
arena
YO U R C O A C H  I N  SPO RTS I N SU RA N C E

PAARDENSPORT VLAANDEREN
E info@paardensport.vlaanderen

Jozef Hebbelynckstraat 2 
9820 Merelbeke

T +32 (0) 9 245 70 1 1
BTW BE0465.222.391

IBAN BE06 4410 6333 8122
BIC KREDBEBB

www.paardensport.vlaanderen

 
 

1 

RAAD VAN BESTUUR 

 
05-20210906       Merelbeke, 6 september 2021 
 

Verslag raad van bestuur van 6 september 2021 
om 19u30 in Zaventem 

 
Aanwezig: Glenn Maes (voorzitter), Stijn Geuvens (1ste ondervoorzitter), Jimmy Claesen  
(2de ondervoorzitter), Sven Beirnaert, Koen Boels, Bruno Vantomme, Janus Archie, Bram 
Balcaen, Kristel Ceulemans, Wim De Poorter, Annick De Spiegeleer, Jan Deprez, Walter Van 
Haegenborgh, Jean-Marie Van Loo, Hans Vanbiervliet, Lies Vlamynck. 
Verontschuldigd: Roger Janssens, Philippe De Meersman (secretaris-generaal), John Willems 
(penningmeester), Kris Hellemans, Marc Steeno, Gunter Van Lent, Bart Vonck 
 
1) Welkomstwoord door de voorzitter 

 
2) Goedkeuring verslagen 04-20210621 (B)      BIJLAGE 

Beslissing: Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

3) Corona 
a) Stand van zaken (I) 

i) Evenementen 
(1) Publiek 
Geen beperkende maatregelen 

(a) Indoor onder de 200 personen (vanaf 1/10 500 personen) 
(b) Outdoor onder de 400 personen (vanaf 1/10 750 personen) 

(2) Indien meer publiek 
Met Covid Safe Ticket (elke bezoeker) 

(a) Toestemming lokaal bestuur 
(b) Geen beperkende maatregelen 
(c) Publiek beperkt tot 75.000 personen 
(d) Kinderen < 12 jaar geen verplichtingen 
(e) Geen verplichting voor de organisator om testen aan de ingang aan te 

bieden 
Zonder Covid Safe Ticket 

(f) Toestemming lokaal bestuur 
(g) Beperkende maatregelen zoals social distance, mondmasker en 

handhygiëne blijven behouden 
(h) Mondmasker mag af als je op vaste plaats zit of eet/drinkt 
(i) Max. publiek indoor tot 3.000 personen of 5.000 personen outdoor.  
(j) Kan afwijken als je via een CIRM-scan je compartimenten op je tribune tot 

max. 30% laat innemen 
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ii) CO²-meter 
(1) MB 27/08/2021 verplichting CO²-meter voor alle indoor sportaccommodatie 
(2) Reactie van Paardensport Vlaanderen en sportsector algemeen.  
(3) In de FAQ’s werden uitzonderingen opgenomen 
(4) Oppervlakte van minstens 400m² en minstens 7 meter hoogte met mechanische 

ventilatie of buitendeuren en –ramen die kunnen worden geopend;  
(5) Lokale besturen kunnen strengere maatregelen opleggen. Dus zeker steeds 

contact opnemen met het lokaal bestuur/gemeente! 
 

4) Financieel 
a) Overzicht subsidies 2020 (I) 

De subsidies van Sport Vlaanderen sinds 2013 tot en met 2020 worden overlopen.  
Hier zit geen constante in. Er zijn heel wat variabele factoren die een rol spelen op de 
invloed van de subsidies.  

b) Feedback financiële commissie (I)  
Er is een nieuw boekhoudprogramma en nieuw club-en ledenprogramma (Adfinity, 
Bridle).  
Er is heel wat werk geweest aan het maken van de interfaces tussen de verschillende 
nieuwe programma’s.  
Er is ook een nieuwe financiële coördinator nl. Marleen Wullaert. 
Heel wat veranderingen samen maar stap voor stap valt alles in de plooi.    
Sport Vlaanderen verwacht een auditcomité en dat is niet de financiële commissie 
zoals deze georganiseerd is binnen Paardensport Vlaanderen.  
Naast de financiële commissie is er nog steeds een auditcomité met de controleurs van 
de rekeningen.  
Doelstelling financiële commissie: 

• Financiële commissie:  
o Rapportering voorbereiden naar RVB/DB.  
o Nazicht op corporate governance vb. is alles geformaliseerd (via o.a. 

contracten) 
o Ondersteunende rol voor coördinator financiën/alg. directeur.  
o Boekhouding moet een werkinstrument zijn voor het bestuur. 

 
5) Bestuur  

a) Dossier Sport Vlaanderen (I) 
vóór 1/09/2021 dossier ingediend.  

(1) Controle erkenning 2021 
(2) Subsidiëringsaanvraag 2022 

(a) Voor basiswerking 
(b) Voor topsport 
(c) Voor sportkampen 
(d) Voor jeugdsport 
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(e) NIEUW 2022: project innovatie 
(3) Bijsturen van het beleidsplan/actieplan 

b) Onkostenvergoeding dagelijks bestuur (B) 
i) Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.  

