
 

 

 

  

 

 

 

 

Aan de leden van de raad van bestuur 

02-20190513      Zaventem, 13 mei 2019 
 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLP vzw 
Zaventem, 13 mei om 19u00 

 

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

 
2) Goedkeuring verslag nummer 01-20190218 (bijlage)   5' 

De Raad van Bestuur keurt het verslag unaniem goed. 
 

3) Boekhouding         10’ 
a) Vergelijking 1ste kwartaal 2018 t.o.v. 2019 (bijlage) 

- Bij de uitnodiging zat de bijlage met alle details van het eerste kwartaal. 
- De huidige analytische rekening gaat veel meer duidelijkheid geven, maar 

verschuivingen tussen kwartalen gaan zich dit jaar nog doortrekken. Het is belangrijk 
om alles van het desbetreffende kwartaal in het correcte kwartaal te boeken, wat nu 
nauwgezet opgevolgd wordt, maar in 2018 niet steeds het geval was, zo werden bvb de 
licenties in 2018 in het tweede kwartaal geboekt, maar in 2019 in het eerste kwartaal. 
De vergelijking is dus niet steeds 100% correct. Bij topsport kan je wel mooi vergelijken 
in het eerste kwartaal : daar werden meer facturen ontvangen, dus ook uitbetaald en 
aldus ook reeds gefinancierd door Sport Vlaanderen. 

- Groei in resultatenrekening in uitgaven en opbrengsten is één zaak maar relatie naar 
begroting is natuurlijk nog belangrijker 

- We volgen de boekhouding nu zeer strikt op, wat ook belangrijk is gezien onze omvang 
van middelen en organisatie. 

 
b) Geblokkeerde clubs 

- Zes VLP-clubs hebben hun schulden ten aanzien van VLP afbetaald. 
- Drie VLP-clubs hebben een afbetalingsplan afgesloten met de deurwaarder. 
- Twee VLP-clubs hebben 6 weken de tijd om te reageren op de gerechtelijke beslissing. 
- Eén VLP-club kreeg de eerste aanmaning via de deurwaarder. 
- Eén VLP-club staat nog open wegens juridische onduidelijkheid, wordt opgevolgd. 
- Eén VLP-club is failliet en ook dit wordt opgevolgd. 

 
4) Bestuur          30’ 

a) Goed Bestuur 
i) Resultaat zelfevaluatie raad van bestuur 2018 (bijlage) 

o Begin 2019 werd de enquête van goed bestuur door de Raad van Bestuur 
herhaald. 



 

 

 

  

 

 

 

 

→  CONCLUSIE : de voorzitter vraagt om eventuele bekommernissen of 
voorstellen ter verbetering bekend te maken op de raad van bestuur, bij het 
dagelijks bestuur en/of bij de directie opdat hier over gesproken kan worden. 

 
ii) Rol dagelijks bestuur => terugkoppeling dagelijks bestuur (DB) 

o Het DB vergadert om de 4 à 6 weken en stelt voor aan de raad van bestuur om 
deze verslagen door te sturen naar de leden van de raad van bestuur. 

→  CONCLUSIE : De raad van bestuur ervaart dit als een grotere betrokkenheid. 
Deze verslagen dienen uiteraard wel confidentieel behandeld te worden. 

 
b) Gezond en ethisch sporten  

i) Stand van zaken - Ethisch sporten 
In het kader van goed bestuur zijn er 6 richtlijnen waar we als sportfederatie moeten 
aan voldoen vanwege Sport Vlaanderen in het kader van ethisch sporten :  
1. Aanspreekpunt integriteit =  Bram De Bock en Ellen De Keukelaere 
2. Continue aandacht op vlak van preventie, vorming en sensibilisering = een 

werkpunt voor VLP 
3. Advies verlenende functie en installatie van een ethische commissie = geagendeerd 

op het DB van 14/05 
4. Gedragscodes voor alle doelgroepen = momenteel beperkt ok, maar moet 

explicieter uitgewerkt worden 
5. Handelingsprotocol voor klachtenmanagement = in opmaak 
6. Tuchtrechtelijk systeem = Bram zal de reglementen optimaliseren 
 

ii) Stand van zaken - Gezond sporten  
Om het gezond sporten te bevorderen, moet elke sportfederatie een beleid uitwerken 
dat minstens :  
1. Een analyse van de sportspecifieke risico’s bevat = wordt opgemaakt 
2. Een keuze bevat over het al dan niet opleggen van een sportmedisch 

