
 
 

Kempische Regionale vzw 
Ondernemingsnummer : 417400106 
Maatschappelijke zetel : Albertkanaalstraat 67, 3511 Kuringen 
Secretariaat : Peter Millet, Naamsesteenweg 202, 3800 Sint Truiden 
Tel : 0493 12 28 87 
E-mail     : secretariaat.kempreg@telenet.be 
Website  : http://www.kempischeregionale.com 
Rekeningnummer : BE 40 2350 0727 0463 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VERSLAG van de ON-LINE VERGADERING RAAD VAN BESTUUR d.d.  
25 JANUARI 2021 

 
VERONTSCHULDIGD :  Johan Ulenaers en Leo Joosten en Manu Nys 
 
DAGORDE :  

 
1 Welkom door de Voorzitter 

Welkom allemaal in het nieuwe jaar bij deze eerste on-line vergadering in de geschiedenis  
van de KR. Blij jullie bijna allemaal toch een beetje live te zien. 
Helaas zitten we nog altijd in een Covid-periode waardoor we nog geen zicht hebben of we al dan 
niet en hoe we kunnen beginnen aan het seizoen 2021. 
We kunnen helaas alleen maar hopen dat alles in orde komt. In afwachting moeten we natuurlijk 
wel alles voorbereiden  
 
2. BESTUURLIJKE AGENDAPUNTEN – J-M 
 

A ALGEMENE VERGADERING K.R. 
 Datum : wettelijk gezien binnen de 6 maand na het afsluiten van de boekhouding van het voorbij 

jaar. Dit is vorige week gedaan, dus nog tijd tot begin juli (maar liefst eerder) 
De 1° uitnodiging hiervoor zal tijdig verstuurd worden met de vraag naar kandidaturen voor de 
RvB. Voor de RvB zijn Johan, Timmy en Peter uittredend en herkiesbaar en voor de DC is dat 
enkel Fons (zijn kandidatuur is al binnen) 
 
Stemrecht : de meerderheid (niet allemaal gestemd) was voor voorstel 4 waarbij dezelfde formule 
blijft, maar 1 extra stem voor Algemeen en Jumping vanaf 30 licenties ipv 20) met een max. van 5 
stemmen en voor Dressuur 12 licenties ipv 8 met een maximum van 3 stemmen. 
Dit zal zo voorgelegd worden aan de AV en dan vanaf de eerstvolgende CV van toepassing zijn. 
 
 

3. SPORTIEVE AGENDAPUNTEN - Peter 
 

A Voorbereidingen seizoen 2021 
- Kalender is compleet en staat al op de website en komt ook zo vlug mogelijk op equibel 
- Manches zijn verdeeld, laatste aanpassingen moeten nog gebeuren en worden dan 

overgemaakt aan RvB 
- Eerste voorprogramma is al naar Alken verstuurd voor goedkeuring 

Woutershof volgt deze week enz …. 
- Hippo revue was al in orde, maar nu ook bevestiging dat Epllejeck en Cavalor  ook 

doorgaan. Manches zullen ook gepland worden 
- Voorstel : Als er door Corona manches wegvallen dan zullen we zoals vorig jaar de 

Kampioenschappen houden zonder manches. Proberen alleszins de Jonge paarden en de 
drie bovenstaande te laten doorgaan.  
 

B Stemmingen of andere mailings … 
- Graag altijd even antwoorden zodat we ook ieders mening, al is het onthouding, kennen. 

 



C PSV – Raad van Bestuur 
- In tegenstelling tot andere keren moeten we gewoon onze effectieve kandidaat voor de 

RvB doorgeven. Een reserve ook (je weet maar nooit). Maar er zal geen verkiezing zijn 
door heel Vlaanderen, de Provinciale beslist zelf wie afgevaardigde is. 

- Jean-Marie is kandidaat voor een nieuwe termijn en Peter is reserve.  
 

 FINANCIEEL VERSLAG - Jean  
- Boekhouding 2020 is afgesloten 
- Controle door de ‘Verificateur’ is ook al gedaan en de rekeningen werden goedgekeurd. 
- Voor Dressuur een klein verlies en voor Algemeen een lichte winst = Totaal  een winst  

van 2046,87 € 
 

 DRESSUUR - Fons  
- Nog geen vergadering DC gehad 

Fons zal met Peter afspreken om dit ook voor de DC on-line te kunnen doen. 
(Is ondertussen gepland) 

  
ANDERE VERGADERINGEN 
PSV : Samenstelling Commissie met verkiezingen = on-line op 09 februari 
PSV Algemene Vergadering – normaal op 22maart 
  
ALLERLEI – VRAGEN 

Jeanke :  
- Heeft tijd gemaakt om eens in de reglementen van Dressuur te neuzen. Zal dit overmaken 

aan Fons. 
- Link op de Algemene website naar deze van Dressuur op 1° pagina zetten 

J-M zal Kevin aan het werk zetten. (is al aangepast) 
 

 Volgende vergadering : Wordt TIJDIG gecommuniceerd 
 


