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Aan de leden van de raad van bestuur 
06-20181119      Sint-Niklaas, 19 november 2019 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLP vzw 
Sint-Niklaas, 19 november 2018 om 19u30 

 

Aanwezig : Sven Beirnaert, Jimmy Claesen (penningmeester), Philippe De Meersman 
(secretaris-generaal), Jan Deprez, Stijn Geuvens (2de ondervoorzitter), Kris Hellemans, Glenn 
Maes (voorzitter), Jean-Marie Van Loo, Konraad Vergauwen, Lies Vlamynck, Hans 
Vanbiervliet, Inge Vandael, