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Inleiding  
 

Geachte leden van de ledenraad,  

 

Hierbij bieden wij u de jaarverslagen 2021 aan. Deze zijn opgesteld door het bestuur, commissies en 
werkgroepen, al deze groepen hebben hier weer de nodige inspanning voor geleverd. De 
jaarverslagen zijn opgesteld op basis van het door de ledenraad voorgestelde format en geven een 
mooi beeld van alle activiteiten in onze vereniging en de ontwikkelingen daarin.  

2021 is voor velen wederom een bijzonder en ‘anders dan anders’ jaar geweest. Dat geldt zeker ook 
voor onze vereniging. De Covid-19 pandemie is van grote invloed geweest op de activiteiten die we 
hebben kunnen ontwikkelen. Over het algemeen minder activiteiten, soms vervangende activiteiten of 
anders georganiseerde activiteiten.  

We zijn blij met alle vrijwilligers die zich ook in dit jaar hebben ingezet om toch zoveel mogelijk voor 
onze leden te doen. 

Voor 2022 hopen wij op een jaar dat weer naar ‘normaal’ toe gaat en waarin weer meer activiteiten 
met leden en /of met publiek kunnen plaatsvinden. Tevens kijken we dit jaar ook al een beetje vooruit 
naar 2023 waarin wederom een WK in Nederland gehouden zal worden.  

Naast de jaarverslagen heeft het bestuur ook een evaluatie van het beleidsplan opgesteld. Die spitst 
zich meer toe op een aantal specifieke onderdelen en de daarvoor geformuleerde ambities.  

De jaarverslagen ontvangt u ter kennisname.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Bestuur NSIJP.  
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Jaarverslag Bestuur NSIJP 2021 
 

 
1. Samenstelling Bestuur 2021 

 
Bestuurslid gehele jaar Nieuw in bestuur Vertrokken uit bestuur 
Bert den Uijl     

 Lieke van Poucke   
Carla Kemme   
Ada Kramer    
Stella Timmerman    
Harm Akse   
 Henk van der Velde  
 Pieter de Gouw  

 
 

2. Activiteiten en resultaten  
 

 2019 2020 2021 
Versterken vereniging  Beleidsplan 

 
Ondersteuning Holland 
House 
 
Jubileumviering voor 
alle leden (en niet-
leden)  
 
Presentje voor 
kaderleden  

Financiering Winterboek 
Jeugdcommissie  
 
 
 
Uitreiking Jan Pelsprijs 
bij digitale Ledenraad  

Financiering Winterboek 
Jeugdcommissie 
 
Uitreiking Jan Pelsprijs 
bij Wedstrijden Zuid 
(oktober)  
 
Livestream 
verwekelijken  

Financieel gezonde 
vereniging   

Aanspreken 
reserves/voorzieningen 
conform keuze LR 
(jubileum + fokkerij   
voldoende ruimte) 

Door beperking 
activiteiten aanmerkelijk 
minder uitgaven, 
financieel positief 
resultaat 

Door beperking 
activiteiten aanmerkelijk 
minder uitgaven, 
financieel positief 
resultaat 

Internationale aansluiting  FEIFconference Berlijn 
 
Lezingen over 
ontwikkeling fokkerij (zie 
ook fokkerij)  
 
FEIFvertegenwoordigers 
aanwezig bij 
jubileumviering 

FEIFconference IJsland 
 
Geen andere 
activiteiten, Youth Cup 
ed geannuleerd.  

Online FEIFconference  
 
 
Online Young Leaders 
Event  
 
Online internationaal 
Festival: HestFEst 

Informatiefunctie versterken  Speerpunt in 
beleidsplan 
 
Informatievoorziening 
WK-selectie, NK en WK 
gefaciliteerd 

Ondersteuning PR en 
communicatie-
ontwikkeling (zie PR-
commissie)  

Aanpassingen website  

 
3. Toelichting op activiteiten en resultaten  

Behaalde doelstellingen 
Het bestuur heeft de gebruikelijke zaken gedaan die bij de bestuurstaken horen zoals financiële 
verantwoording, financieel beleid, Ledenraad, vertegenwoordiging vereniging.  



