we niet nu al actie ondernemen, 

om eventuele veranderingen in de toekomst te voorkomen? Liefst samen met andere stamboeken. 

Carla Kemme: het moet allemaal nog in Nederlandse wetgeving komen. Zij verwacht dat daar 

consultatie over komt. Een probleem is dat overheden niet communiceren met individuele 

stamboeken. 

Bert den Uijl sluit aan op de opmerkingen van Bram. Hij stelt voor dat we nu medestanders zoeken 

waarmee we een vuist kunnen maken en aangeven hoe wij het willen. Misschien in de vorm van een 

Bond van Paardenhouders. We zouden met stamboeken die nu ook paspoorten uitgeven gezamenlijk 

actie richting overheid kunnen ondernemen. Als je niets zegt, heb je geen stem. Het lijkt een goed idee 

een expertteam te vormen. Verder is het wellicht mogelijk aan te sluiten bij de Koepel Fokkerij 

Inge Wigbers vraagt vanuit enkele leden of we te maken kunnen krijgen met houders die hun locatie 

niet willen registreren. Carla Kemme: als dat zo is, of als er een conflict is tussen een eigenaar en een 

houder, dan zie ik het niet als een rol van het stamboek om daar iets aan te doen. 

Marina van de Bunt is er voor om een expertgroep op poten te zetten en hoopt mensen te vinden die 

kunnen lobbyen. Wij moeten goed geïnformeerd zijn en blijven, om te voorkomen dat ambtenaren hun 

eigen gang gaan. Zij vraagt ook of het zin heeft contact te zoeken met IJslandse stamboeken in andere 

landen. Gerda Casimir zegt dat de situaties in de verschillende landen heel verschillend zijn. In 

België is bijvoorbeeld de paspoortregistratie al centraal geregeld. Duitsland heeft ook centrale 

registraties, maar per deelstaat. 

Martje Fentener van Vlissingen merkt op dat Nederland altijd jaren te laat is met het implementeren 

van dit soort dingen. Zij waarschuwt nogmaals voor wat er op je af kan komen als je de uitgifte van 

paspoorten in eigen hand blijft houden. 

Ettje Graafstra zal nagaan wat het kost om lid te worden van de Sectorraad Paarden en de Koepel 

Fokkerij. Het bestuur beslist dan over aansluiting. 

De volgende personen melden zich aan voor een werkgroep over dit onderwerp: Martje Fentener van 

Vlissingen, Karin Hazelhof, Gerda Casimir, Iris van Engelen, Anton van Kamp. 

 

12. Ontwikkelingen WK 2021 
Bert den Uijl meldt als sportcommissaris dat er binnen de FEIF alles aan gelegen is het WK door te 

laten gaan, in wat voor vorm dan ook. In mei valt een definitief besluit. Vraag is wat we aan 

wedstrijden kunnen organiseren, en of juryleden zich internationaal kunnen/mogen verplaatsen. Als 

dat niet mag, dan wordt gekeken of het zonder buitenlandse juryleden kan. De sportcommissie wil het 

van IJRN Internationaal laten afhangen; dit is een belangrijke kwalificatiewedstrijd. Mocht dat niet 

doorgaan, dan kijken we hoe we verder kunnen handelen. 

Bestuur en sportcommissie zijn momenteel bezig de leden te informeren, zij werken aan livestreams, 

een PR-karavaan, informatie vanuit het WK-terrein, en zoeken sponsors. Je kunt daar niet tot eind juni 

mee wachten voor als het WK wel doorgaat. 
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13. Rondvraag 
 Eva Beun-Lekkerkerker wilde weten wat de status is van de WorldRanking wedstrijden. Bert 

den Uijl geeft aan dat deze vooralsnog doorgaan.  

 Eva vraagt of het mogelijk is om de notulen van de vergaderingen korter na de vergadering rond 

te sturen. 

 Eva verzoekt de PR-commissie het jurykader meer in beeld brengen. Bert den Uijl heeft dat 

onder punt 7 al toegezegd. 

 Henk van der Velde vraagt of vergaderingen wellicht op een doordeweekse dag kunnen. 

