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Aan de leden van de raad van bestuur 
03-20190916      Zaventem, 16 september 2019 
 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLP vzw 

Zaventem, 16 september 2019 om 19u00 

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

 
2) Goedkeuring verslag nummer 02-20190513 (beslissing) BIJLAGE    

Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

3) Boekhouding            
a) Overzicht geblokkeerde clubs + acties (info) BIJLAGE 

Het overzicht van de geblokkeerde clubs wordt overlopen.  
De procedure wordt strikt toegepast en opgevolgd.  

 
4) VLP en de toekomst           

a) ICT-project (aanwezigheid Frédéric De Meersman) (beslissing)  
Frédéric geeft een uiteenzetting over de stand van zaken.  
Met Info Service Belgium (ISB) worden momenteel gesprekken gevoerd.  
Focus ligt in eerste instantie op het ledenbeheer gekoppeld aan VLP-clubs, 
brevettenwerking en sportkampen.   
Wat nog niet op de planning staat is het sportieve luik (inschrijvingen wedstrijden ed.) 
Andere pistes worden ook nog opengehouden.  
Beslissing: de vergadering geeft een mandaat aan het dagelijks bestuur om dit verder op te 
volgen.  

b) Stand van zaken VLP/LRV (info) 
Vrijwilligerswerkwerkt (o.l.v. Koen Vermeulen) coördineert dit traject. In het kader van dit 
traject hebben de twee organisatie hun werking aan elkaar voorgesteld (dd. 25/06/2019). 
Procesverloop in 3 fasen: 
- Focus op gemeenschappelijkheid en verbinding 

Doel: Het creëren van een gemeenschappelijk kader waarbinnen de win-win van een 
intensivering van samenwerking wordt geëxpliciteerd en gedragen.  

- Verdieping en verbreding van verschillende facetten binnen de werkingen 
Doel: Intensivering van samenwerking concretiseren in verschillende themagroepen 

- Meenemen achterban 
Doel: Achterban bevragen, betrekken en informeren in functie van opbouw en 
gedragenheid van het proces.  
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VLP/LRV hebben een opdracht gekregen voor het volgend overleg oktober/november 2019: 
- Wat vinden we knap aan de werking van LRV en waar ligt de win voor de werking van 

VLP. 
- Wat is de meerwaarde van een gemeenschappelijk verhaal over de paardensport in 

Vlaanderen. 
- Wat moet de vorm zijn van samenwerking.  

c) Lidmaatschap 2020 (beslissing) 
i) Tarief 

Beslissing: de vergadering beslist om het (recreatief) lidmaatschap 2020 met 1 euro te 
verhogen. Van 17 euro naar 18 euro.  

ii) Voordelen 
Momenteel onderhandelingen lopende met CAP en Hippo Revue om VLP-leden een 
korting te geven voor een abonnement.  
De reeds bestaande kortingen zullen ook mee in de verf worden gezet. (voordeelactie 
JM, FHE …) 

d) Communicatie (info) 
i) Plan van aanpak  

Hervorming VLP wordt Paardensport Vlaanderen:  
Principe: naam wordt stilaan bekend gemaakt via een campagne  
26/12/2019 tijdens Jumping Mechelen wordt tijdens de persconferentie het logo 
bekendgemaakt. Daarnaast zullen ook campagnes gebeuren via sociale media … 
Timing website:  
September 2019: VLP-medewerkers schrijven inhoud / PWEB werkt technische kant van 
de website uit. 
Oktober 2019: invulling van website met inhoud 
November 2019: controle & laatste inhoud/bijlagen toevoegen 
Midden december 2019: test lancering 
26/12/2019: lancering 
Huisstijl: 
Huisstijl wordt momenteel ontworpen.  
Daarnaast worden ook de gadgets, kledij, zadeldoeken, hindernis, Horse ambulance 
aangepast.  
Dré van de VLP wordt Dré, zijn look wordt aangepast. 

