
 

 

 

  

 

 

 

 

Aan de leden van de raad van bestuur 
01-20190218      Merelbeke, 18 februari 2019 

 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLP vzw 
Merelbeke, 18 februari om 19u30 

 

Aanwezig : Sven Beirnaert, Philip Brison, Frank Houben, Jimmy Claesen (penningmeester), Philippe De 
Meersman (secretaris-generaal), Jan Deprez, Stijn Geuvens (2de ondervoorzitter), Kris Hellemans, Glenn 
Maes (voorzitter), Tania Roskams, Marc Steeno, Gunter Van Lent, Katrien Vancoillie, Jean-Marie Van Loo, 
Lies Vlamynck, Hans Vanbiervliet, Inge Vandael, Walter Van Haegenborgh 
 
Verontschuldigd : Roger Janssens, Konraad Vergauwen, Mathias Wentein 
 
1) Welkomstwoord door de voorzitter      5' 

Welkom op de eerste Raad van Bestuur van 2019 op een nieuwe locatie Salons Roskam, waar ook onze 
Algemene Vergadering zal plaatsvinden. 
 

2) Goedkeuring verslag nummer 06-20181119 (bijlage)   5' 
De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed. 
 

3) Boekhouding         30’ 
a) Nota financieel resultaat 2018 (bijlage) 

Iedereen heeft letterlijk of figuurlijk steentje ingeleverd, waardoor de situatie gekanteld is. In de 
beleidsnota werden de maatregelen uitgetekend voor 2018, welke allen opgevolgd werden. Deze 
zijn nogmaals cijfermatig weergegeven in de bijlage van de bundel en welke voor een positieve 
draai zorgden.  
In 2018 werd bovendien de gehele boekhouding grondig hervormd, werd er een analytisch 
boekhoudplan op basis van de werking opgesteld en werden de facturen opnieuw ingeboekt in dit 
nieuwe plan. Dit heeft als resultaat dat we in 2019 de financiële uitgaven en opbrengsten per 
kwartaal gaan kunnen vergelijken met 2018. 
De resultatenrekening van 2018 is dus een positief en mooi resultaat van alle medewerkers alsook 
de commissies, waarvoor dank.  
 

b) Balans 2018 (bijlage) 
In 2018 sluiten we het boekjaar af met een balanstotaal van 2.235.907,47 euro en een 
overgedragen winst van 220.812,06 €. 
→  CONCLUSIE : De Raad van Bestuur keurt de voorgelegde resultatenrekening goed. 
 

c) Verslag controleur van de rekeningen 
Bij de controle op 11 februari 2019 werden er geen op- of bemerkingen geformuleerd. Naar zijn 
oordeel geeft de financiële informatie, afgesloten op 31 december 2018 een getrouw beeld van het 
vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vereniging. 
 

d) Begroting 2019 (bijlage) 
Voor de opmaak van de begroting van 2019 werden de cijfers van het vierde kwartaal van 2018 als 
referentie genomen, waarna de inkomsten conservatief, defensief of wat lager begroot werden en 
de uitgaven geoptimaliseerd werden waar mogelijk maar eerder wat hoger begroot. 



 

 

 

  

 

 

 

 

De grootste wijzigingen ten opzichte van 2018 zijn bij de opbrengsten: een daling van de subsidie 
in Jeugdsport en de basiswerking, de stopzetting van de sponsoring van Woodyfence alsook geen 
voorziene uitzonderlijke opbrengsten. Bij de uitgaven voorzien we een stijging in de 
personeelskosten, minder administratieve kosten, buitengewone kosten (bvb. Tweede Algemene 
Vergadering), stijging van de marketingkosten (hervorming communicatie en jaar van de veiligheid) 
alsook de stijgende kosten bij de kaderopleidingen en de uitbetaling van de jumpingofficials. 
 
