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Aan de leden van de raad van bestuur 
 
01-20170227      Zwijnaarde,  30 maart 2017 

Verslag raad van bestuur van 27 februari 2017 te Zaventem 

om 19h30. 

 
Aanwezig:  Mark Wentein (voorzitter), Philippe De Meersman (Secr.-Generaal), 

Glenn Maes (1ste ondervoorzitter), Annie Vaneechoutte (2de 
ondervoorzitter), Jan Friant (penningmeester), Roger Janssens 
(erevoorzitter), Erik Goossens, Kris Hellemans,  
Tania Roskams, Gunter Van Lent, Jean-Marie Van Loo, Mathias 
Wentein, Stefaan Desender, Hans Vanbiervliet, Walter Van 
Haegenborgh, Marc Steeno, Philip Brison, Jan Deprez, Caroline Gekiere 
(boekhouding), Magali Vlaeminck (directieassistentie) en Lies Vlamynck  

 
Verontschuldigd:   Linda Robben, Veronique Verschueren, 
 

 
1) Welkomstwoord door de voorzitter 

 
2) Goedkeuring verslag nummer 04-20161212 

Lies meldt dat er bij punt 3f van het verslag er een misverstand is gebeurd. 
Niet de horseball vroeg een aanpassing van hun budget maar de voltige. 
Bijgevolg hebben we het budget van horseball behouden op 6000 euro en voltige een 
budget toegekend van 6000 euro. De horseball heeft in 2016 een verhoging gekregen 
van 4000 euro naar 6000 euro. De voltige krijgt een verhoging van 5000 naar 6000 euro. 
Op deze manier hebben de "kleinere" disciplines hetzelfde budget. 
De vergadering is hiermee akkoord. 
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3) Boekhouding 
a) 2016 

i) Balans 2016  
De balans wordt overlopen. 
De vergadering keurt de balans goed. 

ii) Resultatenrekening 2016  
De resultatenrekening wordt overlopen. 
Volgende opmerkingen worden meegegeven: 
(1) Huur sportmateriaal is gestegen wegens meer wedstrijden; anderzijds ook 

meer inleg. 
(2) Minder sportkampen dus ook minder kosten. 
(3) Werkingskosten: er is een grotere afdracht van de I-verzekering t.o.v. 2015. 

Dit was ook nog niet opgenomen in de simulatie die eerder werd 
meegegeven. 

(4) Kosten druk, info- en promomateriaal: in 2015 werd er heel erg bespaard op 
info- en promomateriaal, waardoor dit in 2016 wat duurder was. 

De vergadering keurt de resultatenrekening goed. 
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b) 2017 

i) Begroting 2017  
De begroting wordt overlopen. 
Volgende opmerkingen worden meegegeven: 
(1) Deelnemerssubsidies zijn geen zekerheid, dus dit kunnen we niet begroten. 

Het is echter wel mogelijk dat we voor 2016 nog een dergelijke subsidie 
krijgen in 2017. 

(2) Extra kosten verhuis, opfrissingswerken en bijgebouw.  
(3) Staatsbon is weggevallen.  
(4) Tryon: geen sportieve middelen vanuit VLP (enkel beperkt budget Equifans). 
De vergadering keurt de begroting 2017 goed. 

ii) Stand van de rekeningen  
De stand van de rekeningen op 23/02/2017 wordt overlopen. 

iii) Geblokkeerde clubs  
Het gaat over drie clubs die hun lidmaatschap voor 2017 niet hernieuwd hebben. 

 
4) Stand van zaken administratie 

a) VLP in cijfers 2016   
Het overzicht wordt overlopen. 
Het ledenaantal blijft lichtjes stijgen. 
De grootste stijging blijft zich vooral situeren bij de recreatieve sportbeoefenaars. 
2,92 % stijging bij de recreatieve sportbeoefenaars. 
0,15 % stijging bij de competitieve sportbeoefenaars.. 
Ook de clubs kennen een blijvende groei (2,37 % stijging). 
Opmerking: 
De P-verzekering kan ook genomen worden bij andere licenties dan de M-licentie. 

b) Personeel: stand van zaken  
Lies bezorgt een overzicht met alle personeelsleden en hun verantwoordelijkheden. 
De sollicitaties voor de nieuwe medewerker binnen het domein van de sportieve 
architecten is volop aan de gang. 
Er komt een verschuiving in het domein van de sportieve architecten: 
Julie Spaas:  
Momenteel verantwoordelijk voor mennen, reining, endurance, TREC gaat vanaf de 
nieuwe medewerker er is de verantwoordelijkheid krijgen over mennen en een 
gedeelte jumping. Jumping wordt vanaf dit seizoen verdeeld over twee medewerkers 
(Eline en Julie). 

c) Stagiaires: overzicht (zie bijlage) 
VLP zal in het voorjaar 4 stagiairs begeleiden.  

