
Verslag overleg bestuur NSIJP en delegatie Ledenraad naar aanleiding 

van de extra vergaderingen van de Ledenraad. 

Naar aanleiding van de extra vergaderingen van de Ledenraad op 28 mei en 11 juni 2021 hebben er 
twee bijeenkomsten plaatsgevonden tussen een delegatie van de Ledenraad en het bestuur van het 
NSIJP. Deze gesprekken zijn aangevraagd door de Ledenraad om met het bestuur te delen wat er in 
deze extra vergaderingen is besproken en wat daar de conclusies waren.  

Tijdens deze bijeenkomsten heeft het bestuur aan de orde gesteld dat in het hele proces rond het 
voorleggen van een motie en de daaropvolgende ledenraadsbijeenkomsten bij herhaling niet de 
binnen de vereniging geldende procedures (vastgelegd in statuten en reglementen) zijn gevolgd, met 
als gevolg dat het bestuur zich beschadigd voelt door het handelen van de Ledenraad en van 
individuele leden. 

Wat betreft de inhoudelijke behandeling van de aangedragen punten vanuit de ledenraad heeft het 
bestuur aangegeven het belang hiervan in te zien en hierover in gesprek te willen gaan. Het bestuur 
onderkent het belang om met elkaar verder te spreken over deze onderwerpen (totstandkoming 
beleidsplan, herziening klachtenregeling, hoe te handelen bij conflicterende situaties) die de 
Ledenraad heeft aangedragen. Het herijken van de geldende procedures en met maken van nadere 
afspraken over de genoemde punten kan bijdragen aan het creëren van een veilig en gezond 
vrijwilligersklimaat voor een ieder die zich, op welke wijze dan ook, inzet voor het NSIJP. 

Om deze onderwerpen goed te kunnen bespreken en te regelen, is het echter nodig dat er geen 
onduidelijkheid is over de kaders waarbinnen Ledenraad en bestuur handelen. Voor onze vereniging 
hebben we die kaders vastgelegd in de statuten en reglementen. Het NSIJP kan – net als iedere 
andere vereniging - niet functioneren zonder een goede naleving daarvan; het is wezenlijk dat we 
binnen onze vereniging een klimaat hebben/houden waarin Ledenraad en bestuur samen met de 
andere vrijwilligers constructief kunnen samenwerken. 

In de gesprekken van 22 juli en 15 september jl. tussen het bestuur en de afvaardiging van de 
ledenraad is erkent dat, rond de ingediende motie (met betrekking tot Zwiggelte), de voorzitter van 
de ledenraad niet heeft gehandeld op een manier die past bij zijn neutrale rol (zie jullie reactie van 5 
oktober jl.). Tegelijkertijd lijkt het erop dat er interpretatieverschillen zijn over wat geldende 
procedures zijn en hoe bestuur en ledenraad zich tot elkaar verhouden. In het belang van onze 
vereniging is het essentieel om hierover helderheid te krijgen. Zo kunnen situaties zoals die nu zijn 
ontstaan, worden voorkomen. 

Een tweede punt dat in de gesprekken aan de orde is geweest is de invulling van het voorzitterschap. 
Het bestuur staat open voor uitbreiding van het bestuur zodat de voorzittersrol niet langer als 
dubbelfunctie hoeft te worden ingevuld. 

Omdat de huidige situatie en daarmee de het bestuur ervaren (bestuurlijke) onzekerheid aanhoudt, 
heeft het bestuur zich beraden op welke manier we als bestuur nu verder kunnen. Het bestuur kiest 
voorlopig voor een aangepaste operationele invulling van de bestuurstaken zodat we voor de 
vereniging de continuïteit van de lopende zaken kunnen borgen. Initiatieven en besluiten voor de 
midden- en lange termijn worden in deze tussenliggende periode niet opgepakt. Dit kan pas als het 
bestuur weer het vertrouwen voelt en krijgt om in de volle breedte te besturen. 

We gaan ervanuit dat we met dit voorstel gezamenlijk een goede basis kunnen leggen voor de 
toekomst van onze vereniging naar een gezonde, veilige en bloeiende organisatie voor het IJslandse 
paard die mensen in hun passie verbindt. 