Het begroot saldo bedraagt een positieve winst van 163.513,19 €. De kanttekening hierbij is dat de 
hervorming van de communicatie betaald wordt met een provisie, welke aangelegd werd in 2018. 
→  CONCLUSIE : De Raad van Bestuur keurt de begroting van 2019 unaniem goed. 
 

e) Stand van de rekeningen 
De cash flow was in 2018 geen groot probleem meer en lost zich stilaan op, maar rond nieuwjaar 
was het toch even wankel. Deze situatie werd uiteraard gevormd doordat het gebouw cash werd 
betaald zonder enige lening aan te gaan en dit heeft nu cash flowmatig wel een ernstige impact. 
VLP dient dit op het einde van het jaar goed in het oog te houden.  
In 2019 merkt VLP op dat de basissubsidie heel vlot betaald werd en dat ook de recreatieve leden 
veel vlotter aansloten dan in 2018, waarbij VLP eveneens opmerkt dat er dit jaar geen problemen 
waren met Equidata bij de reset van het jaar.  
 

f) Geblokkeerde clubs 
De geblokkeerde clubs worden overlopen, waarbij een aantal clubs een afbetalingsplan hebben, 
anderen beloofden te betalen voor einde februari 2019, er een aantal doorgestuurd werden naar de 
gerechtsdeurwaarder en tot slot is één club failliet gegaan. 
In 2019 werden er een aantal wijzigingen en vaste procedures opgesteld, zoals de 
verkoopsvoorwaarden, vaste betaaltermijnen, aanmaningskosten,… 

 
4) Bestuur          30’ 

a) Samenstelling dagelijks bestuur 
Door het spijtige overlijden van Jan Friant is er spijtig genoeg momenteel geen 1ste ondervoorzitter. 
Er werd dan ook een oproep gelanceerd voor de vorige Raad van Bestuur.  
Sven had meteen interesse na de oproep en John werd aangesproken wegens zijn businessprofiel. 
Vorige week meldde Hans zijn kandidatuur indien er geen kandidaten waren uit kleine disciplines. 
Het Dagelijks Bestuur heeft een voorstel, waarbij zij de puzzelstukken iets anders leggen binnen de 
huidige samenstelling van het Dagelijks Bestuur : Stijn aanstellen als 1ste ondervoorzitter, Jimmy 
schuift door als 2de ondervoorzitter, John aanvaarden als penningmeester en Sven als bestuurder, 
als jongere kracht. 
→  Conclusie : De Raad van Bestuur is unaniem akkoord met dit voorstel en deze nieuwe 
samenstelling. 
 

b) Samenstelling raad van bestuur en algemene vergadering KBRSF 
- In de Raad van Bestuur van de KBRSF zijn er een aantal wijzigingen, zijnde :  

o Geert Van Hecke ipv Sven Beirnaert 
o Jan Deprez ipv Jan Friant 
o Luc Goeman ipv Mathias Wentein 
o Inge Vandael ipv Lies Vlamynck (zonder stemrecht) 



 

 

 

  

 

 

 

 

- Ook in de Algemene Vergadering van de KBRSF zijn er een aantal wijzigingen, zijnde :  
o Mathias Wentein en Sven Beirnaert blijven afgevaardigden voor VLP  
o John Willems komt naar de AV ter vervanging van Jan Friant 
o Inge Vandael vervangt Lies Vlamynck (zonder stemrecht) 

→  CONCLUSIE : Deze afgevaardigden worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur. 
 

c) Samenstelling VLP-commissie Para-equestrian 
Sander Stadeus heeft zijn ontslag genomen. De VLP-commissie stelt Shirley Vanhoutte voor ter 
coöptatie. Zij heeft een diploma trainer B dressuur en is actief jurylid van de brevettenwerking. 
→  CONCLUSIE : De Raad van Bestuur is akkoord met deze coöptatie. Deze wordt voorgelegd aan 
de Algemene Vergadering van VLP. 
 

d) Samenstelling nationale commissie eventing, endurance en horseball * 
Een aantal meldingen van wijzigingen binnen de nationale commissies :  
- Nationale eventingcommissie : Mathias Wentein nam ontslag en werd vervangen door Pieter De 

Cleene. Mathias blijft wel actief in de VLP-Eventingcommissie. Ondertussen werd Luc Goeman, 
die reeds zetelde in de nationale commissie, verkozen als nationaal voorzitter. Laurence Van 
Doorslaer, lid van de VLP-commissie, schuift door ter vervanging van Luc in de Topsportcel van 
de jeugd. 

