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

 
VERONTSCHULDIGD :  Jean Wouters 
 
DAGORDE :  

 
1 Welkom door de Voorzitter 

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

2  VERSLAG VORIGE VERGADERING dd 21 April 2022 
- Geen opmerkingen 

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

3 DRESSUUR 
- - Geen hulp bij ombouwen dressuurring : Mogelijk boete opleggen ? 

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

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

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

5. SPORTIEVE AGENDAPUNTEN 

A TE DOEN DOOR DE INRICHTER 
- Het hoofdstuk uit Inwendige Orde over Te doen en te leveren door de inrichter nog eens 

naar iedere inrichter sturen 
- Dit herhalen bij elke wedstrijd 

 
B WEDSTRIJDBEOORDELINGEN 

- Zie bijlage 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 6. FINANCIEEL VERSLAG - Jean  

- Geen opmerkingen kastoestand 
- Juryvoorzitters 10€ extra wegens extra werk en verplaatsingskosten …: aanvaard 

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

- Bestuur PSV : van 25 april 
- Stephan Detry opnieuw verkozen als Voorzitter KBRSF 
- Briddle Officials : vraag of de provinciales dit ook ingeven : KR = negatief; offcials willen 

dit niet (wet privacy)  
- De beperking voor officials op de KM vergoeding van 75 km afschaffen. Zal vermoedelijk 
goedgekeurd worden op de volgende vergadering PSV (heeft wel impact bij dressuur) 

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

ALLERLEI – VRAGEN 
 



1 Startlijsten op de wedstrijd Onderlinge wisseling paarden 
- Geen blauwe van 5 € - is geen nieuw startnummer 

Wel op wijzen dat men dat zo veel mogelijk op voorhand aan secretariaat KR moet 
doorgeven 
 

2 Prijsuitreikingen 
- In principe de beste van de proef Ideale Tijd en de drie eersten 
- Toch even afspreken met de inrichter  

- Sommigen willen bij Clear Round ze allemaal binnen hebben ?? 
- Bij proeven waar bvb meer extra naturaprijzen zijn dan deze wel allemaal binnen 
bvb Cavalor, EppleJeck en Hippo Revue 
 

3 Uren Jury 
- Noteren en Doorgeven als iemand extra vroeger vertrekt, niet voor de gewone vergoeding, 

wel voor de vergoeding lange dag 
 

4 Paard en Pony vh Jaar 
- Aangezien er geen extra kampioenenhuldiging meer is , is er dus ook geen PP vh jaar 

meer. 
- Dit wordt uit het reglement genomen en uit de website om misverstanden te voorkomen 

 
5 DRESSUUR BOSSCHERHOF 

- Heeft dit nog wel zin want wedstrijd moest weer worden afgelast wegens te weinig 
inschrijvingen 

- Fons zal nog eens praten met Geert en/of Marleen 
- Deze data kunnen beter besteed worden aan andere inrichters 

 
6 Aanvangsuren Jumpings 

- Bij normale inschrijvingen ALTIJD 08.30 Hr 
 
 

 Volgende vergadering : DONDERDAG 16 Juni  om 19.30 in DIEPENBEEK, Helstraat 85 
 


