
 

 

 

  

Datum  12 augustus 2020, 20.30u  

Locatie:   Steenbeekhoeve, Vrasene  

  

1. Verwelkoming en dagorde door de voorzitter  

• Verwelkoming door de voorzitter, Glenn Maes  

• Overlopen van de aanwezige clubs: 5 clubs zijn aanwezig of vertegenwoordigd  

o AANWEZIG : ADS Equian Teaching & Consulting, D-Geldof Stables, SBH Dressage 

Stables, Wase Paard 

o VERTEGENWOORDIGD : De Hoefslag 

• Overlopen van de dagorde  

  

2. Aanduiding secretaris  

• Christel Lenssens wordt aangeduid als secretaris vergadering 

  

3. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering 2019  

• Het verslag wordt overlopen en zonder opmerkingen goedgekeurd  

  

4. Verslag van de activiteiten en werking 2019  

• Uiteenzetting door de voorzitter  

• Zie bijlage ‘jaarverslag 2019’  

• Er zijn geen opmerkingen op het verslag en dit wordt goedgekeurd.  

  

5. Financieel verslag van de activiteiten 2019 

• Uiteenzetting door de voorzitter 

• Zie bijlage interne jaarrekening 2019 

• Belangrijkste punten:  

- Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van +/- 7.000 Euro 

- Bijkomende kosten als volgt : 

▪ Extra ondersteuning en samenwerking met HRVV 

▪ Organisatie Interprovinciaal Kampioenschap Dressuur in stal Bocage 

▪ Aanpassing aan vergoeding officials jumping, gelijklopend met Paardensport 

Vlaanderen  

- Er zijn geen opmerkingen op het verslag en dit wordt goedgekeurd.   

  

6. Verslag van de commissarissen  

• 1 controleur heeft het boekjaar 2019 nagekeken. Dit was Gaby de Schuyter.  Door ziekte heeft 

Walter van Echelpoel niet kunnen deelnemen aan de controle.   Het verslag wordt overlopen en 

er waren geen opmerkingen. 

• De voorzitter bedankt de controleurs en de boekhouder voor het geleverde werk. 

  

7. Goedkeuring van de rekeningen en ontlasting van de commissaris en bestuurders voor het werkingsjaar 

2019 

• alle verslagen en rekeningen worden goedgekeurd door de stemgerechtigde leden en de 

controleurs en bestuurders krijgen kwijting voor het werkingsjaar 2019.  

  

8. (Her)verkiezing van nieuwe bestuurders  

• Volgende personen zijn uittredend en herverkiesbaar: Philip Brison, Christel Lenssens, Glenn 

Maes, Ann Van Holderbeke en Patrick Verschueren. 

• Er zijn geen nieuwe kandidaturen conform de statuten ingediend  
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• De algemene vergadering bevestigt unaniem de herverkiezing van deze leden voor de statutaire 

termijn van 3 jaar en zo zal er het komend jaar opnieuw met 9 bestuurders verdergewerkt 

worden.  

  

9. Aanstelling van contoleurs voor het werkingsjaar 2020  

• Gaby De Schuyter en Soraya Brison worden aangesteld als controleurs voor het werkingsjaar 2020. 

• De vergadering bedankt uitdrukkelijk Walter Van Echelpoel voor zijn jarenlange inzet en zal hem 

tevens een gepast geschenk overhandigen. 

    

10. Bespreking en goedkeuring begroting 2020  

• De voorgelegde begroting werd opgesteld begin van het jaar, nog voor de Coronacrisis.  

Sedertdien is er veel gebeurd.   

• De Raad van Bestuur kijkt uiteraard nauwgezet naar de werking en zit enerzijds in op het 

vermijden van kosten maar wil anderzijds principieel organisatoren extra ondersteunen dit jaar.  

Dit gebeurt ondermeer door het niet aanrekenen van kalenderrechten en door te helpen waar 

mogelijk.  De doelstelling is om eind dit jaar met een break-even resultaat te eindigen door 

constante bijsturing. 

• In de originele begroting is nog sprake van een batig saldo van +/- 4.000 euro.  

• De begroting wordt goedgekeurd.  

  

11. Varia en rondvraag  

• Er zijn geen variapunten.  

• De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering   
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