- Nationale horseballcommissie : Geert Van Hecke vervangt Sven Beirnaert in de nationale 
commissie, aangezien hij meer onderlegd is met betrekking tot de officials en het nieuwe 
scheidsrechterssysteem. 

- Nationale endurancecommissie : Kim Fiermans rijdt alle wedstrijden mee, is geroutineerd ruiter, 
ze zijn met drie commissieleden, die nu allen zetelen in de nationale commissie. 

 
e) Goed Bestuur 

i) Evaluatie Raad van Bestuur 
In 2018 werd er een evaluatie georganiseerd bij de Raad van Bestuur over 2017. Eerstdaags 
zullen de bestuursleden een enquête ontvangen over de werking van 2018. Dit is zeer 
belangrijk, waarbij we graag een antwoord krijgen tegen 1 maart. 
 

ii) Stand van zaken 
We hebben hier in 2017 en 2018 sterk op ingezet. Lies overloopt de lijst. Er zijn nog bepaalde 
goedkeuringen nodig door de Raad van Bestuur met betrekking tot bestuursprofielen. 
Statutenwijzigingen staan op de agenda, waardoor er een buitengewone Algemene Vergadering 
nodig zal zijn. Ook het huishoudelijk reglement zal aangepast worden. 
Vorige score was 64%, waar VLP op de dimensie ‘interne verantwoording en controle’ alsook op 
‘transparantie’ het beste scoorde. 
Na de aanpassingen in 2019 kunnen we 93% scoren. We zullen nooit 100% scoren omdat we 
niet om de twee jaar maar om de vier jaar verkiezingen organiseren. Dit is een bewuste keuze 
die de Raad van Bestuur niet wenst te wijzigen.  
Deze score is gelinkt met financiering, dus normaliter hoe meer je je best doet, hoe meer 
financiering, maar dit is hier niet het geval, aangezien alle federaties hun best doen en de pot 
dezelfde totale grootte heeft. 
 

f) Rapportering Sport Vlaanderen – jaarverslag 
Iedereen is hard bezig met de rapportering, opdat deze afgewerkt is voor de Algemene 
Vergadering. De rapportering zelf dient ingediend te zijn bij Sport Vlaanderen voor 1 april 2019.  



 

 

 

  

 

 

 

 

5) VLP in 2019         10’ 
a) VLP in cijfers (bijlage) 

Lies overloopt de cijfers van dit moment in vergelijking met dezelfde periode van 2018 en stelt vast 
dat het totaal aantal leden (24.488) 1,88% lager ligt dan in 2018 maar de competitieve licenties 
stijgen steeds  wanneer het seizoen start. Wat betreft de officials, zijn er reeds 154 die alles in orde 
brachten wat 31% minder is dan in 2018 maar kan gelegen zijn aan het feit dat alle facturen 
digitaal verstuurd werden en misschien verloren gingen. Wat de paarden betreft zijn er 242 nieuwe 
paarden. 69 paarden hebben geen provinciale, aangezien bijvoorbeeld bij registraties het invullen 
van de provinciale geen verplicht veld is. Het aantal VLP-clubs blijft stijgen, maar ligt momenteel 
0,84% lager dan in 2018. Tot slot zijn er reeds 11.952 leden in orde met de C-verzekering, de I-
verzekering blijft populair, P(assagiers)-verzekering is zeer gegeerd vooral bij menners, ook bij de 
repatriëring zien we een stijging. 
 