geschiktheidsonderzoek = VLP legt dit niet op, maar dient dit te verantwoorden 
3. Een keuze bevat over het al dan niet toepassen van leeftijdsgrenzen = VLP zal dit 

oplijsten 
4. Voorziet in een continue doorstroming van informatie bij haar leden = paardensport 

is atypisch 
5. Beschikbaar is en gerapporteerd moet kunnen worden aan Sport Vlaanderen 
6. Statistieken bijhoudt van sportspecifieke risico’s en lichamelijke schade 
7. Voorziet in een duurzame betrokkenheid van minstens één arts in de 

totstandkoming en uitwerking van het beleid = AP Tania vraagt dit aan haar man 
 
5) VLP in 2019         10’ 

a) VLP in cijfers (bijlage) 
- Lidmaatschappen : 5,49% stijging  
- Recreatieve vergunningen : 4% stijging 
- Competitieve licenties : procentueel zitten we op 5,5% hoger, 02-licenties stijgen 

waardoor we 11% stijging hebben qua competitieve licenties - ook veel meer 01-
lidmaatschappen 

- Officials : 19 % stijging 
- Paarden : 10% meer paarden, Spectaculair meer jonge paarden op de cyclus.  



 

 

 

  

 

 

 

 

- Clubs : één VLP-club meer dan einde 2018  
- Verzekeringen : De speciale verzekeringen werken, zoals bvb de P-verzekeringen zijn 

gestegen met 7 %.  
 

b) Personeel 
i) Verslag functioneringsgesprekken directie (bijlage) 

Einde 2018 heeft Glenn functioneringsgesprekken gehad met de directie, waarbij het 
verslag in bijlage bij de uitnodiging zat. 
 

ii) Vervangingen 
(1) einde samenwerking 
(2) zwangerschapsverlof 

 
c) Sportkampen 

i) Stand van zaken (bijlage) 
o Op dit moment is het hoogseizoen van de sportkampen, waarbij de 

inschrijvingen vlot binnen lopen. De concurrentie is enorm groot geworden over 
de federaties en clubs heen. Externe sportkampen zijn veel populairder 
geworden t.o.v. de interne sportkampen omwille van de kostprijs. Het decreet 
bepaalt echter dat VLP interne sportkampen moet organiseren.  

 
6) VLP en de toekomst        30’ 

a) Statutenwijzigingen – toevoeging art. 12 (bijlage) 
- Op dinsdag 4 juni 2019 zal er een buitengewone Algemene Vergadering te Zaventem 

plaatsvinden om er de statutenwijzigingen eventueel goed te keuren zonder quorum 
maar met meerderheid. 

 
b) Stand van zaken VLP/LRV 

- De intentieverklaringen werden goedgekeurd op beider Algemene Vergaderingen. 
- Vorige week kwamen de beide dagelijkse besturen alsook de directeurs (= 

projectgroep) samen, waar het proces afgesproken werd. 
- Op de eerstvolgende projectgroepvergadering (25/6) zal er een uitgebreide 

voorstelling gedaan worden van beider organisaties, opdat we de werking kunnen 
leren kennen en dit zowel op operationeel, bestuurlijk als op financieel vlak. 
Daarnaast zullen de toegevoegde waarden opgelijst worden. 

 
c) ICT-project 

- Op basis van een analyse met Equidata kwamen we tot de conclusie dat we eerder 
naar een model van decentralisatie moeten gaan. De basisgegevens zullen centraal 
behouden blijven bij KBRSF, maar de beide liga’s VLP en LEWB structureren hun data in 
een eigen databank. 

- Op basis van deze conclusie zijn er gesprekken opgestart met een externe partner, 
waarbij een analyse van de noden van VLP plaatsvindt. Dit traject zal afgerond worden 
midden juni, waarna we kunnen beslissen om we al dan niet dit project verder zetten. 



 

 

 

  

 

 

 

 

7) VLP en opleiding        5’ 
a) Aanvraag brevettenexamens 

- Deze procedure wordt aangepast aangezien de huidige werkwijze voor operationele 
problemen zorgt (vele aanvragen op hetzelfde moment, examinatoren willen geen verre 
afstanden afleggen en slechts beperkt examens afnemen).  

