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Aan de leden van de raad van bestuur 
05-20180924      Merelbeke, 24 september 2018 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLP vzw 
Zaventem, 24 september 2018 om 19u30 

 
Aanwezig : Sven Beirnaert, Philip Brison, Jimmy Claesen (penningmeester), Philippe De Meersman 

(secretaris-generaal), Jan Deprez, Roger Janssens, Stijn Geuvens (2de ondervoorzitter), Kris 
Hellemans, Glenn Maes (voorzitter), Marc Steeno, Gunter Van Lent, Jean-Marie Van Loo, Konraad 

Vergauwen, Lies Vlamynck, Inge Vandael, Mathias Wentein 

 
Verontschuldigd : Jan Friant (1ste ondervoorzitter), Frank Houben, Tania Roskams, Walter Van 

Haegenborgh, Hans Vanbiervliet, Katrien Vancoillie 
 

 

1) Welkomstwoord door de voorzitter        19h30 
De voorzitter verwelkomt de leden van de vergadering, de eerste bijeenkomst na de WEG te 

Tryon, welk een hobbelige weg vertoonde maar waar we ook 4 knappe medailles behaalden. Er 
zal zeker nog veel over gesproken en geëvalueerd worden.  

 
2) Goedkeuring verslag nummer 04-20180625 (bijlage)     19h35 

Het verslag met nummer 04-20180625 wordt goedgekeurd. 

 
3) VLP financieel          19h40 

a) Stand van zaken nieuw analytisch boekhoudplan  
2017 was een financieel slecht jaar, wat voornamelijk een verrassing was. We hebben dus 

een plan opgesteld opdat we zoveel mogelijk kunnen anticiperen. Alle facturen van 2018 

werden opnieuw ingeboekt conform het analytisch plan. Er worden cijfers gegeven per 
kwartaal, zodat ze jaarlijks vergeleken kunnen worden. Tegen midden oktober wordt er een 

simulatie van de definitieve rekening 2018 gegeven. 
Er wordt aangekaart dat het spijtig is dat we pas midden oktober een zicht gaan hebben, dit 

zal spijtig genoeg het geval zijn voor 2018, maar in 2019 wordt er per kwartaal vergeleken. 

Naar 2018 toe zijn er al een aantal oefeningen gedaan in de algemene werking die tot een 
besparing hebben geleid en voor een beter resultaat moeten zorgen. 

Ook de begroting naar 2019 toe moet tijdig gedaan worden, opdat de nodige stappen kunnen 
genomen worden.  

 
b) Overzicht subsidies Sport Vlaanderen 2017 

2017 was het eerste jaar van de nieuwe subsidies, welke gebaseerd zijn op 75% van de 

subsidies van 2015 en 25% op basis van het nieuwe decreet (leden, gekwalificeerde en 
actieve trainers in VLP-clubs, goed bestuur). 

 
c) Geblokkeerde clubs  

Voor de schulden van twee clubs werd de advocaat ingeschakeld. 

 
d) Hervorming vergoedingen officials 

Dit wordt een actiepunt voor de komende maanden, nu het vrijetijdswerk in voege is / gaat. 
Er zijn nog een paar belangrijke punten en komma’s die gewijzigd zullen worden. De huidige 

VLP-opties worden herbekeken opdat deze bij de start van het nieuwe seizoen duidelijkheid 
kunnen verschaffen. 

Ook op de avond van de officials zal er over de vergoeding gesproken worden.  
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4) VLP in 2018          20h00 
a) VLP in cijfers (bijlage) 

Momenteel 37.452 leden, waarbij we schatten dat we 40.000 zouden moeten kunnen halen.  

• Competitieve licenties : 7.176 en 2,50 % meer dan einde 2017 

• Recreatieve vergunningen : 29.997 en 5,92 % lager dan in 2017, met nog een marge 

• Officials : 279 en 13,62 % lager dan in 2017, maar dit zal grosso modo het 
eindresultaat zijn. 

• Paarden : 2.809 paarden en een daling van 20,49 % t.o.v. 2017 

• Clubs : een stijging, momenteel 639 en dus stijging van 2,08 % t.o.v. 2017 

• Verzekering : stijging van elke verzekering, met uitzondering van de C-verzekering 

 
b) Personeel: stand van zaken (bijlage) 

Sinds 1 juli 2018 werden er 5 personen aangeworven en zijn er heel wat verschuivingen  

Organogram werd gewijzigd en zal zo aangehouden worden tot einde 2018. 
 

c) Stand van zaken sportieve licenties 
Letter bij de licenties afschaffen is bijna niet mogelijk aangezien deze letter in Equidata 

verweven zit en de afdracht naar de provinciales hierop gebaseerd is. 

