
Doelstellingen van de vereniging
1. Met het oog op de verbetering van het ras van de IJslandse Paarden heeft de vereniging als taak:
1.1. Het houden van het stamboek:
enkel de door de vereniging erkende en gecertificeerde stamboekdocumenten zijn officieel.
1.2. Het laten uitvoeren van zoötechnische controles evenals het verzamelen en het verspreiden van de
daaruit voortvloeiende gegevens. 1.3. De organisatie van de keuringen.
1.4. Het inrichten van modelprijskampen en eventueel sportwedstrijden. 
 
2. In het kader van de aanmoediging en de vervolmaking van de fokkerij van het ras der IJslandse Paarden
mag de vereniging:
2.1. Regionale en provinciale groeperingen vormen met het oog op het verbeteren van de vertegenwoordiging,
evenals het contact met de leden te verbeteren. 2.2. De vorming en de voorlichting van de leden organiseren
of eraan medewerken.
2.3. Elke schikking treffen die van aard is om de fokkerij te bevorderen of om afzetmogelijkheden te scheppen
voor de in het stamboek ingeschreven paarden.
2.4. Zijn leden vertegenwoordigen in nationale of internationale organisaties.
2.5. Meewerken aan het behoud en eventueel de uitbating van de beste fokkerijen.
2.6. Programma’s ontwikkelen en uitvoeren voor het behoud van het genetisch patrimonium. [eventueel] 
 
3. Misbruiken en fraudes
De vereniging heeft als taak het opsporen en bestraffen van misbruiken en daden die van aard zijn om te
schaden aan de belangen van de vereniging. 
 
4. Binnen de perken van zijn bevoegdheden en zijn financiële mogelijkheden zal de vereniging elke, haar door
de bevoegde dienst van de Vlaamse Overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling toevertrouwde, opdracht aanvaarden.
 
De leden
1. Definities
Zie bepalingen van artikel 2.1.1. en 2.1.2. van de statuten.
Met de term ‘’leden’’ wordt doorheen het reglement zowel verwezen naar de werkende als naar de
toegetreden leden.
 
2. Samenstelling van de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de werkende leden van de vereniging.

Reglement inwendige orde
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3. Stemrecht
Enkel de werkende leden hebben stemrecht in de Algemene Vergadering van de vereniging.
In geval van belemmering mag een werkend lid zich laten vertegenwoordigen door een ander werkend lid,
mits het houder is van een geschreven volmacht en een kopie van de identiteitskaart. Een werkend lid mag
slechts één enkel ander werkend lid vertegenwoordigen.
Elk voorstel, ondertekend door een aantal werkende leden gelijk aan één twintigste deel van het op het
ledenregister voorkomende aantal, moet op de dagorde worden geplaatst. 
 
4. Mandaten.
De Algemene Vergadering stelt, in functie van de ministeriële richtlijnen aan de Raad van Bestuur de
kandidaturen voor met betrekking tot de functies van officiële juryleden.
De andere mandaten vallen onder de bevoegdheid voor de Raad van Bestuur.
Elke functie binnen de Raad van Bestuur is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Indien bepaalde
voorwaarden niet meer vervuld zijn, gaat de functie automatisch verloren. Deze voorwaarden worden
schriftelijk vastgelegd. Het ontslag uit de functie heeft geen invloed op het bestuurdersmandaat. 
 
5. Diskwalificatie en uitsluiting.
In overeenstemming met artikel 2.4 van de statuten mogen de werkende en toegetreden leden die zich niet
schikken naar de administratieve en technische reglementen op grond van een ernstig vergrijp vermeld in
het voornoemd artikel van de statuten worden gediskwalificeerd. Alvorens maatregelen te treffen in verband
met diskwalificatie van een lid of uitsluiting van een lid of toegetreden lid moet de Raad van Bestuur het
betrokken lid uitnodigen om zijn verweer middelen voor te stellen.
De diskwalificatie bestaat in een tijdelijke opheffing van de deelnemingsrechten van ofwel het lid ofwel de
paarden van een lid of beide aan de activiteiten georganiseerd door het stamboek.
De diskwalificatie van een lid beoogt het onttrekken van één of meerdere diensten, met uitsluiting van de
inschrijving van veulens, aan de fokkerij van het lid. 
 
De diskwalificatie ontzegt aan het paard het deelnemingsrecht aan één of meerdere selectieactiviteiten. Het
gediskwalificeerde paard behoudt zijn identiteit en zijn stamboek documenten.
De diskwalificatie (werkend lid/toegetreden lid) of uitsluiting (toegetreden lid) wordt door de Raad van
Bestuur bij absolute meerderheid van stemmen uitgesproken. Ze mag niet langer dan 5 jaar bedragen. De
Raad van Bestuur kan beslissen om een lid te schorsen voor de periode van een jaar. Wanneer er meerdere
betalingsachterstanden zijn en deze worden na een tweede herinnering niet betaald, heeft de Raad van
Bestuur het recht dit te doen op voorwaarde dat zij deze maatregel voorafgaandelijk via aangetekend
schrijven kenbaar hebben gemaakt aan het betrokken lid.
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Raad van Bestuur 
1. Het maximum aantal rechtstreeks verkozen bestuurders wordt vastgesteld op 9.
De bestuurder die de hoedanigheid van werkend lid niet meer bezit is automatisch ontslagnemend.
Elke bestuurder die ontslagnemend is voor het einde van zijn mandaat wordt op de eerstvolgende Algemene
Vergadering vervangen door een ander lid dat het mandaat voltooit.
De kandidatuur voor de betrekking van bestuurder moet schriftelijk gebeuren door een mail of brief gericht
aan de Voorzitter en verstuurd ten laatste 1 maand voor de Algemene Vergadering. 
 
