
 

 

 
  
Datum  25 maart 2021, 20.00u  
Locatie:   Teams (virtueel)  
  
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 ADS Equian Teaching & Consulting 
o De Hoefslag 
o Equuu 
o SBH Dressage Stables 
o Wase Paard 

• Overlopen van de dagorde 
  
2. Aanduiding secretaris  

• Christel Lenssens wordt aangeduid als secretaris vergadering 
  
3. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering 2020 

• Het verslag wordt overlopen en zonder opmerkingen goedgekeurd  
  

4. Verslag van de activiteiten en werking 2020 
• Uiteenzetting door de voorzitter  
• Zie bijlage ‘jaarverslag 2020’  
• Uiteraard wordt dit verslag gedomineerd door de impact van Corona.  De cijfers worden hierdoor 

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

5. Financieel verslag van de activiteiten 2020 
• Uiteenzetting door de voorzitter 
• Zie bijlage interne jaarrekening 2020 
• Belangrijkste punten:  

- Het jaar wordt afgesloten met een positief saldo van +/- 1.400 Euro 
▪ Ook dit is het gevolg van de Corona 
▪ Extra steun aan de organisatoren werd toegekend (geen organisatierechten) 
▪ Kalender was beperkter dan voorheen 
▪ Verminderde kosten 
▪ Aankoop van chronomateriaal zodat er in de toekomst niet meer moet gehuurd 

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

6. Verslag van de controleurs van de rekeningen 
• Gaby De Schuyter en Soraya Brison hebben de boeken 2020 nagekeken. 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 
2020 

• alle verslagen en rekeningen worden goedgekeurd door de stemgerechtigde leden en de 
controleurs en bestuurders krijgen kwijting voor het werkingsjaar 2020.  
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8. (Her)verkiezing van nieuwe bestuurders  
• Volgende personen zijn uittredend en herverkiesbaar:  

o Louis De Cleene 
o Thomas Eyckmans 

• Er zijn geen nieuwe kandidaturen conform de statuten ingediend  
• 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 2021 

• Gaby De Schuyter en Soraya Brison worden opnieuw aangesteld als controleurs voor het 
werkingsjaar 2021. 

    
10. Bespreking en goedkeuring begroting 2021  

• De voorgelegde begroting werd opgesteld op basis van een situatie ergens tussen 2019 en 
2020.  We gaan ervan uit dat in mei activiteiten kunnen hervat worden zodat er een 
uitgebreidere kalender kan voorgesteld worden dan in 2020. 

• Ook nu zullen we de activiteiten op de voet volgen en zorgen dat we maximaal ondersteunen 
waar mogelijk zodat wedstrijden kunnen gegarandeerd worden. 

• In deze begroting is nog sprake van een batig saldo van +/- 6.000 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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