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VERSLAG VERGADERING RAAD VAN BESTUUR d.d.  
21 APRIL 2022 

 
VERONTSCHULDIGD :  Peter Millet - Leo Joosten 
 
DAGORDE :  

 
1 Welkom door de Voorzitter 

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

2  VERSLAG VORIGE VERGADERING dd 11 Maart 2022 
EQUIPE :  

- Jean stelt voor om eventueel een avondje te organiseren om eens en dan heel de uitleg te 
geven aan alle juryleden  

- Enkele vraagjes opgelost 
Niet te lang wachten dan, eventueel bvb in Woutershof boven – goed lokaal en 
internetverbinding – iedereen kan dan eigen laptop meebrengen om te oefenen 

- Hoe zit het met de koppeling een onze chronos ? 
- J-M bespreekt verder met Peter  

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

3 DRESSUUR 
Punt 1 : Wedstrijdsecretariaten : geen verder beroep op Liliane en Suzanne 
- Zelfde conclusie als tijdens de Dressuurcommissie zijnde miscommunicatie. Jean-Marie 

zal een briefje sturen hierover en nogmaals bedanken voor de jaren dat ze gewerkt hebben 
voor de dressuurwedstrijden. (gedaan 22/04) 

 
- Geen verdere opmerkingen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. BESTUURLIJKE AGENDAPUNTEN – J-M 

 
A Tellingen Ruiters en paarden : zie bijlage ter plaatse 
B Tellingen Licenties - stemmen : zie bijlage ter plaatse 

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

5. SPORTIEVE AGENDAPUNTEN 

A Aantallen deelnemers 
- Zie bijlage 

 
B WEDSTRIJDBEOORDELINGEN 

- Zie bijlage  
 

C TROFEEEN KAMPIOENEN 
- Linten en bekers dressuur worden nog gekocht bij Vetro : linten zijn zeker duurder dan bij 

Marechal 
Vetro neemt wel te veel aan bekers terug, maar dat kan ook gevraagd worden bij Marchal 
Toch maar eens kijkje nemen bij Marchal 

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

 6. FINANCIEEL VERSLAG - Jean  
- Eerste voorschot PSV is binnen (18.000) – iets minder dan vorig jaar 19.500), maar er 

werd al een afhouding gedaan voor gebruik Equipe 



- Eindafrekening Equipe dressuur : wordt op einde van het jaar berekend en overgedragen 
aan algemene kas KR die ook de volledige afrekening equipe zal ontvangen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 7. Externe Vergaderingen  

- Bestuur PSV : gaat door op 25 april 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
ALLERLEI – VRAGEN 

 
1 IPK Jumping 

- Gaat door op Zaterdag 06 augustus in Ternat 
 

2 Kampioenenhuldiging 
- Geen Kampioenhuldiging meer zoals voorheen, dus geen extra Trofeeën 
- Eventueel bespreken met Jos Gelade of hij een ruiterfeest of zo doet en dan zien we wel 

hoe of wat we kunnen ondersteunen 
 

- Dressuur is bezig met uitwerking om eventueel het kampioenschap over twee dagen te 
spreiden en dan de tweede dag de prijsuitreiking te doen 
 

3 Sponsors dressuur 
- Fons heeft volledige lijst gemaakt met hun twintig sponsors die op de website en protocols 

staan 
- Zeer puik werk om dat allemaal bijeen te krijgen en dat verdient een pluim 

 
4 Paastrofee 

- In de Paastrofee Serie B en serie 1 waren enkele combinaties in beide reeksen 
ingeschreven, hoewel dat niet mocht 

- Betrokkene op de hoogte gebracht dat dit vermeld stond in programma 
- Aanduiden in equibel bvb die dag elk paard maar 1 keer kan inschrijven 

 
- Paastrofeeën worden volgend jaar vermoedelijk andere formule 
- Programma zeker minder druk maken tijdens Ponydag 

 
 
5  Uitslagen Krant dressuur 

- Ook maar gewoon doorsturen van het csv bestand met weglaten van de overbodige 
kolommen 
 

- Belang van Limburg wil ook geen uitslagen meer in de on-line versie van hun krant. Enkel 
nog ‘lange’ artikels met specialekes 
Peter Prevot heeft samen met ons gesprek aangevraagd aan Belang van Limburg 
 

 
 Volgende vergadering : DINSDAG 17 Mei om 19.30 in KATTEVENIA GENK 

 