 
            Jaarverslagen 2021  5 

 

Daarnaast is in 2021 veel aandacht besteed aan:  
 Doorgang geven aan keuringen en wedstrijden binnen de Covid-19 maatregelen 
 Livestream verzorgen voor de leden 

De inzet van de commissarissen voor de verschillende gebieden komt terug in de jaarverslagen van 
de desbetreffende commissies  
 
Actieve vrijwilligers:  
De jaarlijkse Jan Pelsprijs voor een vrijwilliger die zich op een bijzondere manier inzet voor het NSIJP 
is in 2021 uitgereikt aan Manuela Bikbergen. 
 
 
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen 
De aanpassingen voor de website zijn nog niet volledig gerealiseerd en zullen worden doorgezet in 
2022.  
 
Doelstellingen 2022 
Voor 2022 ligt de focus vooral op verbinding binnen de vereniging door elkaar weer in levende lijven te 
ontmoeten. Daarnaast zal er ook nog altijd aandacht blijven voor een onlinecomponent om meer leden 
de mogelijkheid te bieden om deel uit te maken van verschillende activiteiten.  
 
Ontwikkeling ledenaantallen 

 2020 2021 2022

Totaal aantal leden per 1 
januari 

   

Hoofdleden  1722 1780 1900 

Gezinsleden  317 317 323 

Jeugdleden  17 15 18 

Jeugdgezindsleden  60 52 50 

Donateurs  34 32 31 

 

Het aantal actieve kaderleden (commissies, werkgroepen, bestuur, ledenraad, ondersteuning 
keuringen) bedraagt ca. 100.   
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Jaarverslag PRcommissie NSIJP 2021 
 

1. Samenstelling Commissie 2021 

Commissielid gehele jaar Nieuw in commissie Vertrokken uit commissie 
  Els Corstens 
  Anneke Hallebeek 
  Nicole de Boer  

 Huub Kleintjes  
  Elvira de Bruijn 
  Daan Wormsbecher 

 
2. Samenvatting activiteiten en resultaten 

 
 2019 2020 2021 
Externe evenementen     
Horse Event  aanwezig  Niet doorgegaan   
Animal Event  aanwezig  Niet doorgegaan   
IJslanderevementen     
WK Oirschot  - Niet doorgegaan   
NSIJP-evenementen     
Jonge hengstenkeuring  x Ondersteuning 

livestream  
 

NK x Niet doorgegaan  
Jubileumevent  aanwezig bij 

ontvangst 
Nvt  

Jubileumpresentje Inkoop en 
verstrekking  

Nvt  

Overig     
Nieuwsvoorziening   Nieuwsbrieven, 

nieuwsberichten 
social media  

 

NSIJPfolder x Voorbereid  
Website  x Voorbereiding 

herstructurering 
en uitbreiding 

 

Aanzet digitale bedrijvengids x x  
 

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten  
Behaalde doelstellingen 
 
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen 
Door aftreden van de PR Commissie en de aanhoudende corona-situatie zijn veel van deze doelen 
niet afgerond.  
 

4. Doelstellingen 2022 
Opstarten van nieuwe PR Commissie 
 

5. Aanvullende opmerkingen  
Nvt  
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Jaarverslag Redactie IJP 2021 
1. Samenstelling Commissie 2021 
 

Commissielid gehele jaar Nieuw in commissie Vertrokken uit commissie 

Vera Bax *   

Marian Bisschop  Per 31/12/2021 

Simone Brinkman *   Per 31/12/2021 

Elvira de Bruyn *    

Bert van der Zalm   

Josine Brackman- Pijnacker 
Hordijk * 

  

Daan Wormsbecher*    

Advertentiewerving: Yvonne van 
Dijk 

 Per 31/12/2021 

Michelle Glorie*   

Ellie van der Scheer (!)   

Hanny van Geleuken (!)   

 

 

Enkele redactieleden hebben een specifieke taak, * is de kerngroep 

(!) Hanny van Geleuken en Ellie van der Scheer zijn speciale verslaggevers die niet 
in de redactie zitten maar wel schrijven voor de IJP.  

2. Samenvatting activiteiten en resultaten 

 Vier uitgaven van verenigingsblad IJP, oplage tussen 1900 en 
2000. 

 Aantal pagina's per nummer blijft ±60. 
 Eind 2021 is Yvonne van Dijk gestopt met de advertentiewerving. 

Per begin 2022 wordt er gezocht naar iemand die haar taken wil 
overnemen, momenteel wordt dit vanuit de redactie opgepakt.  
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 Onderwerpen waren volgens plan verdeeld over de thema’s Fokkerij, Sport, 
Jeugd, Recreatie, Regio’s, Training, Gezondheid/verzorging en management, 
NSIJP/FEIF en Human Interest. 

