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Aan de leden van de raad van bestuur 
        
05-20171106      Merelbeke, 7 november 2017 

Verslag raad van bestuur van 6 november 2017 om 
19.30u te Sint-Niklaas 

Aanwezig: Sven Beirnaert, Philip Brison, Jimmy Claesen (penningmeester), 
Philippe De Meersman (secretaris-generaal), Jan Deprez, Stijn Geuvens 
(2de ondervoorzitter), Kris Hellemans, Frank Houben, Roger Janssens, 
Glenn Maes (voorzitter), Marc Steeno, Tania Roskams, Jean-Marie Van 
Loo, Hans Vanbiervliet, Konraad Vergauwen, Caroline Gekiere 
(boekhouding), Lies Vlamynck (directeur) en Magali Vlaeminck 
(directieassistente) 

 Saskia Willems (punt 6a) 
 
Verontschuldigd: Jan Friant (1ste ondervoorzitter), Walter Van Haegenborgh, Gunter Van 

Lent, Katrien Vancoillie en Mathias Wentein  

 
1) Welkomstwoord door de voorzitter 

De voorzitter heet de leden van de raad van bestuur van harte welkom. 
 

2) Goedkeuring verslag nummer 04-20170911 (bijlage) 
Het verslag wordt goedgekeurd zonder opmerkingen. 
 

3) VLP financieel 
a) Boekhouding  

i) Stand van zaken resultatenrekening + simulatie (bijlage) 
Caroline licht kort de resultatenrekening dd. 30/10/2017 toe. Ze bespreekt ook de 
simulatie dd. 31/12/2017.  

ii) Stand van zaken rekeningen (bijlage) 
Caroline overloopt de stand van zaken van de rekeningen dd. 03/11/2017. De 
facturen voor het clublidmaatschap van 2018 zijn al verstuurd, dus dit komt nu 
ook binnen. 

iii) Geblokkeerde clubs (bijlage) 
Caroline overloopt de geblokkeerde clubs. Dit wordt verder opgevolgd. 

iv) Stand van zaken BTW 
Op 26/10/2017 stond er een overleg met de kampplaatsen gepland. Er werd 
besloten om de inschrijvingsgelden van de kampen met 10 euro op te trekken, 
omdat we vinden dat we dit kunnen verantwoorden. Op deze manier blijven de 
inkomsten voor de kampplaatsen zo goed als gelijk. 
Op 22/11/2017 staat er een intern overleg gepland met Sylvia Thienpont van SBB 
en de VLP-medewerkers. Tijdens dit overleg wordt de invloed van de btw-
activatie besproken. De nodige formaliteiten voor de activatie zijn ingepland.  

v) Begroting 2018 (bijlage) 
Er is een begroting opgemaakt voor 2018. Deze wordt overlopen en besproken.  
Deze eerste voorlopige begroting wordt goedgekeurd. 
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De eerste begroting moet ingediend worden voor 01/12/2017 bij Sport 
Vlaanderen. De definitieve begroting wordt herwerkt aan de hand van het nieuwe 
boekhoudplan, rekening houdend met de btw. Dit gebeurt tegen de laatste raad 
van bestuur voor de algemene vergadering. 

 
4) VLP in 2017 

a) VLP in cijfers (bijlage) 
In 2017 zullen we niet spectaculair meer leden hebben dan in 2016. Dit is momenteel 
nagenoeg gelijk als vorig jaar. De cijfers worden overlopen. 
 

b) Reglementen 
i) Aanpassing huishoudelijk reglement (bijlage) 

Er zijn een tweetal artikelen in het huishoudelijk reglement die zouden moeten 
worden aangepast. Het eerste gaat over art. 5.4. In de statuten staat dat een lid 
met 2/3 meerderheid geschorst kan worden; in het huishoudelijk reglement staat 
dat eenieder met een gewone meerderheid geschorst kan worden. Het dient dus 
te worden verduidelijkt dat het niet de bedoeling is dat leden (zoals gedefinieerd 
in de statuten) met een gewone meerderheid geschorst kunnen worden. 
De tweede wijziging gaat over art. 11.2.18, betreffende de uitbreiding van een 
commissie. Het betreft eerder een verduidelijking dan een wijziging.  Er staat nu 
dat de beslissing hierover door de RVB voorgedragen worden aan de AV die 
hierover met gewone meerderheid beslist. Ter verduidelijking voegen we hier 
volgende zin bij: "Een dergelijke toevoeging wordt door de RVB op de 
eerstvolgende AV voorgedragen en dient bevestigd te worden door de AV met 
een gewone meerderheid, bij gebreke waaraan de uitbreiding vanaf dat moment 
wordt beëindigd". 
De wijzigingen worden goedgekeurd. Magali neemt dit op in het huishoudelijk 
reglement. 