2. De Raad van Bestuur wordt door middel van een eenvoudig schrijven van de Voorzitter
samengeroepen.Dit dient te geschieden ten minste zeven dagen voor de datum van de vergadering. 
 
3. De vergaderingen van de Algemene Vergadering en van de Raad worden door de Voorzitter voorgezeten. 
 
4. Bevoegdheden.
De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid wat betreft het maatschappelijk beheer.
Zo is de Raad van Bestuur onder andere gemachtigd om betalingen te eisen of te geven; elk roerend en
onroerend goed in bewaring te geven of te nemen; elk roerend en onroerend goed te verwerven, ruilen of
vervreemden (eventueel: zowel kosteloos als ten bezwarende titel), ze ook te huren of te verhuren zelfs voor
meer dan negen jaar; elke rijks- of privé-toelage of bijdrage, legaat of gift te aanvaarden en te ontvangen;
het verstrekken en afsluiten van alle contracten, overeenkomsten en aannemingen; het aangaan van
leningen met of zonder waarborg; het verstrekken en aanvaarden van alle vervangingen en borgstellingen
het hypothekeren (eventueel met vermelding van de inbeslagname van de onroerende goederen) van de
onroerende goederen die aan de vereniging toebehoren; het nagaan en uitvoeren van leningen en
voorschotten; het afzien van alle rechten, zowel zakelijke als voortvloeiend uit verplichtingen en van
zakelijke of persoonlijke borgtochten; voor of na betaling opheffing te verlenen van elke bevoorrechte
inschrijving of hypotheek, overschrijving, beslag of andere belemmeringen; voor het gerecht te verschijnen
als eiser of verweerder, elk vonnis te volstrekken of de uitvoering ervan te vorderen; tot een vergelijk
komen, schikkingen treffen. 
 
5. Bestuursfuncties
5.1. Algemeen
Alle agendapunten worden ten laatste tien dagen voor de bestuursvergaderingen (BV) door de bestuursleden
naar de algemeen secretaris of zijn vervanger doorgestuurd.
De algemeen secretaris of zijn vervanger stelt de agenda samen op basis van de ingezonden agendapunten
en en stuurt deze ten laatste zeven dagen voor de bestuursvergadering naar alle bestuursleden.
Andere onderwerpen dan deze opgenomen in de agenda kunnen worden besproken, maar de goedkeuring
(al dan niet door middel van stemming) kan pas in de volgende bestuursvergadering plaats vinden, en 
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nadat het agendapunt / onderwerp in de agenda van de bestuursvergadering werd opgenomen.
De verschillende bestuursleden dienen elkaar, tussen de verschillende vergaderingen door, op de hoogte te
houden voor relevante zaken,door gebruik te maken van de CC of BCC functie bij e-mail correspondentie
tussen bestuursleden, naar leden, etc.
Een bestuurslid dient zijn afwezigheid op een bestuursvergadering of Algemene Leden Vergadering (ALV)
vooraf aan te kondigen bij de voorzitter.
De eerste bestuursvergadering van het kalenderjaar zal gewijd worden aan een globale evaluatie van
werking, functies, financiën, doelstellingen, vooropgestelde doelen, etc. Tevens wordt er voor het nieuwe
jaar een nieuwe planning opgesteld (inclusief begroting en gewenste objectieven).
Functieoverschrijdend werken is toegestaan en bevorderlijk voor de collegialiteit maar men dient er over te
waken, zich hoofdzakelijk op zijn eigen werkgebied toe te leggen. Initiatieven in een ander werkgebied
dienen steeds in samenspraak met het desbetreffend bestuurslid te gebeuren. 
 
5.2. Voorzitter:
De voorzitter is het gezicht van de vzw naar externe contacten zoals FEIF, andere stamboeken, gerelateerde
organisaties, leden, ... Zijn functie bevat PR-voeren en de vzw vertegenwoordigen op evenementen. Ook het
waken over de goede werking van de vzw en de andere bestuursleden behoort tot de taken van de voorzitter.
De voorzitter is de “aanvoerder” van het bestuur. 
 
5.3. Algemeen secretaris (AS):
De AS staat in voor de goede interne werking van de vzw (daar waar de voorzitter vooral het externe gezicht
is). De AS neemt die taken op zich die niet tot een specifieke functie binnen het bestuur vallen zoals daar
zijn: het organiseren van BV en ALV (locatie, agenda,), statuutwijzigingen, officiële mededelingen,
verzekeringen, archivering correspondentie etcetera...De AS is eveneens het centrale contactpunt voor leden
of buitenstaanders die in contact willen komen met het bestuur.
De AS ontvangt de vragen een delegeert ze door naar het verantwoordelijk bestuurslid in kwestie. 
 