d) Verhuis: stand van zaken 
i) Overzetting Telenet en telefonie zijn gepland op 10 maart 2017. Die dag zal VLP 

niet bereikbaar zijn. Normaal zal alles operationeel zijn op 13 maart 2017 in 
Merelbeke. De medewerkers zullen vanaf 13 maart 2017 in Merelbeke werken. 
Officieel verhuizen we voor de buitenwereld op 1 april 2017. Dat wordt ook vanaf 
nu op alle communicatie meegedeeld. 
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ii) Schilder: eindigt +/- 3 maart 
Schrijnwerkerij: week 6 maart 
IT: week 6 maart 
Elektriciteit: week 20 februari en 6 maart 
Loodgieter: week 6 maart 
 

5) Installatie VLP-commissie 
a) Overzicht van de installaties  

Het overzicht wordt ter info aan de leden van de raad van bestuur bezorgd. Er is een 
probleem binnen de commissie endurance. Er zijn maar 2 commissieleden verkozen. 
Jan Friant wil zich vanuit de provinciale groepering VOR kandidaat stellen voor de 
raad van bestuur. Een kandidaat kan maar op 1 lijst staan. Daarom vraagt de 
commissie endurance een coöptatie. 
i) Vraag tot coöptatie 

(1) Nancy Van De Walle 
(2) Kim Fiermans 
Nancy Van De Walle zal op de lijst als kandidaat RVB staan. De vraag tot 
coöptatie moet dus voor de verkiezing komen op de dagorde. Lies informeert bij 
Marc Delannoye (jurist). 
 

6) Algemene vergadering 
a) Overzicht kandidaturen raad van bestuur  

Het overzicht wordt overlopen. 
b) Voorbereiding AV 

Timing: ontvangst 19.00u 
Planning: ontvangst met drankje en hapje, stemming in het begin van de 
vergadering, punten van de statutaire vergadering (boekhouding, jaarverslag), 
bekendmaking stemming leden raad van bestuur, tijdens de pauze (met drank en 
fingerfood) wordt de nieuwe raad van bestuur geïnstalleerd en ten slotte wordt de 
nieuwe raad van bestuur voorgesteld. 
Stemming: we doen er alles aan om binnen 4 jaar de stemming te moderniseren, 
maar nu doen we het nog eens op papier. Er zijn drie documenten: document 
clubwerking met 6 kandidaten, document FEI-commissies met 2 
kandidaten/commissie en document provinciale afdelingen met 2 
kandidaten/provinciale. We laten het vrij hoeveel stemmen kunnen worden 
uitgebracht (clubwerking maximaal 5; andere maximaal 1). Er moeten dan drie 
stemrondes worden voorzien, want je kunt een ex aequo hebben voor de laatste 
plaats. We voorzien ook witte ja/nee-formulieren voor het geval dat iemand zich voor 
de verkiezing nog terugtrekt en er maar één kandidaat is. 

c) Melding aanpassing artikel 2 van de statuten: wijziging zetel zal opgenomen worden 
op de dagorde. We publiceren de wijziging van de maatschappelijke zetel  
 

a) Punten gebracht door de provinciale afdelingen 
a) WVUR 

i) De vertegenwoordiger van de WVUR merkt op dat de afdrachten naar de 
provinciales al jaren niet zijn aangepast. Ondanks het feit dat de licenties wel zijn 
verhoogd. De raad van bestuur heeft toen beslist bij de verhoging van de licenties 
om de afdrachten niet aan te passen. Lies maakt een overzicht van de afdrachten 
aan KBRSF, provinciales en dit wordt besproken met de nieuwe raad van bestuur. 
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Alle toekenningen van budgetten moeten misschien ook opnieuw onder de loep 
genomen worden. 

ii) Vraag van de officials aan de dressuurcommissie: waarom krijgt men in de 
jumping kilometervergoeding en in alle andere disciplines niet?  
Dit is allemaal gelinkt aan de financiële haalbaarheid van de discipline. Alle 
disciplines worden onderhouden door de jumping. Dressuurofficials zijn een heel 
zwaar gegeven in de kosten, terwijl dit in de jumping niet het geval is. De huidige 
raad van bestuur kan deze kwestie nu niet oplossen. Ook dit punt moet 
opgenomen worden met de nieuwe raad van bestuur.  

b) HROV 
i) HROV heeft niet het beste jaar achter de rug. Cijfermatig gaat het wat naar 

beneden en ook het landschap verandert. Ze proberen hier in 2017 op in te 
spelen. 

c) HGVBB 
i) Positief resultaat door één of twee nieuwe locaties met goeie pistes. Dit wordt 

meteen gevoeld. 
d) VOR 

i) Positief resultaat. Er komt een viering van 50 jaar bestaan VOR op 18 november 
2017. Er is een organisator minder maar andere organisatoren (met goeie pistes) 
doen dan meerdere wedstrijden waar veel volk op af komt. 

e) KR 
i) Negatief resultaat dat te maken heeft met minder omlopen door afgelastingen 

(slechte weersomstandigheden e.d.) en de algemene verandering van het 
landschap (Silver & Gold). 
 

