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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR d.d.  
13 JANUARI  2022 

 
VERONTSCHULDIGD :  Leo Joosten en Manu Nys 
 
DAGORDE :  

 
1 Welkom door de Voorzitter 

 
VERSLAG VORIGE VERGADERING dd 23 September 2021:  

- Jaarfeest : nog nadenken over een formule – spreken met Jos Geladé 
- Jumping : Met meerderheid wordt het systeem 2 klassementen bij meer dan 80 starters 

afgeschaft – reglementen worden dusdanig aangepast. 
- Financieel : Jumping : Met meerderheid wordt beslist dat het prijzengeld in alle reeksen 

vanaf 95 cm (dus niet clear round) voor de top vijf met 10 % wordt verhoogd en deze extra 
kostprijs is ten laste van de KR. Dit zal ook bij dressuur worden toegepast. - Reglement 
wordt ook zo aangepast. 
- is meer kost van ± 5.000 € voor jumping en ± 1.000 € voor dressuur 
- opletten bij afrekening prijzengeld met de inrichter want PSV betaald dan volledig nieuw 
prijzengeld uit en de surplus is nu voor KR 

 
VERSLAG KALENDERVERGADERING dd 07 december 2021:  

-  Vraag Leopoldsburg voor verhoging van de reeksen 60 en 80 naar 65 en 85 : negatief – 
wordt verder opgevolgd 

 
 2. FINANCIEEL VERSLAG - Jean  

- Afsluiting 20221 
- Dressuur negatief saldo = - 1.692,86 € 
- Jumping positief saldo = + 10.437,54 € 
- Totaal winst 2021 = + 8.744, 68 € 

- Nog extra ontvangen van PSV = 460 € - wordt geboekt voor 2022 
 

- Sponsoringen 2022 :  
- Hippo Revue = OK – zelfde voorwaarden – JM regelt verder met Wentein 
- Safe Riding en K9Horse = OK – andere voorwaarden  
       SR = bon 100 €/manche en stijgbeugels eindklassement 
       K9Horse = bon 25€/manche en 100 € voor eindklassement 
- Govaplast = OK – 2.500 € 
- Mac Queen = OK – 1.000 € 
- Sporthorses MQ = OK voor nodige onderleggers 
 
- Epplejeck en Cavalor via PSV : normaal wel ? 
 

- Firma DE HAGENDOORN (Jacques Willems) – fourage in dierenvoeders - op bezoek 
gehad. Uitleg en mail verstuurd inzake sponsoring op de website en op onze wedstrijden. 
Positief antwoord voor sponsoring voor 2.000 €. J-M zal het nodige doen voor website en 
facebook.  Ook bijzetten op onze lijst voor reclame op de wedstrijden. 
(www.dehagendoorn.be) 

 
 2 . DRESSUUR - Fons  

Zie verslag dd 26 oktober 



- Ontslag Eddy Vandebosch = nieuw bestuur zal verkozen worden in de 1° vergadering na 
de Algemene Vergadering 
Ook functie van Chef d’équipe zal stemming worden 
 

- Vergoeding Dressuurrechters : zal gedaan worden volgens systeem van PSV  
- Betekent meer kost van ± 5.000 € 
- Dit zal gedragen worden door de verhoging van de inschrijvingen van 10 naar 12 € 
 

- Vraag via Jean : Ruiters klagen dat er TE VEEL punten worden gegeven in de wedstrijden 
- Is een gekend probleem en wordt al jaren aangeklaagd bij PSV 
 

 
3. BESTUURLIJKE AGENDAPUNTEN – J-M 
 

A ALGEMENE VERGADERING 
- Bundel voor de AV is bijna klaar en wordt asap naar Peter overgemaakt voor toevoeging 

van zijn verslag 2021 
 

B NIEUWE CLUBS 
- Jumping Bilzen : o.a. Ward Paredis - zetel in Houthalen 
- Roerdompranch Sluisstraat 36 Diepenbeek bij Wouters Jozef en Elke 
- BSFP Friese Paard in Hasselt 
- Stal CaprEqui Lindekapelstraat 90 in 3730 Hoeselt – geen verdere gegevens 
- KDS Stables Raakstraat 54 in Bocholt – Swennen Kevin en Katia Denis 

 
- Nog bijgekomen : JML Horses in Gutschoven – Julie en Nicolas Philippet ? 

