
Beleidsplan 2023-2025 
 
Zoals iedereen moeten ook wij als jeugdcommissie onze draai weer vinden na een tijd waar 
niet veel mogelijk was. Een klus die vele uitdagingen met zich mee brengt. Hoe krijgen we de 
jeugd weer bij elkaar na twee jaar waarin deze groep veel zelf heeft moeten doen? Een 
periode waarin samenkomen niet vanzelfsprekend was. Het is voor ons de taak om te kijken 
hoe wij de jeugd weer bij elkaar krijgen en mee te gaan in de wereld waarin sociale media 
een grote rol spelen.  
 
Ons streven is om een jeugdige jeugdcommissie te zijn zodat er een nauwe band blijft 
bestaan met onze doelgroep. Om die reden willen wij ook nieuwe, jonge commissieleden 
blijven aantrekken. 
 
De komende drie jaar zijn er enkele speerpunten waar wij ons op willen richten: 

- Nieuwe formule jeugdactiviteiten ontwikkelen 
- Meer samenwerking met en ondersteuning aan regionale verenigingen 
- Meer jeugdleden winnen (terug naar 100-120) 
- Meer naamsbekendheid van het NSIJP onder de jeugd creëren  

o Showteam jeugd 
- Het opleidingsraamwerk jeugd volledig uitwerken en implementeren  

o Vergroot bewustzijn van welzijn 
- Communicatie en informatievoorziening vergroten over 

o Youth Camp/Youth Cup/ Young Leaders Event + bijbehorende functies 
o Eigen georganiseerde jeugd activiteiten  

- Zorgen voor verjonging en opvolging in de commissie  
- Actief met jeugd communiceren over hun behoeftes via 

o Social media 
o NSIJP-website (vb. mogelijkheid tot chatfunctie voor jeugd) 
o Rijscholen 
o Regionale jeugd  

 
De komende drie jaar zijn er enkele speerpunten waar wij ons op willen richten: 
 

Nieuwe formule jeugdactiviteiten ontwikkelen 
 
Welzijn en verantwoorde omgang met het IJslandse paard stimuleren 
 
Meer samenwerking met en ondersteuning aan regionale verenigingen 
 
Meer jeugdleden winnen 

 
Dit willen wij doen door onderstaande acties te ondernemen: 

- Meer naamsbekendheid van het NSIJP onder de jeugd brengen 
- O.a. door een showteam met jeugdruiters 
- Actief de jeugd opzoeken op hun platformen 

- Het opleidingsraamwerk jeugd volledig uitwerken en implementeren 



- Meer proactieve communicatie en informatievoorziening over 
- Youth Camp/Youth Cup/Young Leaders Event en de bijbehorende functies 
- In eigen beheer georganiseerde activiteiten 

- Verjonging en opvolging in de commissie vaststellen 
- Actief met de jeugd communiceren over hun behoeftes via hun platformen 

- Social media 
- NSIJP website (vb. mogelijkheid tot chatfunctie voor jeugd) 
- Rijscholen 
- Regionale jeugd 

 
Wat betreft de jeugdactiviteiten hebben wij de laatste paar jaren gemerkt dat ruiters zelf 
zoeken naar passende instructeurs als het gaat om de reguliere rijlessen. Als jeugdcommissie 
willen wij absoluut niet in het vaarwater zitten van professionals. In de komende jaren zullen 
we de activiteiten richten op andere onderdelen van het rijden, zoals aandacht voor 
springen, trail en cross.  
 
In het uitstippelen van activiteiten willen wij ook actief aan de slag met de regionale 
verenigingen en onze krachten bundelen. Met vijf verenigingen verspreid door het land 
kunnen reistijden verkort worden. Het samenkomen van jeugd per regio verlaagt de 
drempel om elkaar op te zoeken en samen bezig te zijn met het IJslandse paard.  
 
De laatste jaren loopt het aantal jeugdleden terug. Iets wat ons zorgen baart, waar blijven de 
jeugdleden? Momenteel is lid worden van het NSIJP voor jeugdleden met name aantrekkelijk 
als zij een eigen paard hebben en deelnemen aan de sportwedstrijden. Wij willen het 
aantrekkelijk maken voor jeugd om lid te worden van het NSIJP, ongeacht of er ambitie is om 
wedstrijden te rijden. Binnen het NSIJP willen wij ruimte maken voor elke jeugdruiter met 
een passie voor het IJslandse paard. Naast eventueel financiële aanpassingen is het ook 
nodig dat er meer naamsbekendheid ontstaan onder de jeugd. Dit kan door mond-tot-mond 
reclame maar ook meer participatie op de sociale mediakanalen kan daarbij helpen. Net als 
het uitdelen van folders/brochures met de meerwaarde van het NSIJP aan nieuwe leden en 
proactief uitdelen van deze folder op evenementen zoals Horse Event (de Penny hoek). Een 
concrete wens is het oprichten van een jeugd show team. 
 
