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Beleidsplan 
Dit beleidsplan is opgedeeld in 3 delen.  

1. Context & Visie 
2. Beleidsplan 2023-2025 
3. Bijlage: Fokkerij Visie 

 
1. Context & Visie 

Focus op vooruitgang 

Context 
In dit plan staat op hoofdlijnen beschreven wat de doelstelling en bijbehorend beleid is van de 
stamboeksecretaris en de fokkerij commissie voor de komende jaren. Uitgangspunt is focus op 
vooruitgang. Focus staat voor het in beeld houden van en het werken aan de doelen zonder afleiding van 
randzaken. Vooruitgang willen we graag realiseren in de vorm van rasverbetering en het vergroten van 
de kennis over en het enthousiasme voor het IJslandse paard in Nederland. Dit willen we doen door 
goede kaders te scheppen en zelf initiatieven te ontplooien, maar vooral ook door ruimte te maken 
voor en het stimuleren van goede plannen die vooruitgang van onze fokkerij tot gevolg hebben. 

Beleid 
Het beleid komt tot stand op basis van de Fokkerij Visie (zie bijlage) die stamboeksecretaris en fokkerij 
commissie hebben op fokkerij. Doelstelling van deze visie is een (meetbare) vooruitgang op het gebied 
van fokkerij over een periode van 10 jaar vanuit de volgende uitgangspunten: 

- Uitgangspunt is altijd de context van de FEIF en de bijbehorende kaders. 
- De gezondheid van het ras en de geschiktheid van de IJslander als rijpaard hebben prioriteit.  
- We nemen verantwoordelijkheid voor het aspect dierenwelzijn. 
- De visie is geen dode letter maar een levend document, wat betekent dat de fokkerij commissie 

aangedragen voorstellen die de visie ondersteunen in principe stimuleert, mits redelijk en 
haalbaar.  

- Het beleid en de plannen die ontwikkeld worden zijn transparant en worden helder naar de leden 
gecommuniceerd. De fokkerij-commissie organiseert tenminste 1x per jaar een 
klankbordbijeenkomst om het beleid te toetsen.  

- De kennis over fokken, de fokkerij van IJslandse paarden en het keuringssysteem is een belangrijk 
aandachtspunt. Het verspreiden van deze kennis ziet de fokkerij commissie als haar kerntaak. 

- De fokkerij verdient meer aandacht. De fokkerij commissie spant zich bij haar activiteiten in om 
de impact van de fokkerij op sport en recreatie beter over het voetlicht te brengen.  

Werkwijze 
De fokkerij-commissie (FokCie) neemt de volgende verantwoordelijkheden op zich: 

- Ze is een vertegenwoordiging van de fokkers. 
- De FokCie stelt het beleidsplan op en voert het uit, en/of delegeert deelonderwerpen. 
- De FokCie verzorgt de PR (website, verslagen keuringen, IJP) of zorgt voor adequate uitbesteding. 
- De organisatie van de evenementen JHK en het Fokkerij Event gebeuren binnen de FokCie. 

Veulenkeuringen via organisatoren en met coördinatie vanuit FokCie. 
 
 
  



 
 

2. Beleidsplan 2023-2025 
 
In het beleidsplan maken we onderscheid tussen vaste verantwoordelijkheden en projecten. De vaste 
verantwoordelijkheden zijn regelmatig terugkerende zaken die aandacht vragen ofwel 
verantwoordelijkheden die doorlopend zijn. De projecten zijn specifieke zaken die we van belang vinden 
om te ontwikkelen.  
 
De projecten vinden hun oorsprong in de Fokkerij Visie. Hierin hebben we gekeken naar de aspecten die 
van belang zijn voor vooruitgang. Voor de periode 2023-2025 hebben we een aantal hiervan gekozen om 
uit te voeren en voorzien van een tijdspad.  De selectie van projecten die we op willen pakken in dit eerste 
tijdvak is gedaan op basis van input van de leden, urgentie, relevantie en beschikbare tijd. 
 

 
 

 

Vaste verantwoordelijkheden (jaarlijks)
Updaten fokprogramma & reglementen
Onderhouden contact RVO
Onderhouden contact koepel fokkerij
Onderhouden contact FEIF & zusterverenigingen
Organiseren fokkerij event
Bijscholing jurykader fokkerij
Bijscholing internationaal jurylid
Bijscholing ringmeesters fokkerij
Opleiding & samenstelling jurykader fokkerij
Jaarlijkse klankbordbijeenkomst NSIJP-breed
Vergaderingen fokkerij commissie
Selectieprocedure deelname WK
Samenwerking met stamboekbureau
Kleding juryleden, ringmeesters & vrijwilligers
Beleid dierenwelzijn
Organiseren keuringen

Project Onderwerp Fokkerij Visie Tijdspad
Beschikbaar maken topruiter keuringen Kwaliteit paardenbestand 2023-2025
Opleiding fokkerij-gericht rijden Kwaliteit ruiters 2023-2024
Lezingen online & offline organiseren Kwaliteit kennis & informatie 2023-2025
Informatievoorziening website algemeen Kwaliteit kennis & informatie 2023
Informatievoorziening website hengsten Kwaliteit kennis & informatie 2023
Futurity keuring Kwaliteit kennis & informatie 2023
Verlagen drempel deelname keuringen Kwaliteit paardenbestand 2023-2025
Fokkersreizen Kwaliteit kennis & informatie 2024-2025
Mogelijkheden verkennen laagdrempelig fokadvies Kwaliteit kennis & informatie 2024-2025
Cursus paarden beoordelen Kwaliteit kennis & informatie 2024-2025
Onderhouden relatie met keuringsorganisatoren / locaties Kwaliteit faciliteiten 2023-2025
Instructievideo's produceren Kwaliteit kennis & informatie 2023-2024
Digitalisering stamboekadministratie - 2023-2024
Uitzending WK fokkerij PR 2023 & 2025

Projecten


