
HROV | Hippische Regionale Oost-Vlaanderen vzw | HROV 
 
 

 

Klossestraat 64 te 9052 Zwijnaarde | tel 09.220.26.61 | fax 09.220.64.24 
 

jumping@hrov.be |www.hrov.be|dressuur@hrov.be 

ONLINE VERGADERING (Teams) 

5 maart 2021 – 20u00 

 
Aanwezig :   Glenn Maes, Christel Lenssens, Patrick Verschueren, Annick De Spiegeleer, Ann Van 
Holderbeke, Philip Brison, Philippe De Meersman, Thomas Eyckmans 
 
Verontschuldigd :  Louis De Cleene 

 

 

1. Verwelkoming 
2. Bespreking verslag vorige vergadering en goedkeuring 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd zonder opmerkingen 
3. Bespreking samenstelling Raad van Bestuur 

a. verkiezingen 2021 (herkiesbaar : TE-LDC) 
i. De leden die herkiesbaar zijn, Thomas en Louis, stellen zich opnieuw kandidaat 
ii. Er is nog één vrije bestuursplaats.  Er zal een oproep verzonden worden samen met de 

uitnodiging van de Algemene Vergadering 
b. Samenstelling commissies 

i. DE leden van de commissies zijn allen herkiesbaar. 
ii. Er wordt eveneens een oproep gelanceerd voor nieuwe kandidaten om de teams te 

vervoegen 
4. Evaluatie 2020 

a. Bespreking jaarverslag 
b. Het jaarverslag werd opgemaakt en uiteraard domineert Corona de (beperkte) activiteiten. 

i. Het jaarverslag wordt goedgekeurd 
c. Bespreking financieel  

i. Resultatenrekening en balans 
1. De resultatenrekening wordt overlopen.  Details stemmen overeen met de 

verwachtingen en we sluiten het jaar af met een klein batig saldo van ongeveer 
1400 euro. 

2. In de balans valt met name de aankoop op van een nieuwe chrono.  Deze wordt 

mee opgenomen in de afschrijvingstabel 
ii. De jaarrekening wordt goedgekeurd 
iii. Glenn regelt de afspraak met de controleurs van de rekeningen in aanloop naar de 

algemene vergadering. 
5. Voorbereiding Seizoen 2021 

a. Stand van zaken Rhino 
i. Niet alleen Corona (nog steeds geen amateursporten in het vooruitzicht) maar ook 

Rhino (geen wedstrijden tot eind maart) gooien roet in het eten voor HROV.  Het is 
wachten op perspectief 

b. Jumping 
i. Kalender 

1. De kalender is opgemaakt maar ondertussen worden al de eerste wedstr ijden 

geschrapt 
ii. Criteria/Sponsoring 

1. De meeste sponsors hebben opnieuw bevestigd voor 2021 en dat is goed 
nieuws ! 

iii. Officials 
1. Er zijn enkele nieuwe officials opgeleid maar het blijft een hele puzzel om op 

alle wedstrijden voldoende volk aan te trekken 
iv. Secretariaat 

1. Samen met Claire zullen ook Brecht en Morgane ingeschakeld worden voor 
secretariaatswerk 

c. Dressuur 

i. Kalender 
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1. Dressuurkalender zit goed in elkaar.  Maar uiteraard ook hier bang afwachten 
wat Rhino en Corona brengen zal 

ii. Criteria/Sponsoring 
1. De criteria blijven 
2. Lannoo snoepjes zullen als leuk extra aangekocht worden 

iii. Officials vergoeding 
1. Er wordt een vraag gesteld aangaande de km-vergoeding voor de schr ijvers.  

Op documenten van Paardensport Vlaanderen staat dat deze eveneens km-
vergoeding krijgen maar in de praktijk blijken deze niet uitbetaald te worden.  
Glenn volgt dit op 

iv. Wedstrijdprogramma 
1. Er wordt bekeken om binnen HROV ook met equiscore te werken voor dressuur.  

In voorkomend geval zal er een extra laptop aangekocht worden voor de 
resultaatverwerking. 

d. Begroting  
i. Bespreking 

1. In de begroting wordt ervan uitgegaan dat het seizoen meer wedstrijden heeft 
dan in 2020, maar wel nog minder dan in 2019. 

2. Er wordt afgesloten met een positief saldo van ongeveer 6000 euro. 
ii. Goedkeuring 

1. De begroting wordt goedgekeurd 

6. Algemene Vergadering HROV  
a. Datum/Locatie 

i. De algemene vergadering zal digitaal verlopen en wordt voorzien op donderdag 25 
maart om 20u00.  Er wordt gewerkt met Teams 

b. Uitnodiging 
i. De voorgelegde agenda en uitnodiging wordt goedgekeurd.  Alle bijlagen zullen mee 

verstuurd worden naar de clubs 
ii. Clubs zullen zich op voorhand moeten registreren zodat de Teams link tijdig kan 

bezorgd worden. 
7. Vertegenwoordiging Paardensport Vlaanderen 

a. Evaluatie verkiezingen Commissies 
i. HROV is bijzonder verheugd met de afvaardigingen in verschillende commissies.  

Mensen die actief zijn binnen de werking van HROV halen stuk voor stuk mooie 
resultaten in de verkiezingen en dat is toch een vorm van erkenning. 

b. Voorstelling afvaardiging raad van bestuur 
i. De Raad van Bestuur steunt opnieuw de kandidatuur van Glenn om naar de Raad van 

Bestuur van Paardensport Vlaanderen te gaan. 
ii. Reservekandidaat, mocht er toch een tweede verkiezingsronde komen, wordt Philip 

Brison. 
8. Varia 

a. Er zijn geen variapunten 
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