Bestuurders hebben een grote verantwoordelijkheid te beginnen bij het dagelijks 
bestuur.  

ii) Onkosten worden vergoed. 
iii) Leden van het dagelijks bestuur krijgen (met uitzondering van Stijn Geuvens) naast 

een kilometervergoeding ook nog een onkostenvergoeding voor de vergaderingen 
van het DB en indien er een specifieke opdracht/vergadering wordt toegewezen.  
(1) Online vergaderingen: 30 euro/ dagdeel 
(2) Fysieke vergaderingen: 60 euro/dagdeel & 90 euro voor een ganse dag 

iv) Deze worden niet voorzien voor de leden van het DB wanneer ze deelnemen aan een 
raad van bestuur.   

Beslissing: akkoord met deze onkostenvergoeding voor leden van het dagelijks 
bestuur. 

c) Wat moeten we toekomstgericht doen om commissieleden aan te trekken? 
De vraag wordt gesteld wat met vergoedingen voor commissieleden.  
Voor commissieleden wordt een kilometervergoeding voorzien.  
Deze vraag kan kaderen in de volledige reorganisatie dit moet gezien worden in een 
groter geheel met de commissie.  
Geld mag niet de drijfveer zijn.  
Beslissing: Er wordt een werkgroep opgericht om deze thematiek verder te bespreken.  
Wie geïnteresseerd is om in de werkgroep te zetelen laat dit weten aan Lies.  
Hans Vanbiervliet laat weten hiervoor interesse te hebben.  

 
6) Paardensport Vlaanderen in 2021 

a) Paardensport Vlaanderen in cijfers (I)  
De cijfers worden overlopen.  
 

7) Sport  
a) Disciplines 

De verschillende disciplines worden overlopen.  
b) Provinciales 

i) Ronde van Vlaanderen (I) 
(1) Kadert in bevraging stakeholders – organisatie voor de toekomst 
(2) Uitdagingen, sterktes, zwaktes en kansen 
(3) 16/08/2021 KR 
(4) 4/10/2021 WVUR 
(5) De andere provinciales worden eerstdaags ingepland 

ii) De verschillende provinciales worden overlopen.  
De algemene tendens is dat het minder druk is op de wedstrijden.  
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c) Clubwerking 
(1) Dré’s Talentenjacht wordt gelanceerd.  
(2) Drédag: belevingsmoment per provincie 

Dit wordt nog verder uitgewerkt binnen de commissie clubwerking.  
 

8) Topsport (I)  
a) Dossier topsport infrastructuur  

i) 10.000.000 euro is vrijgemaakt door minister Ben Weyts .  
Vanuit de paardensport hebben we hierop ingezet.  
Er werden bij Paardensport Vlaanderen 28 projecten binnengebracht. 
Paardensport Vlaanderen heeft een eerste selectie gedaan. 4 projecten werden 
ingediend bij Sport Vlaanderen.   
4 projecten zijn positief geëvalueerd door de overheid.  
Enkel het project van Vanderhasselt krijgt het subsidiebedrag toegekend.  
Voor de andere 3 locaties wordt gekeken wat andere mogelijkheden zijn vanuit 
subsidies voor bovenlokale infrastructuur. Hier wordt de komende weken aan 
gewerkt.  
Dit project is heel sterk mee ondersteund vanuit Paardensport Vlaanderen.  
De clubs moesten een serieus engagement nemen voor 20 jaar. Is geen blanco 
cheque. Prioritaire terbeschikkingstelling was een voorwaarde.   
Dat is een meerwaarde voor de paardensport.  

b) EK 2027 
i) Dream big aftoetsen met realiteitszin. 
ii) Event Flanders zijn iets gematigder in hun enthousiasme. Andere EK’s staan ook op 

de agenda zoals o.a. het EK damesvoetbal 
iii) De vraag wordt gesteld of we moeten wachten tot 2027 voor jumping. Eventueel 

voor 2025 jumping al voorzien. Voor jumping is het project iets haalbaarder dan voor 
andere disciplines.  
Binnenkort wordt met FEI samengezeten (Ingmar De Vos) om te kijken wat de 
mogelijkheden zijn.  

c) AV FEI 
i) België gastland meer bepaald in Antwerpen.  
ii) 14-17/11/2021 
iii) Kostprijs wordt gedragen door de FEI 
iv) FEI is volop bezig met de voorbereidingen.  
v) KBRSF-LEWB-Paardensport Vlaanderen 

Wil Belgische paardensector in de kijker te zetten.  
De politiek wordt ook betrokken 
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9) Varia en rondvraag 
a) Personeel 

i) Saskia Willems heeft ontslag genomen. Kijkt heel tevreden terug op haar carrière 
binnen Paardensport Vlaanderen maar wil haar toekomst een ander wending geven. 
Ze heeft gekozen om in het onderwijs te stappen.  
Saskia verlaat ons eind augustus.  

b) Paramennen: Freddy Soete is 3de geworden op het WK in Schildau. 
c) Defensie doet om de 4 jaar een oproep om een topsportstatuut als militair te kunnen 

krijgen.  
Jarno Verwimp heeft een contract gekregen en moet nu een opleiding volgen.   
De bedoeling van defensie met dergelijke statuten is uitstraling.  
 

10) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur (B) 
8 november 2021 19h30 in Zaventem 
 
 
 
 
 
 

Verslag: Lies Vlamynck  
 
 
 
 