 In 2021 was er ruim aandacht voor onderwerpen die ook interessant zijn voor 
de recreatieve ruiter 

 Door Covid-19 was het moeilijk om evenementen te organiseren vanuit het 
NSIJP, en dit bleek ook in het verkrijgen of schrijven van verslagen, waar vaak 
een beperkt publiek aanwezig mocht zijn. De verslagen die er waren konden 
door leden gevonden worden op de website van NSIJP, waardoor 
fotoverslagen met een korte samenvatting een goede uitkomst bleken en een 
aanvullend beeld van de dag geven.  

 Series: bijzondere fokhengsten, boekrecensies, kijkje bij andere bedrijven, 
updates over het WK2023. 

 
3. Toelichting op de activiteiten en resultaten 
Behaalde doelstellingen 

 De werkwijze van de IJP redactie heeft zich verplaatst naar OneDrive, zodat 
iedereen in de redactie bij de bestanden kan en het werk kan doen dat ze moeten 
doen.  

 Door middel van redigeer/corrigeer teams worden artikelen snel en efficient 
nagelopen met onderlinge communicatie binnen het team. Hierdoor hoeft de 
hoofdredacteur alleen overzicht te houden en eventueel na te jagen, en wordt de 
logistiek door de teams geregeld (dus dat het artikel bij de eindredactie en de 
vormgever terecht komt).  

 Door de inzet van Yvonne waren ook dit jaar de advertenties passend bij de tijd 
van het jaar of het onderwerp van de IJP van dat moment. 

 Leden benaderden de IJP voor inhoud van het blad, en meldden zich ook in grote 
getalen voor het schrijven van recensies of oproepen voor bijv. foto's.  

 

Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen 

 Hoewel leden de inbox/Facebookpagina van de redactie steeds beter weten te 
vinden, zou de redactie graag nog meer interactie/informatie willen.  

 Het maken van een jaarplanning voor onderwerpen en artikelen is een lopend 
project. 

 Er moet nog steeds een advertentiecoördinator gevonden worden.  
 

4. Doelstellingen 2022 

 De werkwijze binnen de redactie blijven versoepelen en verbeteren. 
 Meer redactieleden werven 
 Meer artikelen, verhalen en informatie uit de grote groep NSIJP leden halen. 
 Een samenwerking creëren tussen het blad en de andere communicatiekanalen 

van het NSIJP. 
 De IJP digitaliseren en op de site voor leden beschikbaar maken. 
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Jaarverslag Sportcommissie NSIJP 2021 
 

1. Samenstelling Commissie 2021 
 
Commissielid gehele jaar Nieuw in commissie Vertrokken uit commissie 
Marina v.d. Bunt (voorzitter)   
Vacant                   (secretaris)   
Bas Cornielje   
Bert den Uijl (sportcommissaris)   
Carolien de Lauwere   
Menthe van Vierssen   

 
 
2. Samenvatting activiteiten en resultaten 
 
Activiteit 2019 2020 2021 
Mede zorgdragen voor 
goed verloop 
wedstrijdseizoen 

Continu, dmv 
communicatie met 
organisatoren, 
ondersteunen van 
organisatoren, 
contactpersonen 
aanwezig tijdens 
wedstrijden en vragen 
beantwoorden van 
leden/ruiters 

Helaas kenmerkte 
dit jaar zich door 
het afgelasten van 
vrijwel alle 
wedstrijden, maar 
daar waar nodig 
bleef er continue  
communicatie met 
organisatoren,  en 
werden vragen 
beantwoord van 
leden/ruiters 

Ook in 2021 
speelde corona 
een grote rol door 
de diverse en sterk 
wisselende eisen 
aan het mogen 
organiseren van 
wedstrijden. 
Gelukkig zijn er wel 
diverse wedstrijden  
georganiseerd.  

Dat vereiste de 
nodige inzet van 
alle betrokken 
partijen. 

