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Aan de leden van de raad van bestuur 
        
03-20180416      Merelbeke, 20 juni 2018 

Verslag raad van bestuur van 16 april  2018 om 19.30u te 
Zaventem 

Aanwezig: Sven Beirnaert, Jimmy Claesen (penningmeester), Philippe De 
Meersman (secretaris-generaal), Jan Deprez,  Stijn Geuvens  
(2de ondervoorzitter), Kris Hellemans, Frank Houben, Roger Janssens, 
Glenn Maes (voorzitter), Tania Roskams, Marc Steeno, Walter Van 
Haegenborgh, Jean-Marie Van Loo en Lies Vlamynck (directeur)  

  
Verontschuldigd: Philip Brison, Jan Friant (1ste ondervoorzitter), Gunter Van Lent,  

Hans Vanbiervliet, Katrien Vancoillie, Konraad Vergauwen, Magali 
Vlaeminck (directieassistente), Mathias Wentein, Caroline Gekiere 
(boekhouding), 

 
1) Welkomstwoord door de voorzitter      19h30 

De voorzitter verwelkomt de leden van de vergadering. De voorzitter geeft mee dat het 
wedstrijdseizoen volop gestart is en we kunnen terugblikken op een succesvolle Dré-dag.  
 

2) Goedkeuring verslag nummer 02-20180219 (bijlage)   19h35 
Het verslag met nummer 02-20180219 wordt goedgekeurd.  
Opvolging:  
Horseball wordt binnen door Adeps gesubsidieerd via LEWB. Voor de aankoop van de 
horseballpiste is een dossier ingediend bij Adeps; 75% van het bedrag kan gesubsidieerd 
worden. Pas in 2019 wordt dit dossier afgerond via LEWB. KBRSF financiert het bedrag.  
 

3) VLP financieel         19h40 
a) Stand van zaken i.f.v. beleidsnota ‘financieel’ 

De voorzitter overloopt gedetailleerd de stand van zaken met betrekking tot de 
maatregelen die werden opgenomen in de beleidsnota. 
De penningmeester heeft ter voorbereiding ook samengezeten met Caroline 
(boekhouding).  

b) Overzicht budgetten 
De budgetten worden overlopen.  

c) Geblokkeerde clubs  
De geblokkeerde clubs worden overlopen. Manege Michiels-Mami is niet te bereiken 
op geen enkele manier. Kris Hellenmans kent deze mensen en zal de facturen 
overhandigen. De facturen worden aan Kris bezorgd. (actiepunt Lies) 
 

4) VLP in 2018         20h10’ 
a) VLP in cijfers  

i) Licenties = 5.926 
Recreavergunningen = 25.605 
Officials = 255 
TOTAAL = 31.786 
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ii) Overzicht type verzekeringen 

TYPE VERZEKERINGEN dd. 13/04/2018 

    t.o.v. 31/12/2017 

C 16.225 -26,09% 

I 15.493 -9,60% 

L 114 4,59% 

P 113 5,61% 

R 100 -6,54% 
iii) Clubs = 625 

b) Personeel 
i) De medewerker opleiding is nog niet ingevuld. Het is noodzakelijk voor het 

decreet een master LO aan te werven. De sollicitaties lopen.  
ii) Donaat Brondeel verlaat de VLP op 30 april 2018. Lies zal de taak van DSKO op 

haar nemen. Donaat wordt niet vervangen.  
iii) Féline Snoeck is nog afwezig wegens heupoperatie tot eind juni 2018. Het herstel 

loopt niet zoals verwacht. We proberen dit intern op te vangen.  
c) Jeugdsportproject 

i) 2017 
45.171,23 euro (max. SV. 41.064,75 euro)  
Eigen inbreng 10,266,19 euro (25%) 
Deel aanvulling clubs, deel overheadkosten 

ii) 2018:  
24 nieuwe clubs ingediend waarvan dossier ok is 
van de 46 clubs die al ingediend hebben zijn er 8 ok 
Heel wat clubs hebben hun dossier nog niet ingediend tegen de uiterste deadline 
van 20/04/2018. De deadline wordt verschoven naar 7/05/2018.  
In totaal zijn voor 2018 32 clubs ok.  