Verschillende leden geven aan dat dit bij fysieke vergaderingen niet wenselijk is. Als we naar 

Nijkerk moeten reizen, dan zijn we erg laat thuis en als je dan de volgende dag moet werken… 

Eva Beun-Lekkerkerker voorziet dat er dan te weinig mensen komen, terwijl je die voor 

sommige onderwerpen wel nodig hebt. In aansluiting hierop stelt Bert den Uijl voor om, als we 

weer fysiek kunnen vergaderen, dat een keer per jaar te doen en de andere keer via zoom. Die 

laatste zou dan op een andere dag kunnen. We besluiten daarover in de najaarsvergadering. 

 

14. Sluiting 
Om 23:15 

Volgende vergadering: vrijdagavond 26 november 2021. Hiervoor is de Schakel in Nijkerk 

gereserveerd. We hopen dat we daar inderdaad aanwezig kunnen/mogen zijn. 

 

Bert den Uijl zou niet alleen willen vergaderen, maar ook iets leuks, c.q. inhoudelijks doen. Ivo 

Cleuren: hoe sneller we kunnen vergaderen, hoe meer tijd er over is voor iets anders. Anton van 

Kamp: als je om acht uur begint eindigt het altijd laat. Wil je er iets leuks van maken, dan moet je 

eerder beginnen. Eva Beun-Lekkerker wil wel meedenken over café-vorm. 

We kunnen ook op andere momenten iets leuks doen, zoals een borrel voor kader tijdens evenementen, 

bijvoorbeeld het NK. Anton van Kamp stelt een mini-ledenraad tijdens wedstrijden voor. Marina 

van de Bunt: dat lukt alleen als die mensen niet iets anders te doen hebben; als zij groom, ruiter, 

ouder of jurylid zijn krijg je ze niet bij elkaar, hoogstens na afloop aan de tap. We hebben in het 

verleden een combinatiedag in de Schakel gehad, met een gezamenlijk, inhoudelijk thema en 

vergaderingen van de verschillende commissies. Dat beviel toen goed. Andere ideeën zijn virtueel 

café; en een gezamenlijke maaltijd. Lieke van Poucke: er is geld voor, dus wacht niet met 

voorstellen! 
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Actielijst 
Wat Wie verantwoordelijk Wanneer 

Aanpassing rooster van aftreden 

aan nieuwe situatie 

presidium ledenraad z.s.m. 

Foto voor website naar Rineke 

Louws 

allen z.s.m. 

Tarieven jeugdwedstrijden; overleg 

wedstrijdorganisatoren 

sportcommissie 

bestuur 

2021 

Aanpassing juryvergoedingen bestuur, sportcommissie 2021 

Ideeën voor besteding reserves; 

oproep aan leden 

voorstellen door allen 

bestuur 

lopend 

voorstel november 2021 

Openen extra bankrekening ivm 

spreiding saldo 

penningmeester NSIJP  

Bijstellen foutjes in jaarverslagen bestuur, met name Lieke van 

Poucke 

 

Ook jurykaders in jaarverslagen bestuur 

jurykader sport 

jurykader fokkerij 

eind 2021, begin 2022 

(tbv voorjaarsvergadering) 

Communicatieplan naar raadsleden Rineke Louws z.s.m. 

Eventueel lid worden van 

sectorraad paarden en/of koepel 

fokkerij 

NSIJP-kantoor gaat kosten na; 

stamboeksecretaris 

bestuur beslist 

z.s.m. 

I&R regeling paardenhouders; 

Opstarten expertgroep  

stamboeksecretaris 

expertgroep 

z.s.m. 

Aanvullen recreatiecommissie allen 

bestuur (m.n. Ada Kramer) 

z.s.m. 

Notulen vergaderingen sneller naar 

raadsleden 

presidium ledenraad zodra zij klaar zijn 

Voorstel vergadering maart 2022: 

live of online, op vrijdag of andere 

dag? 

presidium ledenraad najaarsvergadering 2021 

Denken over andere vorm 

vergaderingen en/of andere 

bijeenkomsten; borrel, maaltijd, 

virtueel café 

presidium ledenraad 

bestuur 

Eva Beun-Lekkerkerker 

voor najaarsvergadering 

2021 

 

 