 
Reglementen bijhouden 
en aanpassen aan 
internationale 
ontwikkelingen en 
nationale behoeften 

Geen grote wijzigingen 
noodzakelijk geweest 

Gewerkt aan 
nieuwe 
Prestatieklassen 
normen, uitvoering 
door corona 
uitgesteld 

De normale 
aanpassingen zijn 
waar nodig 
verwerkt. De in 
2020 ontwikkelde  
nieuwe PK regeling 
wordt in 2022  van 
kracht 

 
Selectieprocedure WK 
2019 ontwikkelen  

Nvt, aan de procedure 
voor 2021 is al gewerkt 

Procedure voor WK 
2021 uitgewerkt en 
afgerond 

Nvt, wel is er al 
nagedacht over de 
procedure voor 
2023 

Selectieprocedure WK 
uitvoeren 

Nieuwe procedure 
uitgevoerd 

nvt Helaas is de WK 
2021 afgelast 

WK  evalueren Evaluatie onder ruiters en 
met Chef de Mission 
uitgevoerd. Aan LR 
gepresenteerd in 
november 2019 

nvt nvt 
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Selectieprocedure MEM 
ontwikkelen en uitvoeren 

Selectieprocedure 
vastgesteld en 
gepubliceerd 

Helaas werd de 
MEM gecanceld 

Selectieprocedure 
voor 2022 is 
gepubliceerd 

 
Ontwikkelen en opstarten 
sportkader 

De meerwaarde van een 
goed begeleidingsteam 
op de WK, die langduriger 
kennis heeft van de 
combinaties die meegaan 
staat vast. Uitvoering 
daaraan geven blijkt 
wederom lastig. Aan een 
plan voor een sportteam 
najaar 2020 wordt 
gewerkt. 

Door de 
coronacrisis was  
voor het 
ontwikkelen van 
een kader eigenlijk 
geen mogelijkheid 

Ook nu waren de 
coronaperikelen  
de belemmerende 
factor 

Prestatieklassensysteem  Is geëvalueerd en is 
bijgesteld.  
Gepresenteerd aan LR en 
gepubliceerd 

Invoering door 
ontbreken 
wedstrijden 
uitgesteld 

Was door het 
geringe aantal 
wedstrijden 
nauwelijks 
relevant. De 
regeling wordt dit 
jaar verder 
ingevoerd . 

 
Automatiseringssysteem 
implementeren en verder 
ontwikkelen 

Evenementensysteem 
geëvalueerd. 
Veranderingen worden in 
2020 doorgevoerd 

Veranderingen in 
gang gezet, worden 
in 2021 realiteit.  

De gewenste 
veranderingen zijn 
in 2021 vrijwel 
allemaal 
doorgevoerd. 

 
 
3. Toelichting op de activiteiten en resultaten 

 
 
Behaalde doelstellingen- gelinkt aan beleidsplan 
Ondanks de chaotische en wisselende situatie door corona, zijn er meetmomenten, oefenparcoursen 
en  grote en kleine wedstrijden georganiseerd. 

Dankzij een flexibele organisatie in Exloo is het gelukt  toch een geanimeerd NK te organiseren.  

 
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen – gelinkt aan beleidsplan 

 

Door het ontbreken van wedstrijdritme en ‘live’ contact  bleek het toch lastig om met alle betrokkenen 
bij de wedstrijdsport te overleggen over, en te werken aan het verbeteren van het beleid of het 
ontwikkelen van nieuw beleid. We hopen dat daar dit jaar weer meer ruimte in komt. 

Door de stress en onzekerheid van de corona situatie en het ontbreken van frequent contact tijdens 
het wedstrijdseizoen ontstonden er grotere en andere meningsverschillen dan andere jaren, die ook 
minder makkelijk op te lossen waren.  Voorbeelden zijn onenigheid over of een wedstrijd nu wel of niet 
verreden kon worden onder de heersende Corona regels, en het creëren van gelijke kansen voor 
zowel vier- als vijfgangers op de WK waardoor sommige wedstrijden niet meer als selectiewedstrijd 
aangemerkt konden worden. 

De jeugd NK moest worden afgelast, en we hebben geprobeerd dat te combineren met het NK voor 
volwassenen. Dat was al heel lang niet meer gebeurd, en we hadden last van de regelgeving die niet 
meer goed blijkt te passen bij een gecombineerd NK. Dat zorgde voor een wat rommelig jeugd deel 
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van de NK, met name waar het ging om het benoemen van kampioenen. We gaan met de 
jeugdcommissie samen aan de slag om dat te verbeteren. 

 
4. Doelstellingen 2022 

1. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag is onze sportcommissaris per direct afgetreden, 
Ons eerste doel is dan ook het vinden van een nieuwe sportcommissaris.  

