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                      VERSLAG VAN ONLINE RAAD VAN BESTUUR HGVBB 
 
 
Datum: Maandag 26 april 2021 
 

Tijdstip: 20u30 
 

Locatie: Online in Teams (met dank aan Koen) 
 

Uitgenodigd: Bestuur HGVBB 
 
Verontschuldigd: Rudy Smets (vergadering CDI), Catherine Champagne (voor een deel van de vergadering) 
 

 
Agenda: 
 
1. Goedkeuring van het verslag van 1 februari 2021:  

 Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Algemene vergadering: 

 De HGVBB wil de algemene vergadering graag in fysieke vorm laten doorgaan. Voor enkele vzw-

verplichtingen is het nodig dat we de vergadering binnen de 6 maanden na het afsluiten van het 

boekjaar laten doorgaan. Dus vóór 1 juli 2021. 

 De Raad van bestuur kiest maandag 28 juni 2021 als datum voor de algemene vergadering. De 

locatie wordt later vastgelegd. 

3. Stand van zaken sponsors jumping en dressuur 2021: 

 De stand van zaken wordt kort overlopen. De twee commissies (i.c. Kristof in jumping en Catherine 

in dressuur) houden het overzicht voor hun discipline. 

4. Nieuws of vragen vanuit de commissies: 

 De Springcommissie gaat bij G.S. navragen of het al dan niet mogelijk is om een digitaal 

reclamebord te koppelen aan de HGVBB-chrono. Dit zou dan toelaten de tijd van de ruiters en 

sponsorboodschappen te projecteren. Wordt vervolgd. 

5. Varia: 

 Contactloos betalen op de jumpingwedstrijden  De HGVBB gaat op de jumpings het SumUp 

betaalsysteem invoeren. De bedoeling is de aanwezigheid van cash op de wedstrijden en het 

algemeen secretariaat te vermijden. Het blijft de bedoeling dat zo veel mogelijk betalingen op 

voorhand gebeuren. 

Commissies & website 
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 Organiserende clubs  Het algemeen secretariaat checkt voor de wedstrijd of een club in orde is 

met haar aansluiting en verzekering bij Paardensport Vlaanderen. Is dit niet het geval dan worden 

het bestuur en de voorzitter van de commissie op de hoogte gebracht. We wensen dat iedere 

organiserende club in orde is.   

6. Datum van de volgende vergadering: Maandag 7 juni 2021 om 20u30. 

 

 