b) Personeel 
- Morgane Stien werd vervangen door Lies Dedier. 
- Féline Snoeck nam ontslag op 6 januari 2019. 
 

c) Verzending lidkaarten 2019 
Na vorige Raad van Bestuur kreeg het Dagelijks Bestuur een mandaat om een middenweg te vinden 
om alsnog een Hippo Revue bij de leden te krijgen, wat niet gelukt is.  Uit marktonderzoek bleek 
dat Mirto de beste keuze is, en heeft bovendien positieve referenties van oa. onze partner Cavalor. 
We stellen vast dat de lidkaarten, zoals gewenst, snel bij de leden zijn, ze zijn sneller op de hoogte 
en de leden zijn tevreden. De kostprijs zal ca 1 euro zijn per lid, dus 36.000 € en een besparing van 
ca 20.000 €, want de portkosten stijgen wel een beetje. 
Wat betreft het mediapartnership wordt er gesproken met enkele partners, waaronder ook met 
Hippo Revue. 

 
6) VLP en de toekomst        30’ 

a) Verenigingswerk 
Het Convenant is en blijft een bediscussieerbaar document, dus wenst VLP zoveel mogelijk over te 
stappen van het convenant naar het verenigingswerk. VLP wil voor de vergoeding van de officials 
het verenigingswerk gebruiken waar mogelijk en gewenst. Deze uitbetalingsoptie zal aldus uitgerold 
worden de komende maanden. Het Convenant wordt alsnog als uitdovend document aanzien, 
aangezien we momenteel te weinig zicht hebben met hoe het verhaal van het verenigingswerk 
binnen onze organisatie gaat spelen. 
 

b) Statutenwijzigingen (bijlage) 
Statuten wijzigen omdat er een aantal zaken moeten gebeuren in het kader van goed bestuur en 
aangezien we dit toch al doen, willen we er graag twee structurele aanpassingen aan toevoegen : 
- Naamswijziging : naar analogie van de vlag die de lading moet dekken, zouden wij de Vlaamse 

Liga Paardensport willen omvormen naar Paardensport Vlaanderen. VLP is gekend wat wel een 
nadeel is bij een naamswijziging. De nieuwe naam zegt echter meer wat we doen, wie we zijn 
en waar we voor staan. De uitdaging zal ook worden om een bekend en blokvormig logo te 
vinden dat makkelijk leesbaar is op affiches ed. Het voorstel is wel om deze in te voeren vanaf 
1/1/2020 opdat dit correct voorbereid kan worden en in te voeren in het kader van hervorming 
van de communicatie.  

- Kandidaat-leden al dan niet behouden : voorstel is om dit te schrappen en alle clubs effectief lid 
te maken en aldus ook meteen stemrecht. 



 

 

 

  

 

 

 

 

Stijn overloopt alle voorstellen tot wijzigingen. In de loop van het jaar zullen er ook wijzigingen 
voorgesteld worden in het Huishoudelijk reglement, maar dit dient niet goedgekeurd te worden 
door de Algemene Vergadering, dus dit komt terug op de volgende Raad van Bestuur die hierover 
beslist. 
→  Bemerkingen vanwege de Raad van Bestuur :  
- Wordt er bij de naamswijziging niet te kort aangeleund bij Paardenpunt Vlaanderen ?  
- Er zijn al een 20-tal sportfederaties die voor een naamsverandering hebben gekozen in de trend 

van Sport Vlaanderen en met een symbool van de betrokken sport. Zij hebben allen hun logo 
gewijzigd.  

- Het promotiemateriaal werd becijferd opdat er in 2020 geen massa’s materiaal weggegooid zou 
moeten worden.  