7) Punten gebracht door de commissies 
a) Algemeen 

i) Evaluatie FHE 
Vrijdag weinig volk maar zaterdag wel (door Club Battle en Dré-route). Ook de 
zondag zat het goed vol bij het mennen. VLP heeft door omstandigheden minder 
demo's gegeven maar meer ingezet op het wedstrijdverhaal en de Dré-route. Dit 
was echt een succes, waar we anders demo's en seminaries deden waar de 
opkomst tegenviel. Endurance wil volgend jaar zeker terug een seminarie 
organiseren. De algemene samenwerking is vlotter verlopen dan andere jaren. Er 
zijn wel nog een aantal punten die dienen besproken te worden met de 
organisatoren om de samenwerking te optimaliseren.  
Er wordt nog een evaluatie gepland met FHE.  

b) Eventing 
i) Stand van zaken samenwerking LRV 

Er speelt het idee om in Waregem een minicross te doen – we kunnen dit 
koppelen aan het initiatief van de eventingcommissie "My first eventing". 
De Dré-route wordt zeer populair, steeds meer organisatoren vragen om 
medewerking hieromtrent. Omdat dit niet haalbaar blijft voor de eigen 
medewerkers zijn we aan het uitzoeken op welke manier we dit kunnen 
organiseren (ev. team freelancers).  

c) Clubwerking 
i) De Club Battle was heel goed georganiseerd en een succes voor iedereen.  
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d) Endurance 
i) Het aantal deelnemers is gedaald. De uitdaging dit jaar wordt om de negatieve 

trend te stoppen en weer opwaarts te gaan. De voorbije jaren was het in FHE een 
goeie formule om in de voormiddag een demosessie te geven waar verwezen kon 
worden naar de infosessie in de namiddag; daar werden steeds nieuwe ruiters uit 
gerekruteerd. 

e) Dressuur 
i) Goed verlopen in Gent, maar de piste had wat minder afgelegen mogen zijn (wat 

meer standjes rondom). De installatie van de commissie verliep wat stroef. 
f) Para-equestrian 

i) Loopt vlot. Nieuwe mensen in de commissie, dat is altijd positief. 
g) Jumping 

i) De nationale commissie werd vandaag geïnstalleerd (Eugène zal de eerste twee 
jaar nog voorzitter zijn, daarna is het voor twee jaar aan Gunter). 

h) Mennen 
i) Indoorseizoen afgewerkt en in Gent de superfinale. Er was ook nog een battle 

met volle ambiance. De nationale commissie is geïnstalleerd. Jan Devaere is 
nationale voorzitter. Het Europees kampioenschap vierspan in Gotenburg komt er 
ook aan. 

i) TREC 
DC KBRSF heeft beslist om hier een officiële werkgroep binnen KBRSF van te maken.  
De afvaardigingen moeten vastgelegd worden. Aanvankelijk was het geen officiële 
werkgroep maar nu dus wel (beslist vanuit het directiecomité). 

j) Horseball (afwezig) 
k) Voltige (afwezig) 
l) Reining (afwezig) 

 
8) Nieuws over de vertegenwoordiging in  

a) KBRSF 
i) De installaties verlopen goed. Er is een nieuwe coach in de jumping. Er zijn nog 

steeds twee vacatures op KBRSF (adjunct-directeur en IT-coördinator). In de 
varia werd besproken dat binnenkort verkiezing is van het bestuur van de BOIC. 
In de nieuwe statuten staat dat je maximaal 3 termijnen kunt doen. KBRSF wil 
hier graag terug iemand afvaardigen. In de vacature staat duidelijk dat een vrouw 
steeds welkom is en dat ze actieve sporters zoeken, dit wordt verder besproken 
binnen KBRSF.  

b) BCP 
i) Er zijn amper nog 20.000 nieuwe paarden geregistreerd. De meerderheid vormt 

nu al de buitenlands ingevoerde paarden en de Equipassen. Om dit allemaal in de 
toekomst draaiende te houden met 10% achteruit, wordt dit wel een goeie denk- 
en cijferoefening om dit te kunnen doen. Er zijn problemen met IT. 

c) Paardenpunt Vlaanderen 
i) De fusie is achter de rug. De middelen zijn beperkt.  

d) VHS 
i) Aangeraden om te ontbinden. Het was een overkoepelend orgaan met LRV voor 

de brevettenwerking, maar wegens het niet langer samenwerken tussen VLP en 
LRV is beslist om VHS te ontbinden. Heeft dan geen reden van bestaan meer.  
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9) Varia 
a) Gedragscodes voor in de paddock: we kunnen deze herwerken en opnieuw uitgeven. 

Het is een handige richtlijn die door stewards kan gebruikt worden.  
De springcommissie wil graag een draft krijgen van de inhoud van de initiatorcursus 
betreffende springen.  

b) Statuut Vrijetijdswerker (semi-agoraal statuut) 
Het voorstel van statuut wordt toegelicht. Dit is slechts het voorstel van minister 
Muyters, maar dit is echter niet zijn bevoegdheid. Het betreft federale bevoegdheid 
dus dit moet nog goedgekeurd worden door de federale regering. Alles is dus onder 
voorbehoud. 
 

 
Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur 
20 maart 2017 in Sint-Niklaas (Serwir). 
 
 
 
Verslag: Magali Vlaeminck & Lies Vlamynck  
 