 

4. SPORTIEVE AGENDAPUNTEN - Peter 
 

A EQUIPE 
- Onderhoud volgt met Glenn Maes en hierbij verdere uitleg : 

- Blijkbaar willen alle provinciales instappen in Equipe onder de voorwaarden zoals eerder 
uitgelegd, dus serieuze tussenkomst PSV 
- Daarna zou er zeer snel opleiding volgen voor de ‘secretariaten’ wat betreft aanmaken en 
verwerken wedstrijden en daarna kunnen in eerste instantie onze juryvoorzitters opgeleid 
worden 
- Peter zal gegevens van onze chronos overmaken om te zien of de aansluiting al mogelijk 
is of dat er misschien iets moet aangepast worden door Eddy (is in eerste instantie nog 
geen must) 
 

- Zou voor ons neerkomen op ongeveer 11.000 € en dit zal gedragen worden door een 
verhoging van alle inschrijvingen met 1€ 
 

B VERDELING MANCHES 
- Wordt gedaan tegen volgende vergadering 

 
C JURY LEVEL 1 

Zijn geslaagd : 
- Celine De Vleeschauwer uit Kuringen 
- Kiali Fuchs uit Lummen 
- Jos Lemmens uit Opglabbeek 
- Marijke Gabriels uit Geetbets 
- Patricia Vandebeek uit Hasselt 

 
Enkel Jos Lemmens kandidatuur voor activiteiten bij KR 
Indien nodig nemen we contact met de anderen 
 

D AANTALLEN DEELNEMERS 2021 
- Zie bijlage 
- Noot : Bij het totaal starters 11365 nog Interclubs bijtellen = 218 voor Kleine Toer en 269 

voor Interclub 
 



 
ALLERLEI – VRAGEN 

 
1 Vergoedingen Jumpings KR  

Vraag : Gaan wij ook het systeem van lange dag toepassen zoals PSV en rest Vlaanderen. 
Lange dag bij hun is OF meer dan 280 starters OF meer dan 10 Hr = 10 € extra 

- Beslissing : Voor onze jumpings is lange dag meer dan 10 uren en dan extra vergoeding 
van 10 €.  
 

2 Reglement inzake VAL 
- Er staat nergens exact vermeld of men al dan niet te voet of te paard de piste moet 

verlaten na een val. Logisch gezien in de context van de ‘medische controle’ na een val is 
te voet. 

- Voorstel : Gewoon in ons reglement vermelden dat me na een val ALTIJD TE VOET de 
piste moet verlaten. Dan kan er al niet meer verder gereden of gesprongen worden in de 
piste en dat vergemakkelijkt de ‘medische controle’. 
IS AANVAARD en zal in ons reglement verwerkt worden. 
 

3 WALKIE TALKIES 
- 1 batterij stuk en 1 kabel van oplader 
- Nog steeds beschikbaar bij Essec – Dirk Driessen en kan besteld worden 
- Volgens gesprek met Dirk Driessen best 6 nieuwe batterijen bestellen 

 
4 AANKOOP BEKERS EN LINTEN 

- Timmy en Steve zullen dit op zich nemen 
- Peter zal nodige aantallen doorgeven 

 
5 RELATIEGESCHENK 

Voorstel : Klein relatiegeschenk (bvb mooie stylo) aankopen voor al onze officials Jumping en 
Dressuur  
Akkoord : Peter zal hier voor zorgen 

 
6 KLEDIJ 

- Nogmaals aandringen op correcte kledij van ruiters, maar ook voor de officials zelf 
 

7 SPONSORS 
- Duidelijke en ruime reclame maken voor onze sponsors 

 
8 CHIPLEZER 

- Werkt niet zo goed meer 
- Peter zal nieuwe aankopen 

 
 

 Volgende vergadering : Donderdag 17 februari 19.30 normaal in Diepenbeek bij Jean 
 