- All the way of niet dus nieuwe naam is nieuw logo.  
- Naamsbekendheid van VLP is bekend binnenin maar niet van buitenuit.  
- Moet er nog een afkorting zijn ?  
→  CONCLUSIE : De Raad van Bestuur is unaniem akkoord met  

1.  naamswijziging, geen afkorting maar wel goede visual vanaf 1 januari 2020 
2.  alle statutenwijzigingen, welke voorgelegd worden op de Algemene Vergadering van 
25/3 en waarvoor een Buitengewone Algemene Vergadering noodzakelijk zal zijn. 

 
c) Intentieverklaring VLP/LRV (bijlage) 

VLP heeft contact gehad met LRV. Vanuit LRV is er een duwtje geweest om te spreken over 
mogelijke samenwerking, integratie, fusie,… om een traject voor te stellen. Het leek VLP verstandig 
om eerst aan de Algemene Vergadering een mandaat te vragen om een verdere integratie op te 
stellen. VLP heeft een intentieverklaring voorgesteld, waarna er samen aan een tekst gesleuteld 
werd. Deze tekst is de start van een traject om uiterlijk binnen 2 jaar aan de Algemene Vergadering 
een kaderovereenkomst voor te leggen hoe die samenwerking / integratie er kan uitzien. 2021 
betekent voor VLP in het voorjaar verkiezingen. 
Glenn neemt dit document even geheel door, welke de intenties uitdrukt alsook wat belangrijk is 
voor beide organisaties. 
→  CONCLUSIE : Raad van Bestuur is unaniem akkoord om deze intentieverklaring voor te leggen 
aan de Algemene Vergadering. Indien op 20/3 de intentieverklaring niet aanvaard wordt door de 
Algemene Vergadering LRV, wordt dit agendapunt geschrapt op de Algemene Vergadering VLP. 

 
7) VLP en opleiding        5’ 

a) Stand van zaken VTS-cursussen 
- Aspirant-initiatorcursussen gepromoot 
- 9 initiatorcursussen gepland, waarbij nu bij de start de lessenroosters bekend zijn gemaakt. 
- 2 Instructeur B cursussen gepland 
- 4 rijvaardigheidsproeven gepland – harder inzetten op uniformiteit 
 

b) Nieuwe rijvaardigheidsproeven 
Voor dressuur en springen vanaf instructeur B 
Afgestapt van de proeven, maar opgelegde oefeningen waarbij de vaardigheden gedemonstreerd 
worden en niet proefgericht geëxamineerd worden.  
 



 

 

 

  

 

 

 

 

8) Vragen vanuit de Provinciale afdelingen/commissies    30’ 
a) Jumping 

i) Uitbetaling officials 

De springcommissie wenst een aanpassing te doen naar optie 2 en 3 toe, waarbij de integratie 
van de lange dag aan bod komt. De simulatie voor extra kosten is ca 10.000 euro (50% lange 
wedstrijddagen met bijkomende 4 uren en dus 10 of 15€ extra). Doelstelling is dat deze 
tarieven dan ook grotendeels bij de provinciales toegepast worden.  
Reden is dat er meer jumpingwedstrijden zijn, dus ook meer optie 2 en 3 qua vergoedingen, 
want deze officials kunnen geen beroep doen op het convenant wegens het max aantal 
wedstrijden. De doelstelling is om dit in voege te laten gaan vanaf 15 maart 2019. 
Er zou moeten een principe zijn om alle provinciales op één lijn te krijgen. Voorstel is 
aanvaardbaar en werkbaar, maar bepaalde provinciales zullen hier vanaf wijken. 
→  CONCLUSIE : Proberen vanaf 15 maart 2019 en evalueren na 1 jaar. 
Ten opzichte van de omzet van 1.000.000 € wordt er ca 35.000 € aan officials betaald en in het 
nieuwe systeem zouden de officials stijgen met een kost van 10.000 €. Dressuur kost bvb 
procentueel zeer veel per individueel ruiter door het grote aantal officials per wedstrijd. 
Ook in de horseball zullen de officials 10 € per match ipv 7,5 € per match betaald worden, 
waardoor deze discipline het inschrijvingsgeld per ploeg werd verhoogd. In 2019 heeft horseball 
verplicht dat iedere ploeg een arbiter afvaardigt.  
Het moet een eerlijke remuneratie zijn/worden, maar dit is moeilijk, want het is deels 
engagement, hobby en passie. 
→  AP Oefening voor alle disciplines maken 
→  AP Feedback vragen aan de provinciales over jumping 
 

