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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR d.d.  
17 FEBRUARI 2022 

 
VERONTSCHULDIGD :  Leo Joosten, Johan Ulenaers, Timmy Wevers, Alfons Vanstipelen en Manu Nys 
 
DAGORDE :  

 
1 Welkom door de Voorzitter 

 
Huldiging van Jean Deckers = 20 jaar lid van de Raad van Bestuur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERSLAG VORIGE VERGADERING dd 13 Januari 2022 :   
Te hernemen punten : 

- Epplejeck en Cavalor ook in 2022 
- Herinnering factuur sturen naar De Hagendoorn : is gedaan (JM) 
- Chiplezer is aangekocht 
- Relatiegeschenken zijn prima en mogen besteld worden 
- Batterijen Walkie talkies  en laadkabel mogen besteld worden via Dirk Driessen (Essec) 

- GSM  : 0475 95 37 45 (Peter) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VERSLAG ALGEMENE VERGADERING dd 08 Februari  2022 :  

- Geen opmerkingen 
- Alles klaar voor neerlegging op de griffie rechtbank : wordt volgende week gedaan 
- Verslag van de AV mag naar de clubs verstuurd worden (Peter) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2 . DRESSUUR - Fons  

- Geen opmerkingen 
- Functieverdeling OK 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. BESTUURLIJKE AGENDAPUNTEN – J-M 
 

A Tellingen Ruiters en paarden :  
- Nog te vroeg om relevant te zijn 

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

4. SPORTIEVE AGENDAPUNTEN - Peter 
 

A EQUIPE 
1° opleiding gehad voor aanmaak en verwerken wedstrijden in Zaventem 
Voor jury is het wel gemakkelijk om gewoon alles in te geven  
Koppeling mogelijk met tijdopname ? Peter zal met Louis nodige info over onze installaties 
verwerken en overmaken aan Tom (van Equipe) – Is geen must maar dat zien we later wel 
Wel opleiding nodig van tenminste onze juryvoorzitters want aanpassingen ter plaatse (wijzigingen 
en ter plaatse inschrijvingen) moeten gedaan worden in zogenaamde secretariaatsmodule. 
Deze opleiding kan gedaan voorafgaand aan onze vergadering beheerraad, uitzonderlijk op 
vrijdag 11 maart. 
Daarom zullen de juryvoorzitters en de Raad v Bestuur uitgenodigd worden op Vrijdag 11 maart 
om 19 Hr bij Jean. (Peter tijdig doen)  

 



B SEIZOEN 2022 
- Eerste programma’s zijn verstuurd en zullen na goedkeuring door de inrichters asap  

on-line gezet worden 
 

C VERDELING MANCHES 
- Is gedaan en staan ook al on-line 

 
D VERGADERINGEN OFFICIALS 

- On-line vergadering op 03 maart over o.a. Briddle voor officials 
- Officials op 07 maart in Edegem 
- Voor beiden inschrijven voor 01maart 

 
E REGLEMENTEN JUMPING 

- Zijn klaar en kunnen on-line gezet worden (Peter) 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2. FINANCIEEL VERSLAG - Jean  

- Nog te vroeg – niets speciaal te melden 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ALLERLEI – VRAGEN 

 
1 Ponymeting bij HROV 

- Via onze website link hiernaar maken (Peter) 
 

 
 Volgende vergadering : VRIJDAG 11 MAART om 19 Hr in Diepenbeek Helstraat 85 

 


