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BELEIDSPLAN 2022-2024
Missie & Visie
Het doel van de vereniging is het bevorderen van de fokkerij en het gebruik van het IJslandse
paard in Nederland op de meest verantwoorde wijze.
Het NSIJP ontwikkelt, beheert en bewaakt de ontmoetings- en informatieplatformen binnen
de Nederlandse IJslander-wereld voor fokkerij, sport, recreatie en educatie en richt zich op
de IJslander-liefhebber in alle leeftijdsgroepen.
De NSIJP is lid van de FEIF de International Federation of Icelandic-Horse Associations.
Het welzijn van de paarden heeft onze hoogste prioriteit.

Tot de kerntaken behoren:
-

aanleggen en bijhouden van het stamboek het IJslandse paard
het afnemen van verrichtingsproeven en het houden van keuringen
organiseren van wedstrijden voor IJslandse paarden
alle overige middelen die de fokkerij en het gebruik van het IJslandse paard
bevorderen

Tot de neventaken behoren:
-

het initiëren van kennis bijeenkomsten m.b.t. de sport en fokkerij
het hebben van een effectief netwerk voor de promotie van het IJslandse paard
het hebben van een digitaal platvorm, NSIJP.nl, voor de leden en niet leden
het bevorderen van de afzet van IJslandse paarden
het stimuleren van alle activiteiten die de verbinding tot stand brengen van alle
liefhebbers van IJslandse paarden
het beheren van begrazingsgebieden(ter discussie)
het promoten van het IJslandse paard in het algemeen

Al het bovenstaande behoort tot het standaard takenpakket. Daarnaast hebben we voor
2022 de volgende prioriteiten ons ten doel gesteld
-

De automatisering op het hoofdkantoor en voor onze vrijwilligers op orde krijgen.
Voor een ieder alle informatie toegankelijk en simpel. De security op orde en alles
oproepbaar bij calamiteiten
De website NSIJP.nl verder uitbouwen tot een digitaal platform voor leden en niet
leden.
Het opstarten van een projectgroep om met het WK 2023 in Oirschot een grote slag
te maken in de promotie van het IJslandse Paard in Nederland.
Een meerjarenplan maken voor de fokkerij nieuwe stijl.