b) WVUR 
i) SMS League – showproef 

Bram Van Hulle heeft rechtstreeks afgesproken met de organisator en geïntegreerd in de 
regionale werking zonder dat de provinciales of VLP hierbij betrokken werd en zelfs eerder 
overvallen. Ook de inrichters zijn wat overvallen. 
VLP-springcommissie wil graag met de organisator Bram Van Hulle gaan spreken, want 
reglementair kan het eigenlijk niet plaatsvinden. Het is een copy paste van Jan Tops zijn Tours. 
Bij KR zal het niet storen in de werking maar het gaat om het principe.  
AP springcommissie vraagt meer duidelijkheid en koppel terug naar de RvB 
 

ii) Nieuw programma jumping 

Hoe ver staat het in de andere provinciales met het programma, met de opleiding ?  
- KR heeft veel bijkomende kosten gehad en dit programma is omgevormd van beheermodule 

naar jurymodule. Voor de juryleden werkt dit goed. Voor de beheersmodule is er geen simpele 
handleiding voor handen en is het iets complexer qua werken. Van het basispakket van 3.500 
euro werden grotere verwachtingen verwacht. Het verhaal kost nog steeds geld en bang dat dit 
zal blijven duren. 

- HGVBB gaat geleidelijk van start gaan, enkel op A-wedstrijden maar niet op de drukbezette 
promo-wedstrijden. Opleiding werd waardeloos gevonden.  

- VOR werkt met het systeem reeds vanaf midden 2018. Op de basis van het systeem waren er 
zaken die niet 100% hoe ze dienden te staan. VOR heeft zich verslikt in de factuur die volgde. 
Secretariaatswerk is meer dan ingewikkeld genoeg.  

- HROV heeft het nog niet gebruikt. Glenn heeft aan Brecht en Fréderik gevraagd om zich te 
verdiepen in dit programma, zodat we iemand in eigen rangen hebben, die kunnen helpen. 



 

 

 

  

 

 

 

 

iii) Officials  
(1) Erkenning (alle disciplines) 

Graag meer aandacht voor benoemingen en verhogingen van officials. Deze info moet 
echter vanuit de commissie komen. Goed afgespreken binnen de commissie. 
Vroeger werden de provinciales geïnformeerd over wie geslaagd is. Vooral de level 1-
juryleden zijn niet gekend.  
 

c) Endurance 
i) Gevolgen Brexit 

Er staan vanaf einde maart en de daarbij opvolgende maanden heel veel FEI-wedstrijden (incl. 
kampioenschappen) op het programma. Vanaf 29 maart 2019 verlaat de VK de Europese Unie 
zonder of met deal. Indien er geen deal is, is er geen transport of commerce mogelijk naar en 
van de VK. Via Horse and Hound staat er dat er bij een no deal via Ierland moet 
getransporteerd worden. Jan vraagt meer info en duidelijkheid hieromtrent want vele Belgische 
ruiters zijn betrokken bij deze materie.  
Er zijn meer vraagtekens dan antwoorden. Vanuit KBRSF, VLP en LEWB is er niet zoveel 
gebeurd, maar KBRSF heeft het dossier in handen genomen. FAVV volgt dit dossier op de voet 
en zal zodra communiceren van zodra er nieuws is.  
We volgen het onrechtstreeks op via PaardenPunt Vlaanderen. 
 

d) Voltige 
i) Offerte aanpassing wedstrijdprogramma (bijlage) 

De aanpassingen zijn zeer duur, dus dit wordt bekeken met de leverancier zelf.  
 