- Er is nood aan examinatoren en docenten, voornamelijk in West-Vlaanderen. 
 

b) Expertengroep trainer B/A 
- Er is geen goedgekeurd stramien voor Trainer B en Trainer A.  
- Er is ook geen visienota van Trainer A.  
- Er is een grote groep van ca 20 hangende cursisten voor onderdelen van Trainer B. 

Hier zal in het najaar een module 3 en 4 voor georganiseerd worden. 
- Expertgroep dressuur werd samengesteld en is voor de eerste maal samengekomen op 

13/05. Deze groep wordt aangevuld met een docentenkorps voor de theorie. 
- Expertgroep springen is in opmaak, maar deze groep is groter dus wat moeilijker uit te 

kiezen. 
 

8) VLP en topsport         10’ 
a) Omkadering 

- Een samenwerking werd opgezet tussen de drie topsportdirecteurs (topsportcel) en 
Eddy De Smedt, voormalig directeur topsport van het BOIC. Deze samenwerking heeft 
voornamelijk twee doelstellingen :  

1. Sportieve prioriteiten bepalen 
2. Communicatie met directiecomité, atleten, commissies,… 

- De huidige focus ligt uiteraard op de drie Olympische disciplines bij de Seniors en 
specifiek op het behalen van kwalificaties voor de Olympische Spelen op EK’s. 

- Inge overloopt de omkadering voor 2019 
 

b) Talentenplan 
i) Talententeam 

Inge overloopt het VLP-talententeam 2019, waar sinds 1/1/2019 een aantal 
dressuurruiters aan toegevoegd werden wegens het behalen van de criteria. 
 

ii) Activiteiten 
- De eventingtalenten zijn in maart gestart met conditietrainingen (nulmeting + 

intensieve opvolging) onder leiding van Carolien Munster, tot en met de Europese 
Kampioenschappen. 

- Afgelopen maandag werd er een tweede sessie houdingstraining voor de talenten 
georganiseerd, gekoppeld met workshop bitten. Daar is ook een sponsoring van 
Trust – bitten aangekondigd voor de talenten. 

- De stage voor de jumpingtalenten is doorgegaan op 20 maart met Mark Van Dijck. 
Deze werd zeer positief beoordeeld en we zijn nu de data voor najaar 2019 + 
voorjaar 2020 aan het inplannen. 

 
9) Vragen vanuit de Provinciale afdelingen/commissies    15’ 

a) Mennen 
i) Coöptatie Francis Turpyn 

→  CONCLUSIE : Raad van bestuur is unaniem akkoord 



 

 

 

  

 

 

 

 

b) Clubwerking 
i) Ontslag Mark Wentein 

Mark Wentein deelde VLP recent zijn ontslag mee uit de commissie clubwerking. Eén 
persoon die kandidaat was bij de vorige verkiezingen werd gecontacteerd, maar 
vanwege haar drukke professionele bezigheden kan zij een mandaat in de commissie er 
niet bij nemen. Momenteel heeft de commissie niemand op het oog. 
 

ii) Evaluatie Drédag 
De Drédag werd zowel intern als extern zeer positief beoordeeld. Er waren 15 clubs 
ingeschreven en 13 clubs namen effectief deel. In totaal hebben 534 combinaties 
deelgenomen aan activiteiten. De kinderen namen deel aan drie activiteiten . 
Het was kou, maar zeer gezellig. Groot succes dus wordt zeker vervolgd 
 

c) WVUR 
i) Officials  

(1) Stand van zaken kilometervergoeding medewerkers en officials (excl. jumping) 
o Op het terrein wordt er geklaagd over de ongelijke behandeling tussen 

jumpingofficials en andere officials.  
o Het is echter een kwestie van financiële haalbaarheid. De vergoeding moet 

ergens betaald worden. Vele onkosten worden bij VLP betaald door de 
inkomsten van de jumping. Dressuur zit echter met een structureel probleem 
dat zij slechts een beperkt aantal ruiters kunnen verwerken per wedstrijddag en 
dat de inschrijvingsgelden niet meer kunnen verhoogd worden. 

o Door het financiële gegeven is het hart voor de sport weg en wordt de official-
functie aanzien als een extra job. We hebben steeds minder officials, meer 
wedstrijden en de dagen worden langer. Het aanbod is groter dan de vraag. De 
jongere garde is enorm geïnteresseerd en wil één weekend in de maand komen 
jureren, maar niet meer. Ze willen hun sociaal leven niet verwaarlozen.  

o Er heerst een ongelijkheid tussen de disciplines en tussen de provinciales. Door 
elkaar te beconcurreren snij je in elkaars huid. 