Een punt wat al in actie is, maar wat  aandacht nodig heeft, is het opleidingsraamwerk jeugd 
wat in samenwerking met de educatiecommissie en een werkgroep vanuit de VIT tot stand is 
gekomen. De eerste grote stappen zijn al gezet maar het doorvoeren en aanbieden van het 
raamwerk aan onze jeugdruiters is de volgende stap. In dit raamwerk wordt ook aandacht 
besteed aan het onderdeel welzijn, een onderwerp waar we allemaal steeds meer mee te 
maken hebben. We kunnen onze jeugd niet vroeg genoeg leren om goed om te gaan met 
onze paarden, zodat ook nog vele generaties na ons mogen genieten van het gevoel van 
vrijheid wat een IJslander je kan geven. Voor meer achtergrondinformatie over het 
raamwerk jeugd zie de bijgevoegde pdf ‘Raamwerk jeugd’. 
 
Er zijn jaarlijks evenementen die gerealiseerd worden namens de FEIF. De komende drie jaar 
zullen dat de volgende evenementen zijn: 

- Youth Camp 2023, Youth Cup 2024 en Youth Camp 2025 



Deze evenementen verdienen meer aandacht onder onze jeugd. In deze komende drie jaar 
willen wij ervoor zorgen dat deze evenementen meer bekendheid bereiken en dat de 
jeugdleden ook weten wat deze evenementen inhouden. Om deze informatie bij ons 
jeugdruiters te krijgen zullen we op zoek gaan naar communicatiemiddelen die passen bij de 
doelgroep van 13-17. Voor de ouders zullen wij informatiefolders ontwikkelen die een 
duidelijk beeld geven van de evenementen.  
 
Voor de jongvolwassenen, 18-26 jaar, is er jaarlijks een Young Leaders Event. Ook voor dit 
evenement willen we de bekendheid vergroten en zorgen dat we de deelnemers aan dit 
evenement meer binden aan onze jeugdactiviteiten. Denk hierbij aan het zijn van Team 
Leader op de Youth Cup of Camp en het worden van Country Leader. Ook voor deze functies 
is het van belang dat er meer informatie beschikbaar komt op onze website.  
 
Een gedeelte van de jeugdcommissie zet zich al meerdere jaren in, maar wij willen zorgen 
dat er een team staat wat door kan gaan met de werkzaamheden als een deel van ons stopt. 
De jeugd moet gerepresenteerd worden door jeugd en jongvolwassenen. Hierin is het ook 
ons doel om de ogen open te houden voor nieuwe jeugdleden en potentiële 
enthousiastelingen die tot jeugdcommissaris door zouden willen groeien.  
 
 
 

Concreet Doelstelling Uitvoering  
Aandacht voor 
informatievoorziening  

Jaarlijks activiteitenprogramma publiceren 
Actief met jeugd communiceren over hun behoeftes 

Jeugdcommissie  

Samenwerking 
regionale 
verenigingen  

Gesprek aangaan met IJRN, Hestageman, Midgard, 
Strandlengja en Sunnanvidur 

Jeugdcommissie/ 
regionale 
verenigingen  

Werving jeugdleden Verhogen van jeugdleden naar 100-120.  Jeugdcommissie/ 
NSIJP 

Naamsbekendheid 
vergroten 

Informatievoorziening moderniseren  
Een jeugd showteam oprichten met 6-8 ruiters 

Jeugdcommissie/ 
NSIJP 

Raamwerk jeugd Pilots draaien m.b.v. de trainershandboeken en verder 
ontwikkelen van het raamwerk inclusief de ruiterwerkboeken.  

Jeugdcommissie/ 
werkgroep VIT/ 
Educatiecommissie  

Youth Camp en Youth 
Cup 

Promotie maken voor de Youth Cup en Youth Camp en de 
daarbij behorende taken voor de Team Leader(s) en Country 
Leader. 
- FEIF Youth Camp 2023 begeleiden & TL voorzien 
- FEIF Youth Cup 2024 begeleiden & TL(s) en CL voorzien 
- FEIF Youth Camp 2025 begeleiden & TL voorzien 
 

Jeugdcommissie/ 
Team Leader(s)/ 
Country Leader  
 

Young Leaders Event  Promotie maken richting de groep 18-26 jarige en 
deelnemers binden aan werkzaamheden van de 
jeugdcommissie.  

Jeugdcommissie  

Activiteiten Jeugd  Doelstelling 2023-2025  
- Allrounddagen 
- NSIJP kennismaking dag 
- Extreem trail 
- NSIJP-familiedag 

Jeugdcommissie 

Voortzetting 
jeugdcommissie  

Aantrekken van nieuwe jeugdcommissie leden en door 
ontwikkelen van een potentiële jeugdcommissaris.  

Jeugdcommissie 

 


