Toelichting op de jaarrekening 2021:
Net als 2020 is in 2021 de invloed van corona duidelijk zichtbaar. Vele begrote activiteiten zijn niet
doorgegaan, hebben dientengevolge ook geen kosten opgeleverd. Ook de vergaderkosten van
bestuur en ledenraad zijn navenant lager door de online vergaderingen.
Hieronder een opsomming van de afwijkingen.

Opbrengsten:
Contributies:
Gestegen. Door de invloed van de nieuwe wettelijke regels is er een toename geweest van het aantal
afstammingsbewijzen voor tot dan niet leden, die hierdoor lid zijn geworden. Voor 2022 is een
gedeelte hiervan structureel ingeboekt.
Stamboekadministratie:
Is in principe kostendekkend, heeft meer inschrijvingen gehad dan verwacht (maar dit blijft slecht
voorspelbaar). Ook hier is de invloed van de nieuwe regels van RVO ook zichtbaar.
Sport:
De betaalde ruiterbijdrage uit 2020 is in 2021 verrekend, daarmee is de voorziening uitgenut.
Fokkerij:
Met de beide keuringen zijn er meer inkomsten geweest door de inschrijfgelden, verder is de
voorziening voor livestream ingezet, in totaal dubbele inkomsten dan begroot.

Uitgaven:
Bestuur en Ledenraad:
In 2021 alleen digitale vergaderingen en verder geen bijeenkomsten, hetgeen minder kosten met
zich meebrengt.
PR/Communicatie:
In het verbeteren van de website is meer werk gaan zitten dan begroot, vandaar de hogere kosten.
Door corona zijn de andere evenementen niet doorgegaan.
Internationale uitzending:
Door het afgelasten van de WK zijn er geen kosten gemaakt voor internationale uitzending.
Sport:

Ook bij de sport is de livestream ingezet (bij het NK). In verband met de verplichte corona
maatregelen zijn de kosten per wedstrijd wat hoger geweest.
Jeugd:
Door de vertraging bij de IJP is het winterboek in een separate mailing naar de leden verstuurd opdat
deze voor de kerstvakantie in de post zat. Dit is een behoorlijke kostenpost geweest.
Recreatie:
De ondersteuning van activiteiten is in 2020 niet uitgegeven.
Begrazing:
Kosten zijn hoger dan begroot, door de hogere tarieven voor hoefverzorging. Hierdoor zijn we
genoodzaakt om de tarieven te verhogen voor 2022, opdat dan de begrazingen weer kostenneutraal
zijn.

Balans:
Netto resultaat
Het netto resultaat is € 21.048,80 positief.
Dit resultaat omvat zowel het resultaat van de begrazing en van het NSIJP algemeen. Het boekjaar
begrazingen is negatief afgesloten met een bedrag van - /- € 931,66 , dit wordt conform de afspraken
ten laste gelegd van het eigen vermogen begrazingen. Het boekjaar NSIJP wordt positief afgesloten
met een bedrag € 21.980,46. Beide bedragen zijn zichtbaar op de balans.
Overzicht belangrijkste mutaties op de balans:
Stand per 1
januari 2021
MVA
IMA
Voorraden
Kortlopende
vorderingen
Liquide middelen
EV
Voorzieningen/reserves
Kortlopende schulden
Langlopende schulden

Mutatie 2021

Stand per 31
december 2021
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20.078
402.771
109.350
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32.307
170.242

-2.516
19.350
28.149
-12.673
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7.225

17.562
422.121
137.499
99.296
30.523
177.467

Begroting 2022:
Algemeen: Aanpassingen gedaan conform de trendlijn uit de afgelopen jaren. Mutaties zijn geel
gemarkeerd.
Bijzonderheden:
Inzet € 10.000 van de voorziening PR/Website om een slag te maken in de automatisering. Inrichten
Office 365, koppeling met WorldFengur, etc.
Toetreding tot de Koepelfokkerij à € 2.800 per jaar.