 
c) Goed bestuur 

i) Visie 
Waar willen wij als VLP naartoe met goed bestuur? Wat is de visie van onze raad 
van bestuur? Als iets niet strookt met onze visie willen we dat niet zomaar 
opnemen. Goed bestuur moet iets zijn dat verweven is in de ganse werking 
(evidentie). Daarom is het belangrijk dat we hier achter staan. De principes van 
goed bestuur moeten gedragen worden door onze raad van bestuur; als dit niet 
zo is heeft het ook geen zin. De visie van de raad van bestuur is dat het 
belangrijker is dat het in de praktijk voelbaar is dat we goed bestuur nastreven, 
dan dat we zonder meer de regels overnemen en hier verder niets mee doen. 
Uiteraard voldoen we zoveel mogelijk aan de formaliteiten, maar goed bestuur 
moet meer zijn dan louter het formele. 
Magali schetst het onderscheid tussen harde en zachte indicatoren en vertelt op 
welke vlakken en in welke mate we nu reeds voldoen aan de vereisten die gesteld 
worden in het kader van goed bestuur. 
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ii) Zelfevaluatie raad van bestuur 
Lies bezorgt een link aan de bestuurders via welke zij de werking van de raad van 
bestuur kunnen evalueren. De evaluatie gebeurt op drie niveaus: 
strategievorming, bestuurlijke werkwijze en besluitvorming en ten slotte 
samenwerking met de directie. De vragen worden overlopen en eventuele 
opmerkingen kunnen worden gegeven. Iedereen gaat akkoord met de punten die 
bevraagd worden. Magali maakt hiervoor een bevragingsmodule op. 

iii) Aanpassing engagementsverklaring Sport Vlaanderen 
Naar aanleiding van een aantal recente gebeurtenissen, heeft de minister beslist 
dat er nog een tweetal generieke passages dienen te worden toegevoegd aan de 
samenwerkingsovereenkomst, refererend aan de erkenningsvoorwaarden m.b.t. 
conformiteit aan het antidopingdecreet en het GES-decreet. Deze passages zijn 
de volgende: 
✓ De sportfederatie voert een preventief en reactief antidopingbeleid in lijn met 

het Antidopingdecreet en de Wereld Antidopingcode. De federatie streeft een 
dopingvrije sport na en werkt daarbij nauw samen met NADO Vlaanderen. 

✓ De sportfederatie neemt maatregelen die nodig en wenselijk zijn om het 
kwaliteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond lichamelijke en seksuele 
integriteit te verbeteren, om risico's te verkleinen en om incidenten te 
voorkomen en correct af te handelen. 

VLP zal heeft in dat kader volgende doelstellingen voorgesteld: 
1) VLP zal een API aanstellen. De rol van de API zal duidelijk omschreven 

worden. 
2) VLP stelt een duidelijk stappenplan op dat kan bezorgd worden aan eventuele 

slachtoffers. Wat zijn de stappen die ze kunnen ondernemen? 
3) VLP maakt op de websitepagina EVS een overzicht van alle instanties die 

kunnen geraadpleegd of aangesproken worden. 
4) VLP maakt een gedragscode op waarin integriteit is opgenomen en dit voor 

bestuurders, commissieleden, lesgevers op sportkampen en officials. 
5) VLP neemt het initiatief om met VSF te bekijken of er een ethische commissie 

kan opgericht worden in de schoot van VSF, die een overkoepelende taak kan 
opnemen. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, zal dit geïntegreerd 
worden in de commissie clubwerking. 

6) VLP neemt het initiatief om met VSF te bekijken of er een tuchtorgaan kan 
opgericht worden in de schoot van VSF. Dit naar analogie met het Vlaams 
Doping Tribunaal. Indien dit niet gerealiseerd kan worden, zal VLP bekijken op 
welke manier dit binnen de eigen werking geïntegreerd kan worden. 

7) VLP zal via haar clubwerking dit thema onder de aandacht houden. 
 

d) Personeel 
i) Functioneringsgesprekken  

(1) Algemeen 
De functioneringsgesprekken van het domein support zijn volledig afgerond. 
Deze van de sportieve architecten zijn ingepland in november. De 
functioneringsgesprekken van de domeinen clubsupport en 
vormingsarchitecten staan ten slotte ingepland in december. 
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(2) Evi Vereecke (bijlage) 
Het functioneringsgesprek van Evi vond plaats op 25/10/2017 in Merelbeke en 
werd geleid door Lies Vlamynck (directeur). Het verslag hiervan wordt als 
bijlage aan de bestuurders meegegeven. Hierover zijn geen opmerkingen. De 
vergadering is hiermee akkoord. 