2. Zorgdragen voor een goed verlopend wedstrijdseizoen , en alles wat daarbij hoort. 
3. Inventariseren wat de consequenties gaan zijn van 2 verstoorde seizoenen, en daar van leren 

en beleid op ontwikkelen 
a. aandacht voor de breedtesport om van daaruit een stevige top te ontwikkelen. 

4. Selectieprocedure voor 2023 vaststellen 
5. een nieuwe sportcommissaris inwerken  

 
 
 
5. Aanvullende opmerkingen 
Een deels nieuw bestuur en een nieuwe sportcommissaris zullen ongetwijfeld ander accenten en 
speerpunten met zich meebrengen. Er zal dan ook ruimte zijn voor meer en andere doelstellingen 
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Jaarverslag Fokkerij NSIJP 2021 
 

1. Samenstelling 2021 
 

Commissielid gehele jaar Nieuw in commissie Vertrokken uit commissie 
Thomas Grégoire (Voorzitter) Oktober 2020 Ja 
Henk Peterse   
Tom Buijtelaar  Adviserende rol 
Carla Kemme (Sbs)  nvt 
Dester van Nunen  ja 
Thomas Hoogenboom  ja 
Johanna Schulz   
   

Bijzonderheden Ivm met het voorgenomen afscheid van de stamboeksecretaris 
(Sbs) in maart 2022, is het werven van nieuwe leden opgeschort 

 
Jurykader NSIJP1 

Jurylid gehele jaar Nieuw  
Tom Buijtelaar (Voorzitter, tevens int. FEIF fokkerij jurylid)  
Bram van Steen  
Thomas Gregoire  
Ariëlle Withaar  
Henk Peterse  
  

Bijzonderheden Momenteel is er een voldoende 
bezetting 

 
Stamboekbureau 

 
2. Samenvatting activiteiten en resultaten  
 

fokkerijcommissie 2019 2020 2021 
Vergaderingen  online 8x  online 8x 
Lezingen þorvaldur Krístjánsson 

(New developments in 
breeding assessment),  
 
Heimir Gunnarsson 
(History of Icelandic 
Horse Breeding) 

  

Klankbord Enquête Fokkerij   
Educatieve 
activiteiten 

Cursus Fokkerij paard 
voorbrengen (met 
Elisabeth Jansen). 
 
Cursus Fokkerij paarden 
voorbrengen. (met Erik 
Spee ne Johanna 
Schulz). 
 

Vooroverleg 
samenwerking BSIJP 

 

 
1 Toegevoegd op verzoek LR 26-3-2021 

Functie Naam Wijzigingen 
Stamboekadministratie Groenned; Ettje Graafstra (WF 

Registrant), Wietske Lantinga 
- 

Stamboekdatabase WorldFengur - 
Stamboeksecretaris (Sbs) Carla Kemme/maart 2016 voorzien in Maart 2022 
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Keuring toen en Nu (Tom 
Buijtelaar) 
 
Toelichting centrale 
veulenkeuring (Tom 
Buijtelaar) 
Fokkerij stand 60-j 
Jubilieum met o.a. 
interviews met 
verschillende fokkers 

Kwaliteit Keuring/WK Voor overleg Árni Björn 
traject (keuring 2020) met 
organisatoren  

Voorbereiding nieuw 
Traject voor 2021; 
overleg met 
organisatoren 

þordður traject 
gerealiseerd, met 
dank aan Bram van 
Steen & co 
 
FEIF survey Keuring 
op het WK 

Nieuwe lokaties 
Merrie- 
veulenkeuringen 

 Bezoek locatie 
Fensalir; overleg 
‘thuiskeuringen’ 
Putten, Oenkerk 

Ook dit jaar zijn in 
Oenkerk en bij 
Fensalir keuringen 
georganiseerd. 
 
Locatie Ilperveld (Den 
Ilp) (Jaap en Yvonne 
Groven) komt in 2022 
te vervallen ivm 
verhuizing van de 
organisatoren 

 
 

Stamboekbureau 2019 2020 2021 
(Bijzondere) activiteiten    

Fokkerij Verordening EU (nov 
2018 van kracht) 

Erkenning binnen  Deelname van NSIJP 
kantoor en Sbs aan 
online vergaderingen 
met RVO 

Invoering AHL  Brief aan 
kamerleden 

Risico gerichte controle 
op voldoen aan Fokkerij 
Verordening van NSIJP 
door RVO. Loopt nog. 

   Veel tijd gestoken in 
telefonische hulp aan 
leden mbt paarden 
registreren op UBN 

 

Fokkerij 2019 2020 2021 
Keuringen    
Aantal keuringen onder het zadel 1 0 1 

Aantal paarden op deze keuringen 21 (18 volledig)  32 
merries 12 (11)  18 

hengsten 9 (7)  14 
Aantal keuringen hengsten 3 en 4 jaar 1 1 1 

Aantal paarden op deze keuringen 13 5 11 
Aantal Veulen- en Merriekeuringen 4 5 5 

Aantal merries op deze keuringen 16 21 25 
Aantal veulens op deze keuringen 49 44 58 

Veulen op deze keuringen ten opzichte 
van totaal aantal geregistreerde veulens 

31% 25% 29% 
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Fokkerij 2019 2020 2021 
Andere activiteiten    

Fokkerij Event (veulens) Ja (12) Ja  (10) Ja (13) 
Hengsten    
Aantal goedgekeurde hengsten (NL) 49 48 56 

Waarvan dit jaar goedkeuring behaald 2 5 8 
Aantal voor 1 jaar goedgekeurde 
hengsten NL 

5 2 4 

Buitenlandse hengsten tijdelijk ter 
dekking in NL 

1 1 1 

Fokkerij-keuringskader    
Aantal internationale (FEIF) juryleden 1 1 1 

Aantal nationaal Juryleden 5 5 5 
Officiële FEIF ringmeester fokkerij 1 1 1 

 
 

Stamboekbureau 2019 2020 2021 
Aantal keuringen – secretariaat (dagen) 9 6 8 

Totaal aantal ingeschreven paarden 
(levend) 

7088 7192 7284 

Dit jaar ingeschreven veulens 159 174 199 
Dit jaar geïmporteerde paarden  89 113 151 

Dit jaar nieuw ingeschreven stalnamen 21 26 36 
 

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten 
 
Behaalde doelstellingen 2021 
 

Kerngebied Invulling 
Registreren, gezondheid en 
welzijn 

Doorlopend 

Keuren en Adviseren - þordður Traject; Keuring Hazerswoude; Nieuwe aanzet voor 
vergelijkbaar traject 2022; 

- Voorstel voor FEIF breedingcommittee  tav omschrijving M7 
en M8 

Stimuleren en Faciliteren 

Informeren Berichten en blog NSIJP website 
 
Specifiek benoemde doelstellingen 2021 

Omschrijving Stand van zaken 
Verder invulling geven aan 
herziening 
keuringsregelementen. 

Lopend. Fokcieleden hebben input gegeven op de huidige regels, 
wat moet blijven, wat moet veranderen, en wat er nieuw geregeld 
moet worden. 

herzien Fokprogramma 
(aanpassingen FEIF 
implementeren) 

Lopend. Verwacht wordt dat voor April 2022 een ge-update 
Fokprogramma kan worden ingediend bij RVO 

Voorlichting AHL (sbs) Klaar, met dank aan ad hoc werkgroep met name Gerda Casimir 
en Karin Hazelhoff 

Keuring onder het zadel Succesvol volbracht met dank aan organisator fam. Hoogeboom 
Draaiboeken keuringen Lopend, een werkgroep olv Fokcielid Johanna Schulz is 

samengesteld 
Hengsten op website Lopend, maar heeft vertraging opgelopen door veranderingen in 

PR-commissie en Fokcie 
 
4. Doelstellingen 2022 
In verband met de voorziene wijziging van samenstelling fokcie en invulling vacature 
stamboeksecretaris maart 2022, nog geen vaste invulling gegeven. 
 
5. Aanvullende opmerkingen 
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Met de ad hoc groep voorlichting, AHL is ook gesproken over afgifte van paspoorten en de mogelijke 
dreiging dat dit zal worden gecentraliseerd en weggehaald bij stamboeken (ingebracht onderwerp via 
Ledenraad). RVO heeft aangeven dat van weghalen bij stamboeken van paspoort-afgifte nog geen 
sprake is. Vastgesteld is dat het voor NSIJP géén groot financieel nadeel kan worden omdat 
paspoorten kostendekkend zonder winstoogmerk worden verstrekt. (Mocht dit toch nog relevant 
worden dan is dit onderwerp weer eenvoudig op te pakken).  

Voor 2022 is voorzien in deelname van 2 deelnemers aan het FEIF seminar ringmeester. Deelname is 
vastgesteld in samenspraak met ringmeester René Vink. Het betreft herhaling/bijscholing en 
opleiden/begeleiding van assistent ringmeester Mariella Blast tot officiële FEIF ringmeester. 
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Jaarverslag Jeugdcommissie NSIJP 2021 
 

1. Samenstelling Commissie 2021 
 

 
Commissielid gehele jaar Nieuw in commissie Vertrokken uit commissie 
Merel van Vierssen 

 
 

Michelle Goedhart   
Mirella Bast   
Seva Peters   
Stella Timmerman   

 
2. Samenvatting activiteiten en resultaten 

 
 2019 2020 2021 
Trainingsdagen 5  1 
Young Leaders event 1   
Jeugdweekend    
Jeugd-educatieplan  1 1 
Winterboek  1 1 
    
Jeugdleden 2019 2020 2021 

Totaal aantal jeugdleden 107 90? 84 
Aantal jeugdleden   21 

Aantal jeugdgezinsleden    63 
Waarvan jongens   3 

Doorstroom vanwege 18 jaar 23  16 
 
 

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten  
 
2021 was een rustig jaar als het gaat om fysieke bijeenkomsten. Eind november hebben we een 
jeugddag georganiseerd die zeer goed ontvangen is bij de aanwezige jeugdleden. De dag stond in het 
teken van ‘Trail en Jump’. Er is aandacht besteedt aan het aanleren van vaardigheden als het gaat om 
trail-onderdelen en hoe je je paard kan voorbereiden op een sprong en het maken van één/meerdere 
sprongetjes. Omdat onze jeugdleden zo veel plezier hebben beleefd op deze dag, willen we dit type 
activiteit zeker vaker gaan organiseren.    
 
In de zomer van 2021 heeft HestFest plaatsgevonden, een online internationaal festival waaraan 14 
landen aangesloten bij de FEIF hebben deelgenomen. De kernpunten van het festival waren 
internationale verbinding en plezier, waarbij er een divers aanbod was van activiteiten georganiseerd 
door de deelnemende landen. 
 
Een activiteit die nog niet zichtbaar is voor onze leden, maar waar wel degelijk tijd aan besteed is, is 
de samenwerking met de educatiecommissie om een raamwerk te creëren voor onze jeugd wat 
handvatten biedt bij het leren rijden op, en verder groeien met, een IJslander. 
 

4. Doelstellingen 2022 
 
2022 had in het teken moeten staan van de Youth Cup, helaas hebben wij het nieuws gekregen dat dit 
niet door kan gaan. Daarom willen wij een alternatieve Cup gaan organiseren. Momenteel zijn we als 
commissie druk bezig om hier een plan voor te schrijven. We zijn aan het nagaan of het haalbaar is 
om een BeNeDeLux Cup te organiseren, om zo toch de internationale component van de Youth Cup 
aandacht te geven. Daarnaast willen wij onze jeugdleden weer meerdere live activiteiten bieden, 
waaronder het bezoeken van een trail park, aandacht voor springen en onderdelen die naar voren 
komen op de Youth Cup zoals de vlaggen race en Gaedingafimi. In de winterperiode zullen wij onze 
jeugdleden weer verblijden met een winterboek! 
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5. Aanvullende opmerkingen  
Voor de samenwerking met de educatiecommissie zullen wij het raamwerk verder uitwerken, waarbij 
het materiaal voor de instructeurs inmiddels als concept klaarligt en wordt geëvalueerd door de 
educatiecommissie en de werkgroep vanuit de VIT. De volgende stap is het maken van de 
ruitermaterialen en het lanceren van een pilot. 
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Jaarverslag Educatiecommissie NSIJP 2021 
 

1. Samenstelling Commissie 2021 

Commissielid gehele jaar Nieuw in commissie Vertrokken uit commissie 
Ada Kramer    
Mark Timmerman   
Marianne Timmerman   
Odette Nijssen    
Lodewijk Bonnez   
  Wilma ter Schure  
  Franca Schreurs  

 
2. Samenvatting activiteiten en resultaten 

 2019 2020 2021 

TI-B 2016-2018 2 cursisten geslaagd    

TI-basis 2018-
2020 

1 cursist gestopt  Examen januari: 3 
cursisten geslaagd, 1 
cursist gedeeltelijk 
geslaagd 

Nog 3 kandidaten 
herexamen en geslaagd 

  Jeugdcommissie is,  ism 
met educatiecommissie, 
gestart met maken van 
opleidingsplan jeugd.  