Nationale en internationale licenties moeten besproken worden op de nationale commissies. 
Het is nu de moment om alles te bekijken opdat alles gecommuniceerd kan worden voor 

einde november. 
Specifieke vragen naar mennen toe : 17 jaar i.p.v. 18 jaar, maar is dit conform het FEI-

reglement ? 
 

d) Samenwerking Arena 

We keken na of de polis van Arena nog marktconform was. Na overleg met Arena gebeurden 
aldus belangrijke aanpassingen, die reeds in voege gaan in 2018 en waardoor er een 

overeenkomst getekend wordt voor 3 jaar. 
 

5) VLP in de toekomst         20h30 
a) Samenwerking Hippo Service : lidkaarten 2019 

Het huidig contract moet herbekeken worden, opdat dit geüpdate wordt en anderzijds is het 

ook de vraag of het versturen van lidkaarten nog van deze tijd is. 
Besprekingen zijn :  

- Lidkaarten moeten binnen de week verstuurd worden i.p.v. groeperen 
- Voorstel om vanaf 2019 nog enkel lidkaarten versturen naar recreatieve leden, aangezien 

dit een rechtstreeks contact is met deze leden en het boekje een meerwaarde is. De 

competitieve leden zouden een automatische bevestigingsmail ontvangen met al dan niet 
link naar Hippo Revue voor gratis proefnummer. 

- Duidelijke zichtbaarheid van VLP, lidkaart moet essentie zijn. 
- VLP betaalt enkel een vaste tarief per lidkaart. 

→  Discussie :  

o De Raad van Bestuur wenst er geen overschrijvingsformulier meer bij, want de 

kinderen zijn blij met het boekje maar de ouders denken vaak dat er nog moet 
betaald worden. 

o De lidkaarten worden vaak weggegooid samen met het plastiek van het boekje. 
Meerdaalhof bv. geven zelf een lidkaart, waarbij deze als betalingsbewijs geldt. 

o Waarom kunnen de boekjes niet verdeeld worden naar de clubs toe zodat zij deze 
verspreiden ?  

o Onderschat niet hoe de boekjes geapprecieerd worden door de leden. Het kost 

ons enkel de portkosten. 
o Hebben we alle e-mailadressen ? 
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→  Conclusie : Het contract wordt opgezegd en bij een nieuwe overeenkomst afgesloten 

voor 1 jaar, zijnde 2019. In 2019 krijgen de competitieve licenties een automatische 

bevestigingsmail met login, wachtwoord en link naar gratis proefnummer. De recreatieve 

leden krijgen wel nog een lidkaart per post met een boekje. De clubs moeten nu 
gestimuleerd worden om emailadressen op te vragen.  

 
b) Beleidsnota verkiezingen 

- Het idee is om aan het huishoudelijk reglement en al dan niet de statuten wijzigingen aan 

te brengen welke een optimalisatie voor ogen hebben alsook een betere score naar ‘goed 
bestuur’ toe.  

- De samenstelling van de raad van bestuur wordt behouden, aangevuld met 2 specifieke 
beleidsprofielen welke automatische afgevaardigd worden naar het Dagelijks Bestuur. 

- In één stemronde worden commissieleden en bestuursleden (Raad van Bestuur) 

verkozen. 
- Wat doen we indien er niemand kandidaat is voor de Raad van Bestuur of wat doen we 

indien de kandidaat voor de Raad van Bestuur niet verkozen werd voor de commissie ? 
- Voorstel is tevens dat de leden van de raad van bestuur max. 3 opeenvolgende termijnen 

zetelen – dit zou ingaan vanaf de volgende verkiezingen.  
- Discussie  : 

o Wat met de continuïteit ?  

o Na 4 jaar ‘rusten’ komt een bestuurslid niet terug  
o Goed bestuur kadert dit in alternerend verkiezen van functies. 

o Waarom niet 3 mandaten in DB en niet RvB ? 
o Leeftijdbeperking – 70 jaar ?  

→  Conclusie : de Raad van Bestuur is akkoord met 3 termijnen van 4 jaar, ingaande bij de 

verkiezingen van 4 jaar 
 

c) Voorstel themajaren 
Voorstel is om acties te bundelen rond een thema binnen alle domeinen van de VLP per jaar. 
- 2019 : Jaar van de veiligheid 

- 2020 : Jaar van de official (opleiding)  
 

6) VLP en de provinciale verenigingen       21h00 

a) Ronde tafel jumping  
Subprovinciales en provinciales staan onder druk, dus allen werden uitgenodigd alsook wat 

organisatoren. We hopen hier wat duidelijkheid te bereiken over de provinciale grenzen heen. 
Het is een werkvergadering waar een aantal thema’s besproken zullen worden.  