(3) Lies Vlamynck (bijlage) 
Het functioneringsgesprek van Lies vond plaats op 30/10/2017 in Zaventem 
en werd geleid door Glenn Maes (voorzitter). Het verslag hiervan wordt als 
bijlage aan de bestuurders meegegeven. Hierover zijn geen opmerkingen. De 
vergadering is hiermee akkoord.  
 

5) VLP en de toekomst 
a) VLP-2de beleidsdag 

Er werden drie doelgroepen bevraagd: clubs, organisatoren en officials. 
 
Clubs verwachten voornamelijk ondersteuning op het vlak van: 
• (didactisch) materiaal (bv. kegels en pisteborden) 
• verzekeringen 
• brochures en promomateriaal van VLP 

• financiële middelen 
 

Een recreatief wedstrijdcircuit moet mogelijk zijn mits voldoende flexibiliteit en 
ondersteuning vanuit VLP (materiaal voor secretariaat, verhuren EHBO-materiaal, 
aandenkens…). VLP moet een klankbord blijven voor de clubs, ook naar de media 
toe. 
 
Organisatoren verwachten voornamelijk ondersteuning op het vlak van: 
• wedstrijdmateriaal 
• draaiboek 
• jury's 
• publiciteit en bekers 

• financiële ondersteuning 
• praktische info en info m.b.t. de regelgeving 

 
Ze organiseren voor de sport (competitiegeest aanwakkeren bij eigen clubleden), 
naambekendheid (dus promotie), uit liefde en passie en om de kosten te dekken. Er 
is grote vraag naar een draaiboek voor de organisatoren. 
 
Officials verwachten voornamelijk ondersteuning op het vlak van: 
• opleiding en vorming 
• administratieve ondersteuning (ook bij geschillen) 
• financiële ondersteuning (vergoeding) 
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Opleidingen moeten voornamelijk volgende zaken benadrukken: 
• teamwork/feedback/communicatie/assertiviteit 
• reglementen/technische kennis/klachtenprocedure 
• integriteit/ethiek/gedragscode 
• praktijk en EHBO 
• innovatie 

 
Ze zijn actief als official omwille van betrokkenheid, uit liefde en passie voor de sport, 
voldoening van een goeie wedstrijd, appreciatie van de ruiters, ontspanning, sociale 
contacten, het doorgeven van ervaring, zelfontplooiing, verantwoordelijkheid en 
ambitie. 
 

b) Afdrachten provinciales 
Tijdens het dagelijks bestuur werd reeds een nieuwe denkpiste aangehaald. Er werd 
een oefening gemaakt op basis van verschillende parameters. Het is de bedoeling dat 
er op maandag 18/12/2017 opnieuw een overleg plaatsvindt met de verschillende 
provinciales (werkgroep) om de nieuwe denkpiste voor te leggen. Deze kan dan 
vervolgens worden voorgelegd aan de raad van bestuur. 
 

c) Goed bestuur 
i) Timing raad van bestuur 

Lies doet een voorstel voor de timing van de raad van bestuur. 
 

TIMING ONDERWERPEN 

Februari (2de helft) - Jaarafsluiting 
- Rapportering SV 
- Voorbereiding wedstrijdseizoen 
- Evenementen (Dré-dag, FHE…) 
- Sponsoring 

April  - Jeugdsportproject 
- Lopende zaken wedstrijdseizoen 

Juni - Topsport 
- Brevettenwerking 
- Lopende zaken wedstrijdseizoen 

Augustus - Lidmaatschappen  
- Dossier SV 
- Boekhouding simulatie 
- Topsport 
- Lopende zaken wedstrijdseizoen 

November - Begroting/budgetten 
- Voorbereidingen nieuw jaar 
- Boekhouding simulatie  
- Evaluatie wedstrijdseizoen 
- VLP-awards 
- Topsport 
- Personeel: functioneringsgesprekken  
- Jumping Mechelen 
- Zelfevaluatie raad van bestuur 
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Een aantal algemene onderwerpen die telkens aan bod komen zijn: 
• VLP in cijfers 
• Goed bestuur 
• Boekhouding 

• Sport in de kijker (discipline of thema) 
• Afvaardigingen 
• Personeel 
 
De vergadering is akkoord met dit voorstel van timing en inhoud. 
 
ii) Datum algemene vergadering VLP 

19 maart 2018 op KBRSF (Zaventem). 
 