5.4. Stamboeksecretaris (SS):
De SS verzorgt alle administratie met betrekking tot het bekomen van stamboekpapieren: inschrijvingen,
eigenaarwissels, import, contact met veulencontroleurs, opmaken papieren, input in WorldFengur database,
registratie in de nationale gegevensbank, contact met buitenlandse stamboeken, bijhouden statistieken.
Uiteraard in nauwe samenwerking met de penningmeester voor wat betreft betalingen. De SS houdt
eveneens contact met de FEIF voor wat betreft zijn deelgebied. Uitreiken van dekcertificaten en het
bijhorende contact met de leden/ aanvragers behoort ook tot de taken van de stamboeksecretaris. 
 
5.5. PR/ comunicatie
Samenstelling van het ledenblad (lay-out +inhoud), in samenwerking met de penningmeester voor wat
betreft publicaties.
Publiceren en versturen van het ledenblad.
Opbouw, invulling en onderhoud van de website en sociale media.
Organisatie van stands en demonstraties op beurzen e.d. 
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5.6. Recreatiecommissaris
Organiseren en centraliseren van wandelingen +het ondersteunen en stimuleren van dergelijke initiatieven
door buitenstaanders (verenigingen, privé-personen)Contacten leggen met organisaties, toeristische
diensten en geïnteresseerden
Organisatie van het IJslandertreffen.
Organisatie en opvolging van een promoteam. 
 
5.7. Fokcommissaris:
Contactpunt voor hengstenhouders (vragen ivm fok, begeleiden jonge fokkers)
Verantwoordelijk voor het organiseren van een jaarlijkse, nationale keuring
Verantwoordelijk voor het inrichten van fokjury opleidingen
Verantwoordelijk voor de organisatie van een WK deelname voor wat betreft fok
Voorstel tot selectie van fokjuryleden en het opvolgen van de procedures.
Contact houden met de fokjuryleden
Opvolgen en contact houden met fokjuryleden, hengstenhouder, beginnende fokkers, ... :
informatie overdracht
Aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties (FEIF, andere stamboeken) voor wat betreft zijn deelgebied.
Opvolgen FEIF richtlijnen
Opstellen en up-to-date houden van de fokreglementen en keuringsreglementen. 
 
5.8. Sportcommissaris:
Organisatie nationaal wedstrijdgebeuren + het ondersteunen, informeren en stimuleren van verenigingen
en ruiters.
Organisatie rekenkamer.
Opstellen en up-to-date houden van sportreglement, selectievoorwaarden WK, wedstrijdvoorschriften.
Organisatie opleiding tot sportjurylid
Voorstel tot selectie van + contact houden met sportjuryleden
Communicatie naar het nationale en internationale sportmilieu
Samenstellen en opvolgen van WK equipe
Promotie en uitbreiding van sportevenementen ( clubs, terreinen, trainingskampen, ...)
Opvolgen FEIF richtlijnen
Aanspreekpun
 
5.9. Jeugdcommissaris:
Organisatie van jeugdwerking door middel van informatie
Overdracht naar leden, organiseren van jeugdkampen en andere activiteiten + het ondersteunen en
stimuleren van gelijkaardige initiatieven
Organisatie deelname Youth Cup en Youth Camp ( voorwaarden, samenstellen equipe, contact FEIF)
Aanspreekpunt voor buitenlandse organisaties (FEIF, andere stamboeken) voor wat betreft zijn deelgebied.
Uitwerken en begeleiden van een jeugd-sportwerking in samenwerking met de sport commissaris.
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5.10. Penningmeester:
Controle van de uitgaven en de inkomsten van de vzw , bijhouden kasboek (+ verificatie en contact met
verificateur)
Opvolgen inkomende betalingen ( in samenwerking met stamboek secretaris en Gaedingur redactie). Betalen
van rekeningen en goedgekeurde onkosten
Bijhouden ledenlijst
Opmaken financiële verslagen en ramingen jaarverslag
Belastingsaangifte en neerleggen jaarrekening bij de Rechtbank van Koophandel.
Financiënraadgever binnen de vzw 
 
Secretariaat 
De Raad van Bestuur benoemt onder de bestuurders een secretarisschatbewaarder. Deze functie valt samen
met die van Algemeen Secretaris. De secretarisschatbewaarder neemt deel aan de vergaderingen van de
Raad van Bestuur, de commissies en de Algemene Vergadering. Hij stelt de verslagen van de vergaderingen
van de Raad van Bestuur en van de Algemene Vergadering op die hij samen met de voorzitter ondertekent. 
 
Hij bezorgt een kopij van deze verslagen aan de bestuurders en aan de ambtenaar van de bevoegde dienst
van de Vlaamse Overheid – Departement Landbouw en Visserij – Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling.
Hij houdt samen met de penningmeester op de maatschappelijke zetel een register van de werkende leden
bij, in overeenstemming met van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002.
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