→  CONCLUSIE : De raad van bestuur is principieel akkoord om meer toenadering 
te hebben tussen de verschillende disciplines en provinciales, maar wat uitgegeven 
wordt moet ook binnenstromen. De inkomsten zullen dus ook besproken moeten 
worden. VLP moet inzetten op verbreden van de jurykern en op de waarden. 
 

ii) Kosten aanpassing programma jumping 
→  CONCLUSIE : Basiswijzigingen aan het programma, bvb nieuwe FEI proeven, 
worden betaald door VLP, maar provinciale aanvragen worden betaald door de 
provinciale in kwestie. Provinciale aanvragen worden best gecentraliseerd. 

 
iii) Showproeven Equnews: SMS League en SMS Grand Slam 



 

 

 

  

 

 

 

 

10) VLP en haar vertegenwoordigingen     15’ 
a) Vlaamse Sportfederatie (VSF) (bijlage) 

- Memorandum met 7 inhoudelijke prioriteiten is opgesteld en verstuurd naar leden, 
politieke partijen en andere stakeholders, waarna er ook een overleg georganiseerd 
werd met de politieke partijen met uitzondering van Vlaams Belang. 

1. Sterkere sportclubs 
2. Alternatieve financieringsmodellen voor de sport 
3. Extra budget voor de opleiding van trainers 
4. Meer (kwalitatieve) tewerkstelling binnen de georganiseerde sportsector 
5. Kwalitatieve sportinfrastructuur 
6. Een performant(er) topsportbeleid 
7. Wijziging van het decreet op de sportfederaties 

 
b) PaardenPunt Vlaanderen (PPV) 

- PPV behandelde in 2018 heel wat dossiers, zoals :  
o Integratie van WelPa project in hernieuwde Equilabel : nadruk op dierenwelzijn 
o Animal Health Law : PPV, BCP, FOD Volksgezondheid, FAVV en EHN volgen dit op  
o Campagne Paard op de Baan : Kalm aan  &  Fluohesje tvv De Warmste Week 
o Brexit : op vraag van VLP meer opgevolgd en dossier opgesteld met FAVV 
o Visa buitenlandse ruiters : op vraag van VLP overleg met overheid 
o Consumentenbescherming : lidstaat krijgt keuze om dieren uit te sluiten 

- Wat de cijfers voor identificatie van paardachtigen betreffen, noteren we voor 2018 :  
o 9.634 vragen behandeld, waarvan 85% opgelost na eerste contact 
o 22.735 nieuwe identificaties (+ 3,62%, 76% VL, 46% Belgische stamboeken) 
o 50.965 mutaties, waarvan 58% offline  →  Campagne in gehele sector 

 
c) KBRSF 

Op FEI-Forum werden onderstaande 5 zaken uitgebreid besproken :  
- Gender equality binnen besturen en personeelsleden van federaties 
- Tokyo 2020 : alles volgens plan – Klimaat wordt aandachtspunt 
- Review of legal systeem : geen appeal committee meer  
- Future of Reining : samenwerking NRHA stopgezet – federaties wensen behoud 
- Endurance : voorstellen werd geformuleerd en worden nu in praktijk omgezet 

 
11) Varia en rondvraag        15’  

- Is er geen mogelijkheid tot een instapniveau bij de dressuur ? Er kan met een 02-
competitieve licentie een initiatieproef gereden worden op subprovinciaal niveau. Er kan 
op een provinciale werking wel een subprovinciale wedstrijd georganiseerd worden.  

- Problematiek wordt aangekaart : stad Gent tegen de koetsiers  
- AV KBRSF zal plaatsvinden op maandag 17 juni 2019 
- Mennen : goede samenwerking LEWB 
- Reining : samenwerking met NRHA Belgium loopt goed, waardoor op de eerste 

wedstrijd er 19 extra ruiters waren. Het werkt drempelverlagend. 
 

12) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  
→  maandag 16 september om 19u te Zaventem 

 
Verslag : Inge Vandael  