d) Officials 
i) Vrijetijdswerk in de sport 2018 

Magali legt het statuut van het vrijetijdswerk uit. Volgens dit systeem kunnen 
werknemers die minimum 4/5 werken, zelfstandigen in hoofdberoep en 
gepensioneerden in de non-profitsector op maandbasis 1.000 euro bijverdienen 
(op jaarbasis is het te verdienen bedrag geplafonneerd op 6.000 euro).  
Specifiek voor de sport gaat het om de volgende taken of functies: 
• sportlessen 
• sporttrainer, sportlesgever, sportcoach, jeugdsportcoördinator, 

sportscheidsrechter, jurylid, steward, terreinverzorger-materiaalmeester, 
seingever bij sportwedstrijden 

• beheerder, huismeester, monitor of bewaker van sportkampen 
• hulp en ondersteuning bieden op occasionele en kleinschalige basis op het 

vlak van het administratief beheer, het bestuur, ordenen van archieven of de 
praktische organisatie van activiteiten van sportverenigingen 

• hulp bieden op occasionele en kleinschalige basis bij het opstellen van 
nieuwsbrieven en andere publicaties evenals websites met het oog op 
informeren, sensibiliseren of permanente educatie van een groot publiek voor 
sportverenigingen 

• verstrekker van opleidingen, lezingen, presentaties en voorstellingen over 
culturele, artistieke en maatschappelijke thema's evenals m.b.t. het leefmilieu, 
bij sportverenigingen 

 
e) Project China 

VTS is ook betrokken bij het onderdeel opleidingen. Hier moeten duidelijke afspraken 
met VTS over gemaakt worden ook met BFEC. Het is ook belangrijk dat duidelijk 
wordt afgebakend hoe ver VLP betrokken blijft. Het examineren gebeurt van hieruit. 
Op die manier worden de eindtermen bewaard en bewaakt. Het contract moet zo 
snel mogelijk rond zijn, aangezien de Chinese partij graag voor het einde van het jaar 
alles vertaald wil hebben. Lies volgt dit verder op. 
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6) VLP en de sport 
a) Sport in de kijker: reining 

Tania Roskams geeft een uiteenzetting van de reining-discipline. 
 

b) Eventing 
i) Installatievergadering VLP-eventingcommissie dd. 31/10/2017 

Kristof Goeminne werd gecoöpteerd en de verdeling van de functies binnen de 
eventingcommissie werden opnieuw gestemd.  
VLP-commissie: 
Gust Desmedt: voorzitter 
Laurence Van Doorslaer: ondervoorzitter. 
Nationale afvaardiging: 
Mathias Wentein 
Gust Desmedt 
Luc Goeman 
Sien Coysman 
 

c) VLP-awards 
i) VLP-sportprestatie 2017 

De VLP-sportprestatie 2017 wordt bepaald door de vergadering. 
ii) VLP-sportpersoonlijkheid 2017 

De VLP-sportpersoonlijkheid 2017 wordt bepaald door de vergadering. 
 

7) VLP-afvaardigingen 
a) KBRSF 

Isabelle Sirtaine is gestart als adjunct-directeur.  
Vanaf 1/01/2018 wordt ook KBRSF btw-actief. 
 

b) PPV/BCP 
Een reorganisatie van BCP dringt zich op. De taken van de verschillende organisaties 
werden naast elkaar gelegd en de kans is groter dat het naar regionalisatie gaat i.p.v. 
centralisatie. Sinds kort is er een structureel overleg tussen de koepel en de twee 
vleugels, maar het gaat zeer traag vooruit.  

 
8) Varia en rondvraag  

a) KR 
i) Beschermd seizoen 

De Warre in Neeroeteren organiseerde op 07/10/2017 een (verboden) wedstrijd. 
Het is belangrijk dat de data van het beschermd wedstrijdseizoen nog eens 
verduidelijkt worden zodat het eenduidig is en alle provinciales dezelfde data 
hanteren. Lies bereidt een communicatie voor tegen het volgende 
wedstrijdseizoen waarin duidelijk wordt dat het beschermd seizoen loopt tot het 
weekend voor 15 oktober. 
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b) Mennen 
De vraag komt om de L01 op te splitsen in M01, R01, E01 etc. zodat het duidelijk is 
hoeveel recreatieve menners e.d. er zijn. Op die manier kunnen die heel gericht 
aangeschreven worden. Lies neemt dit mee voor de uitwerking van de 
lidmaatschappen 2019. De databank dient hierin mee te evolueren en niet haalbaar 
voor 2018.  
Waarom kan de eventing nog samenwerken met LRV en zou dit voor het mennen 
niet meer kunnen? Voor het mennen was dit nochtans een groot succes. De 
mogelijkheden worden hiervoor bekeken. 
 

c) Endurance 
De endurance laat weten dat ze graag demo's en info komen geven over endurance 
aan clubs of tijdens andere evenementen. 

 
9) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur 

Maandag 19 februari 2018 om 19.30u in Zaventem (KBRSF).  
 

Verslag: Magali Vlaeminck & Lies Vlamynck 