e) Clubwerking 
i) Drédag 

Deze dag wordt georganiseerd op 14 april 2019 in RC Groentenjumping te St-Katelijne-Waver. 
Het omvat een clubactiviteit voor kinderen van 6 tot 16 jaar, waarbij VLP een kennismaking, 
laagdrempelig wedstrijdgebeuren beoogd aan de hand van onder andere demo’s. De 
inschrijvingen gaan open vanaf 1 maart 2019.  
 

ii) FHE 

Komend weekend staat er heel veel op het programma, met zowel een scholenprogramma, Dré-
route, Dré-show, demo’s en wedstrijden. VLP is er een heel weekend goed aanwezig. 
Op 25 februari organiseert VLP een info-avond voor nieuwe clubs (verzekeringen, ed), waarbij 
er momenteel 22 inschrijvingen binnen kwamen. 
 

f) Topsport 
- Er zijn geen wijzigingen in omkadering Team Managers, coaches, chef d’équipes Olympische en 

Paralympische disciplines. 
- Mogelijke selecties als team richting OS / PS Tokio staan op de planning voor jumping, 

dressuur, eventing en para-equestrian. 
- Alle selectiecriteria voor EK 2019 en OS / PS 2020 werden reeds meegedeeld aan de ruiters. 
- Nieuwe kledijsponsor is Kingsland. 
- Algemeen zijn er geen wijzigingen binnen Talentenplan VLP, maar er worden volop stages 

uitgewerkt in zowel jumping, dressuur als eventing. 
 



 

 

 

  

 

 

 

 

9) Varia en rondvraag        10’  
- KR bestaat 50 jaar, 1966 is oprichtingsjaar – volgens staatsblad 1977. Manu Nys is 50 jaar 

voorzitter, werd gehuldigd en opgevolgd door Jean-Marie Van Loo. Manu Nys is erevoorzitter. 
Peter Millet zou de opvolger worden van Jean-Marie op het secretariaat en secretaris-generaal. 

- Hippo Revue Cup wordt zeker georganiseerd maar zal een andere benaming krijgen. 
- KR : bepaalde clubs en organisatoren vallen weg maar wel een vol seizoen. 
- Reining :  

o samenwerkingsovereenkomst bekomen tussen NRHA Belgium en VLP. De eerste stap is 
dat men met eigen licentie bij beide federaties kan rijden. Bernard Fonck is hier 
voorzitter van en heel positief naar VLP toe. An en Bernard hebben gratis clinics gegeven 
aan jeugd. Er is ook opnieuw een WK. 

o Samenwerking met NRHA Amerika is zeer moeilijk voor de FEI-reglementering. Binnen 
FEI komt de vraag of reining al dan niet behouden blijft ? Meeste federaties willen een 
Europese versie behouden van de reining die paardvriendelijker is dan NRHA Amerika. 
Landenwedstrijden zullen georganiseerd worden opdat men complementair is met 
NRHA. Finale zal in 2019 te Lyon vallen. 

- Endurance : seizoen start in Bierbeek in maart. Voor het eerst opnieuw een internationale 
wedstrijd te Lanaken. Halverwege september wordt er een kids-endurancewedstrijd 
georganiseerd. Equistro is de nieuwe sponsor van de best condition award.  

- HGVBB : goed gevulde kalender zeker in jumping, waarbij de springcommissie de memorial Eric 
Goossens organiseert in april. In dressuur iets minder goed gevulde kalender. 

- Para Equestrian : gevulde kalender, hele belangrijke wedstrijd 3de weekend april te Waregem 
- WVUR : enige aanpassingen aan de kalender vereist door de wijzigingen in het Zilveren Spoor 
- VOR : vol jaar en start op 15/3  
- Nationale jumping is 12 maanden rond, kalender zit bomvol. Spijtig genoeg zijn heel wat 

wedstrijden geannuleerd door het Zilveren Spoor, maar zij stonden steeds samen ingepland met 
een andere wedstrijd dus dit geeft wel meer ademruimte. 

 
10) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  

Maandag 13 mei 2019 om 19u te KBRSF, Zaventem 
 

Verslag : Inge Vandael 