d) Goed Bestuur 
i) GDPR 

Dit wordt intern gecoördineerd door Magali Vlaeminck.  
Zij heeft hiervoor bijscholingen gevolgd. Daarnaast is er ook een individuele 
begeleiding geweest voor VLP door VSF. Er zullen voorbeelddocumenten 
opgemaakt worden voor de clubs door VLP.  
Meer info volgt.  
 

5) VLP en de provinciale verenigingen      20h40’ 
a) Opvolging uitwerking afspraken protocol 

De samenwerking loopt vlot. Indien er problemen zijn is het noodzakelijk per 
wedstrijd feedback te geven aan de provinciale verenigingen.  
(actiepunt Boekhouding)  
De afdrachten provinciale verenigingen worden eerstdaags opgemaakt volgens het 
nieuwe protocol en bezorgd aan de provinciale verenigingen. (actiepunt 
Boekhouding) 
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6) VLP-afvaardigingen        21h00 
a) KBRSF 

Elise Van Gysel verlaat de KBRSF.  
De nieuwe voorzitter wil sterk inzetten op communicatie. Daarnaast is hij volop bezig 
met een sponsordossier om nieuwe sponsors aan te trekken in de toekomst. 
Binnenkort wordt de nieuwe website van Equibel gelanceerd.  
Bij gelegenheid zal en afspraak gemaakt worden met de nieuwe voorzitter met onze 
voorzitter Glenn Maes.  
Volgende punten dienen aan bod te komen: 
- De KBRSF werk in nauw verband met de liga’s. KBRSF = VLP+LEWB. 
- Sportbeoefenaars zijn lid van een liga. 
- Arena biedt een hospitalisatieverzekering aan in het dossier Tryon voor de 
sportbeoefenaars maar dat kan maar door het feit dat Arena een partner is van de 
liga’s (verzekeringen).  
- De ondersteuning voor topsport gebeurt door Sport Vlaanderen, Adeps en BOIC.  

b) VSF 
Lies is verkozen tot lid van de raad van bestuur. Er is nog geen vergadering geweest. 

c) VHS 
VHS is in vereffening gegaan. VLP heeft de stock overgenomen. 2/3 van het 
resterende vermogen komt VLP toe en 1/3 RV. VHS werd enkel gebruikt voor de 
aankoop van de ruiterbrevetboeken en de coördinatie van de opleidingen. Deze taak 
is door het nieuwe decreet op de sportfederaties nu toegekend aan VLP.  
Roger schetst de geschiedenis van VHS.  
PaardenPunt Vlaanderen heeft heel wat van deze taken overgenomen.  
 

7) Varia en rondvraag         21h10 
a) Clubwerking 

i) Evaluatie Dré-dag 
We kunnen terugblikken op een heel geslaagde Dré-dag. 200 deelnemers en heel 
veel blije gezichten.  
De Dré-dag was heel goed voorbereid. Het waren ideale terreinen van de club 
Groentenjumping. Kristel Ceulemans heeft haar ook hard ingezet.  
Ellen Mallezie en Eva Vanwijnsberghe hebben dat project vanuit de VLP-
administratie getrokken. Deze organisatie was wel een grote belasting voor deze 
twee medewerkers. De Dré-dag wordt ook geëvalueerd binnen de commissie 
clubwerking. (actiepunt Lies) 

ii) De aanwezige commissies en provinciale verenigingen geven een stand van 
zaken.  
 

8) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  21h30 
15 juni 2018 (werd verplaatst naar 25/06/2018) 

 
Verslag: Lies Vlamynck 


