Misie & Visie Recreatie
Op zich is “recreatie” niet direct het hoofddoel van BSIJP (“bevorderen van het IJslandse paardenras”). Tot je
wat bronnen gaat consulteren zoals FEIF (met een Leisure Riding Committee), Horses of Iceland, e.a.
1. Context
De verantwoordelijke voor de recreatie houdt zich bezig met het organiseren en centraliseren van
wandelingen + het ondersteunen en stimuleren van dergelijke initiatieven door buitenstaanders
(verenigingen, privépersonen), contacten leggen met organisaties, toeristische diensten en
geïnteresseerden, de organisatie van stands en demonstraties op beurzen e.d., de organisatie en opvolging
van een promoteam en de organisatie van het IJslandertreffen.
Mission Statement FEIF: zie https://www.feif.org/FEIF/VisionandMission.aspx
Leisure Riding and FEIF: zie https://www.feif.org/LeisureRiding.aspx
Het gaat daarbij steeds over mensen samenbrengen in hun “passie voor het IJslandse paard” en dat is ruimer
dan “bevorderen van het IJslandse paardenras”.
Daar kunnen we zeker mee aan de slag vanuit “onze” visie op BSIJP dat iedereen die lidgeld betaalt daar op
een of andere manier beter van moet worden en dus mee kan genieten van de dienstverlening van het BSIJP.
Het gaat ook over Life Style, dat is het randgebeuren van etenswaren, kleding, kerstversiering enz. Dat geeft
veel mogelijkheden voor het organiseren, bezoeken van zaken met een IJslands element.
2. Missie Recreatie BSIJP
BSIJP Recreatie draagt bij aan de realisatie van de mission statement van het FEIF, onder meer door:
• To put the welfare of the horse first in everything we do.
• To organise large scale events, giving people an opportunity to enjoy Icelandic horse culture, riding and
life style and to support and develop standards.
• To define the aspects of the Icelandic horse culture and promote them.
• To show respect towards the environment.
BSIJP Recreatie draagt bij aan de realisatie van visie van het FEIF Leisure Committee, onder meer:
• Me&My Horse: This is the centre of it all. The joyful hours of freedom with your horse. The happiness of
developing together with your horse. The little breaks during the week, where you can focus on your horse
and yourself.
The Horse Profile comes into the picture here: to secure, that the rider from the very beginning gets the
horse, that is most suitable for his/her skills.
• Meet&tölt: this includes meeting for a joyful ride whether it is long distance Riding, Relay Rides, shorter
tours etc.
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3. Activiteiten Recreatie BSIJP
• Organiseren van (buiten)ritten voor (recreatie)ruiters met IJslandse paarden in het ganse land.
• Ondersteuning bieden aan lokale verenigingen en clubs met IJslandse paarden bij door hen georganiseerde
buitenritten en deelnemen aan door hen georganiseerde recreatieactiviteiten.
• (Recreatie)ruiters met IJslandse paarden samenbrengen en stimuleren om samen te rijden wanneer ze
deelnemen aan door andere organisaties ingerichte buitenritten.
• Organiseren van het jaarlijkse IJslandertreffen (1 mei).
• Ondersteuning bieden aan (recreatie)ruiters op zoek naar een geschikt recreatiepaard. Dit gebeurt
vanzelfsprekend best in samenspraak met trainers die in veel gevallen beter geschikt zijn voor het
signaleren van een match of zelfs wel een mismatch.
• Promotie voeren voor het IJslandse paard (meer bepaald voor recreatiedoeleinden).
• Organiseren van activiteiten zonder paard ter versterking van het IJslandse Paarden Community gevoel en
het Life Style effect van eerder in de tekst.
• Promoten en deelnemen aan door FEIF georganiseerde activiteiten voor recreatieruiters (o.a. FEIF Virtual
Ride).
• Link maken en/of introduceren naar de wedstrijdsport. Meenemen naar een wedstrijd met begeleiding van
een (gewezen) wedstrijdruiter om een dag(deel) mee te lopen.
• Belgisch team creëren om als vrijwilliger te helpen bij wedstrijden in België, ons omringende landen of
zelfs op EU en WK-niveau.
4. Aanpak Recreatie BSIJP
• Oprichten van een recreatiewerkgroep.
• Promoten van het formulier opgesteld door het FEIF, waarmee je heel eenvoudig van te voren criteria kunt
bedenken waar een paard voor jou aan zou moeten voldoen, met als doel dat de beste match tussen ruiter en
paard wordt gevonden (rider form en trainer form – vertalingen naar het Nederlands zijn in de maak https://www.feif.org/files/documents/Riding%20Horse%20Profile_rider.pdf ).
• Activiteitenkalender opmaken, promoten en actualiseren op de website www.bsijp.be en de
facebookpagina van het BSIJP i.s.m. verantwoordelijke PR & Communicatie.
• Promotiemateriaal (mee) ontwikkelen en verzamelen voor het opzetten van een promostand tijdens
beurzen e.d. en samenstellen van een promoteam hiervoor, dit alles i.s.m. verantwoordelijke PR &
Communicatie.
• Samenstellen van en promoten van een demo-team met ruiters met IJslandse paarden i.s.m. andere
verantwoordelijken Bestuur BSIJP.
• Binnen het FEIF-werkverband deelnemen aan bijeenkomsten, afstemmen met verantwoordelijken
Recreatie uit de andere Europese landen, enz.
• Bij de organisatie van buitenritten in de grensregio, afstemmen met de resp. verantwoordelijken recreatie.
• Promoten van en deelnemen aan “FEIF virtual ride” (https://www.feif.org/LeisureRiding/VirtualRide.aspx
). Momenteel Ride to Reykjavik.
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5. Werkgroep Recreatie BSIJP
• Leentje Bertels (Luxemburg)
• Nadia Cremer (West-Vlaanderen)
• Dominique Geurts (Limburg)
• Eva Jacobs (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
• Paulien Myten (Vlaams-Brabant)
• Jacques Philippaerts (link met bestuur BSIJP als verantwoordelijke Recreatie)
• Bert Spaans (Vlaams-Brabant)
• Frans Van Beek (Antwerpen)
• Anouk Vandenborne (Oost-Vlaanderen)
6. Kalender Recreatie BSIJP
Elke IJslanderruiter kan voorstellen doen bij de hiervoor vermelde werkgroepleden om evenementen, ritten,
activiteiten op de kalender van het BSIJP (zie: https://bsijp.be/events/) te laten plaatsen.
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