Opleidingsplan jeugd 
loopt. 

    

 
Toelichting op de activiteiten en resultaten 
Nvt  
 
Behaalde doelstellingen 
 herexamens TI-basis 2018-2020 
 overleg met KNHS-Opleidingen over afstemmen basis opleiding 
 in samenwerking met jeugdcommissie verder ontwikkelen van opleidingsplan jeugd, 
 
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen 
 herschrijven opleidingsdocumenten (gedeeltelijk) 
 starten met nieuwe opleiding TI-basis 
 

3. Doelstellingen 2022 
 starten met nieuwe TI-basis 
 overleg met KNHS over opleidingsdocumenten voor TI-B en evt TI-A 

4. Aanvullende opmerkingen 
Het overleg met de KNHS is een doorlopend proces. Module Longeren en TI-C (jonge 
Paarden) moet nog met de KNHS doorgesproken worden. 
Het opleidingsplan Jeugd ism de Jeugdcommissie is ook een doorlopend proces.  
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Jaarverslag Recreatiecommissie NSIJP 2021 
 

 
1. Samenstelling Commissie 2021 

 
Commissielid gehele jaar Nieuw in commissie Vertrokken uit commissie 
 Marlies Röhmer  

Ada Kramer   
Anneke van Staalduinen   
  Tanja Casimir 
Marian Berix   
 Christianne Remmé  

 

2. Samenvatting activiteiten en resultaten 
 2019 2020 2021 

Ondersteuning 
leden bij koop 

Riding horse profile is 
gewijzigd door FEIF 

leisurecommitte, staat op 
NSIJP website 

Geen noodzaak voor  
een vertaling van  nieuwe 

Riding horse profile.  

Onveranderd 

 

 

Verbinding 
regionale 
vereigingen 

Overleg regionale 
verenigingen op 24 

januari 2019  

Jaarlijks overleg 
regionale verenigingen 

plannen,  

ivm Corona niet gebeurd 

Geen overleg ivm corona 

 

Communicatie, 
informatievoor-
ziening 

Informatie wordt op 
sociale media gedeeld 

Informatie gedeeld op 
sociale media 

Informatie gedeeld op 
sociale media 

Subsidiëring 
regionale 
activiteiten  

 Nieuw beleid maken rond 
toekennen subsidie 

regionale verenigingen 
voor recreatie-

activiteiten. 

IVM Corona niet gebeurd 

Nog geen nieuw beleid 
gemaakt. 

 

3. Toelichting op activiteiten en resultaten 
In 2021zijn er een aantal wisselingen in de commissie geweest. De commissie is bezig met een nieuw 
beleid te maken voor 2022. 
 

4. Doelstellingen 2022 
Beleid maken voor toekenning subsidie regionale verenigingen. 
Overleg regionale verenigingen, onder voorbehoud corona situatie. 
Organiseren van een online lezingen voor recreatief rijdende ruiters. 
 

5. Aanvullingen 
Nvt  
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Jaarverslag Begrazingen NSIJP 2021 
 

 
1. Samenstelling Commissie 2021 

 
Omdat het NSIJP nog maar over één begrazingsgebied beschikt is er geen werkgroep Begrazingen 
meer. Er is direct contact tussen bestuur en de beheerder van het begrazingsgebied Markiezaat. Het 
NSIJP kantoor regelt alle administratieve afhandeling. Daarnaast onderhouden we ook direct contact 
met het Brabants Landschap.  
 

2. Samenvatting activiteiten en resultaten 
 

 2019 2020 2021 
Begrazingsgebieden      
Groesplaat  (merries)  11, opgeheven in 

april 2019 wegens 
welzijns / 
gezondheids-
aspecten 

- - 

Junner Koeland  (hengsten) 15 Per 1 mei 
overgedragen aan 
particuliere 
organisatie  

- 

Markiezaat  (hengsten)  36+9 
(winterbegrazing) 

35 + 9 
winterbegrazing 

36+9 

Totaal  60 44 45 
 
 

3. Toelichting op de activiteiten en resultaten  
 
Behaalde doelstellingen 
 
Niet of gedeeltelijke behaalde doelstellingen 
 

4. Doelstellingen 2022 
 
 

5. Aanvullende opmerkingen  
Geen  

 


