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Aan de leden van de raad van bestuur 
        
01-20180109      Merelbeke, 9 januari 2018 

Verslag raad van bestuur van 9 januari 2018 om 19.30u te 
Zaventem 

Aanwezig: Sven Beirnaert, Philip Brison, Jimmy Claesen (penningmeester), 
Philippe De Meersman (secretaris-generaal), Stijn Geuvens  
(2de ondervoorzitter), Kris Hellemans, Glenn Maes (voorzitter), Marc 
Steeno, Walter Van Haegenborgh, Hans Vanbiervliet, Konraad 
Vergauwen, Mathias Wentein en Lies Vlamynck (directeur)  

  
Verontschuldigd: Jan Deprez, Jan Friant (1ste ondervoorzitter), Frank Houben, Roger 

Janssens, Tania Roskams, Gunter Van Lent, Jean-Marie Van Loo, 
Katrien Vancoillie, Caroline Gekiere (boekhouding) en Magali Vlaeminck 
(directieassistente) 

 
1) Welkomstwoord door de voorzitter       

De voorzitter geeft mee dat deze raad van bestuur als extra is ingepland omdat er drie 
belangrijke items dienden besproken te worden. 
De voorzitter wenst iedereen een gezond en sportief 2018. 
 

2) Goedkeuring verslag nummer 05-20171106 (bijlage)    
Het verslag wordt goedgekeurd. 
 

3) VLP in 2018          
a) VLP in cijfers 

De cijfers worden overlopen. 
b) Personeel 

i) Er wordt een stand van zaken besproken over de personeelssituatie.  
ii) De vergadering is akkoord met de aanwerving van een directeur competitiesport 

naast de algemeen directeur Lies Vlamynck.  
c) IT-problematiek 

De reset is ook dit jaar niet vlot verlopen. Er waren nochtans heel duidelijke 
afspraken gemaakt tussen VLP en KBRSF over de reset. En werden sommige zaken 
door de IT onderschat. Dit is een heel belangrijk aandachtspunt binnen de werking 
KBRSF.  

 
4) VLP en de toekomst 

a) Protocol provinciale afdelingen       
De vraag werd reeds vorig jaar gesteld om de afdrachten te herbekijken. Samen met 
de vertegenwoordigers van de provinciale afdelingen werden verschillende aspecten 
besproken en werden de afdrachten geherdefinieerd. Deze werden opgelijst in een 
protocol. 
Er werden drie zaken in opgenomen: 
i) Andere verdeling middelen: naast de licenties worden nu ook het aantal 

wedstrijden in rekening gebracht.  
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ii) Uitbetalen prijzengeld met de daaraan gekoppelde fiscale fiches wordt door VLP 
uitgevoerd. De online inleggelden ontvangen via Equidata worden doorgestort 
naar VLP. 

iii) Mogelijkheid voor extra administratieve ondersteuning (optie). 
Het is een grote stap vooruit in de standaardisatie en voor de ondersteuning van de 
provinciale afdelingen. 
De raad van bestuur is akkoord met het protocol. 
Er wordt per provinciale afdeling een geïndividualiseerd protocol opgemaakt en wordt 
getekend door telkens 2 bestuurders (voorzitter en secretaris-generaal) van beide 
partijen.  
 

5) VLP-afvaardigingen         
a) KBRSF 

Jacky Buchmann is gehuldigd tijdens Jumping Mechelen als VLP-sportpersoonlijkheid 
van het jaar 2017. Hij heeft te kennen gegeven zijn mandaat van voorzitter niet meer 
te verlengen. Er moest dus op zoek gegaan worden naar een kandidaat voorzitter.  
De RVB KBRSF dient deze voor te dragen aan de AV. Het is aan de AV van de KBRSF 
om de voorzitter te benoemen. Stephan Detry wordt voorgedragen door het DC 
KBRSF. Stephan wordt gesteund door zowel de vertegenwoordigers van de VLP als 
LEWB binnen het DC. 
Philippe De Meersman overloopt de CV van Stephan, zijn visie, strategie en acties.  
De raad van bestuur steunt de kandidatuur van Stephan Detry als nieuwe voorzitter 
KBRSF.   

b) BCP – PPV 
Dit jaar staan ook opnieuw de verkiezingen voor de deur van BCP en PPV. De 
afgelopen periode heeft VLP een heel prominente rol opgenomen binnen de 2 
organisaties. Deze organisaties hebben veel ondersteuning nodig en dat is een grote 
tijdsinvestering. De focus moet liggen op onze eigen organisatie.  
De RVB is akkoord om een bestuurdersfunctie op te nemen maar niet meer te zetelen 
in het dagelijks bestuur.  

 
6) Varia en rondvraag          

a) Clubwerking 
Op 15/04/2018 organiseert de commissie clubwerking een Dré-dag in de VLP-club 
Groentenjumping in Sint-Katelijne-Waver. Het is de bedoeling dat sportbeoefenaars 
kunnen proeven van de sport. Heel laagdrempelig. Het kan niet op individuele basis 
maar enkel in clubverband. Meer info hierover volgt later op de VLP-website.  

b) Horseball 
Er is momenteel geen nationale voorzitter. 
 

7) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  
De volgende vergadering gaat door op 19 februari 2018 om 19h30 in Zaventem.  
 
 

 
 

 

Verslag: Lies Vlamynck 