e) Beleidsplan (info) 
i) Suggesties plan van aanpak  

Het beleidsplan VLP zal gemaakt worden los van een mogelijke fusie met LRV in deze 
beleidsperiode.  
Het is belangrijk om een gedragen document te maken.  
Alle suggesties zijn welkom.  
Volgende timing wordt vooropgesteld: 
Tegen 1 november 2019    => projectplan klaar 
Tegen 31 maart 2020    => deadline gegevensverzameling stakeholders 
Tegen 1 juni 2020   => terugkoppelingen bestuur/commissies  
12-13 juni 2020   => Uitwerken/uitschrijven info op  het 

beleidsweekend door de medewerkers 
31 juli 2020    => Deadline inhoud beleidsplan 
20 augustus 2020    => Deadline lay-out beleidsplan 
Voor 1 september 2020   => Indienen bij Sport Vlaanderen 
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5) Bestuur             
a) Goed Bestuur 

i) Huishoudelijk reglement (beslissing) BIJLAGE 
De wijzigingen van het huishoudelijk reglement worden toegelicht.  
De communicatie extern zal gebeuren door de wijzigingen mee te geven via een 
verkorte versie ‘Wijzigingen huishoudelijk reglement in 10 stappen’.  
Beslissing: de vergadering keurt het huishoudelijk reglement goed. 

b) Gezond en ethisch sporten (beslissing)  
i) Samenstelling commissies 

De nieuwe ethische commissie en commissie gezond sporten zijn officieel geïnstalleerd.  
 
Commissie Gezond Sporten: 
 

De 
Keukeleire Ellen VLP-team vormingsarchitecten 

De Poortere  Mieke 
urgentieverpleegkundige, 
clubsecretaris 

Declercq  Jeroen dierenarts 

Heidbuchel  Hein 

diensthoofd en gewoon 
hoogleraar cardiologie, president 
EHRA en board member ESC 

Kennof  Aline VLP-team sportieve architecten 

Van Kemseke Guy urgentieverpleegkundige 

Vlamynck  Lies directeur VLP 

 
Commissie Ethisch Sporten: 
 

De Bock Bram VLP-team beleidsmedewerker , API 

De Keukeleire Ellen VLP-team vormingsarchitecten, API 

Demeersman Dirk topruiter en toptrainer 

D'Heer Lut clubverantwoordelijke, studente geneeskunde 

Geuvens Stijn arbeidsrechter, lid DB VLP 

Van 
Cauwenberghe Stephanie hippotherapeute, psychotherapeute 

Verschueren Patrick liaison-officier politie 

Vlamynck  Lies directeur VLP 

 
 Beslissing: de vergadering keurt de commissies goed.  
 
6) VLP in 2019            

a) VLP in cijfers (info) BIJLAGE 
De overzichten worden overlopen.  
Het ledenaantal is in een licht stijgende lijn ten opzicht van dezelfde periode vorig jaar. 
De uitbreidingen verzekeringen zijn ook in stijgende lijn.  
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7) Vragen vanuit de Provinciale afdelingen/commissies       
a) Clubwerking 

i) VLP Club Battle: nieuw concept (info) 
Uit de evaluatie kwamen volgende opmerkingen: 
- dressuur niet aantrekkelijk voor het publiek op FHE 
- mascotte trekt veel animo, goed om hier gestructureerd iets rond te doen 
- weinig clubleden kunnen deelnemen 
- … 
Samen met de commissie clubwerking werd een nieuw concept ontwikkeld: 
- Dressuur wordt vervangen door Pas De Deux  
Na bevraging bij de clubs was een carrousel met meerdere clubleden niet haalbaar.  
- Springen is 1 proef met 2 ruiters 
- De Teamspirit Battle wordt aangevuld met een Mascottebattle 
- Er werd gewerkt rond een estafette concept om zo meer clubleden te kunnen laten 
deelnemen maar was organisatorisch niet haalbaar in combinatie met dressuur en 
springen.  

b) Eventing 
Er is nog geen olympische selectie voor België. Dit is belangrijk voor België. Military 
Waregem was ook dit jaar een hele mooie wedstrijd. Het was de eerste editie zonder Tom 
Ryckewaert.  