 

b) Provinciale afdrachten 
De cijfers worden voorgelegd. Het opzet (niet alleen ondersteunen op ledenaantal maar ook 

op werking) waardoor de kleinere provinciales meer afdracht ontvangen en de grotere iets 
minder lijkt geslaagd. Dat blijkt uit de simulatie. 

 
7) VLP en haar discipline         21h15 

a) Voorstelling discipline eventing 

- Zeer veelzijdige discipline met dressuur, jumping en cross country; 
- Sport evolueert snel, bv. 3 ruiters per land op kampioenschappen, de spanning blijft 

gedurende de gehele wedstrijd;  
- Zeer homogene VLP-commissie;  

- Eventinglicenties stijgt sinds 2014, met een stijging van jonge ruiters en veel dames 

komen naar voren; 
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- In 2018 10 nationale wedstrijden en 8 Vlaamse wedstrijden. De JumpingCross valt goed in 
de smaak bij zowel de ruiters als de organisatoren.  

- Heractivatie van juryleden die meer gespreid worden ingezet op wedstrijden; 
- Commissie ondersteunde financieel in 2018 de medische dienstverlening via AMS voor 

organisatoren alsook de onkosten van EK-jeugdruiters, een opleidingsweekend; 
- Een groot deel van de inleg gaat naar de organisator, welke 3 wedstrijden organiseert; 

- Algemeen :  

o Eventingmaster : een online rekenprogramma met pushberichten 
o Beker van België gecreëerd om organisatoren en ruiters  

o Veiligheid : verplichte veiligheidslepels 
o My first eventing : groot succes, pony aan touw, om jonge kinderen in aanraking 

te laten komen met de sport 

o Topsportuitdaging – instroom jeugd : hier moet in geïnvesteerd worden 
o FEI : maximaal trachten FEI te volgen 

o Grote samenhorigheid, kort contact tussen topruiter en beginner  
 

8) VLP en LRV           21h30 
a) Samenwerking mennen 

De samenwerking m.b.t. indoormenwedstrijden van 2015 wordt opnieuw opgestart in de 

winter 2018 met een Superfinale te FHE 2019. 
 

b) Samenwerking eventing 
We wachten op bericht van LRV omtrent de convenant. 

 

c) Samenwerking Trec 
De Trec-wedstrijden, toegankelijk voor VLP-leden met een L01-licentie, worden open gesteld 

voor LRV-leden met een recreatieve licentie. 
 

d) Samenwerking opleidingen 
- Door het nieuwe decreet is VLP de enige unisportfederatie, bevoegd voor 

sportkaderopleidingen. 

- Brevettenwerking viel onder de bevoegdheid van VHS, maar werd ontbonden en valt nu 
onder VLP. 

- Het voorstel is dat de aanvragen enkel via VLP lopen. 
- LRV kon zich vinden in dit voorstel, met uitzondering dat zij vragen of LRV-clubs niet 

rechtstreeks naar VLP komen maar bundelen op het LRV-secretariaat.  
→  Conclusie : De Raad van Bestuur is akkoord met het voorstel maar er moet wel 

rechtstreeks contact zijn met de clubs & VLP. 
 

e) Strategische visie 
- LRV heeft VLP gecontacteerd in het kader van een fusie, over verleden en toekomst. 

- LRV vraagt of er geen mogelijkheid is of de gesprekken terug opgestart kunnen worden ?  

- Indien we de paardensportfederatie van Vlaanderen willen zijn, zijn we verplicht aan de 
sport om samen te gaan.  

- Dit wordt nu wel een moeilijker verhaal, zeker op financieel vlak.  
→  Conclusie : RvB is akkoord met intentieverklaring, geen negatieve erfenis, garanties van 

de werking. VLP mag niet lijden onder een samenwerking / fusie met LRV. 

 
9) VLP en topsport          22h00 

a) Stand van zaken Tryon 

- Bij dressuur en eventing is er structureel een probleem omdat er geen brede vijver is. 
- Heel topsport moet besproken en geëvalueerd worden, moeten er ruiters gestuurd 

worden als ze thuis geen goed percentage kunnen rijden. 
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10) Varia en rondvraag         22h15 
- Verwerkingsovereenkomst tussen KBRSF en FIHB (horseball) : contact = KBRSF 

- Voltige : Waarom werd voltige niet geselecteerd voor de WEG te Tryon. 
- Nieuw seizoen van de recreanten is gestart en het is zeer druk momenteel. 

- KBRSF : het gehele IT-verhaal heeft andere insteek gekregen. 
 

11) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur    22h30 

Maandag 26 november 2018 om 19.30u te KBRSF, Zaventem 
Agendapunten :  

- Simulatie definitieve rekening 2018 
- Begroting 2019 

- Sportieve licenties 2019 

 
 

Verslag : Inge Vandael 