c) Endurance 
Er is terug een goede opkomst op de endurancewedstrijden. Sinds lang terug een 
internationale wedstrijd in Lanaken. Het was een groot succes met 155 paarden.  
Een nieuw project ‘My first endurance’ is gelanceerd. Ook dit was een succes met 12 
deelnemers. Er zit potentieel in. Het verliep vooral in een heel goede sfeer.  

d) Horseball 
Het horseballseizoen is gedaan. Het seizoen is moeilijk afgesloten.  

e) VOR  
Momenteel wordt er gewerkt aan een intense samenwerking tussen Trens (Turnhout), De 
Trens (Antwerpen) en de VOR. Het is de bedoeling om in 2020 een gemeenschappelijke 
kalender te hebben en er zal ook een coöptatie gebeuren van leden in de raad van bestuur 
van de VOR.  
Na het seizoen 2020 wordt deze samenwerking geëvalueerd.  

 
8) VLP en haar vertegenwoordigingen (info)        

a) KBRSF 
Op 4 en 5 september is een werkgroep bijeengekomen om de werking van KBRSF onder de 
loep te nemen.   
Aanwezigen: directiecomité KBRSF  
Voor KBRSF: Stephan en Wendy 
Voor VLP: Glenn, Philippe en Inge 
Voor LEWB: Eugène, Jean-Pierre en Marcel 
Volgende thema’s werden besproken: 
- ICT 
- Financiën 
- Personeel & organogram KBRSF 
- Communicatie & Public Relations 
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b) VSF 
Nieuwe minister geeft mogelijkheden om het huidige decreet onder de loep te nemen.  
VSF richt een werkgroep op om de heikele punten van het decreet te bespreken => 
gesprek met nieuwe minister van sport. Het is de bedoeling om het VSF memorandum te 
bepreken met aandachtpunten zoals oa.  
- Planlast 
- Financiële onzekerheid beleidsfocussen en basissubsidies 
- Indexering werkingssubsidies 
- Meer geld in het algemeen voor het decreet (cf. nieuwe federaties, goed bestuur …) 
In samenwerking met Sport Vlaanderen en advocatenkantoor Stibbe wordt een gezamenlijk 
tuchtorgaan opgericht vooral in het kader van seksueel grensoverschrijdend gedrag. 

c) BCP-PPV 
Ruimtelijke Ordening / ‘zorgwekkende verpaarding Vlaanderen: 
Overleg beoordelingskader paardenhouderij in agrarisch gebied is gevraagd door Jan De 
Boitselier (PPV) 
Genodigden : PPV, Joris Relaes (ILVO Vlaanderen), Georges Van Keerberghen 
(Boerenbond) en VLP 
Rendac: 
Initiatief door Vlaams Gewest om de financiering van de kadavers van paarden te herzien 
Reden: gewesten willen niet meer betalen voor ‘hobby’ paarden (= uitgesloten menselijke 
consumptie) 
Gevolg: rendac heeft monopolie en is vrij een tarief te bepalen 
Brexit: 
In een no-deal Brexit zal de Europese Commissie stemmen over de vraag of het VK als een 
‘derde land’ moet worden vermeld en de export van paarden en andere paarden vanuit het 
VK mag toestaan. 
In dat geval zal het volgende nodig zijn: 
- Bloedonderzoek voor infectieuze bloedarmoede bij paarden, virale arteritis bij paarden 
- Om te voldoen aan de vereisten voor isolatie (tijdelijk = 40 dagen, permanent = 90 

dagen) 
- Een exportgezondheidscertificaat 
- Juiste paardenidentificatie 
- Nakijken of een exportwelzijnsverklaring nodig is 
Het VK verlaat de EU op 31 oktober 2019        

 
9) Varia en rondvraag           

a) Marc Steeno meldt dat het Meerdaalhof meegewerkt heeft aan een audit van de Europese 
commissie in het kader van FAVV.  
 

10) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  
Maandag 25 november 2019 om 19h in Zaventem (KBRSF) 

 
 
 
 
        Verslag: Lies Vlamynck  


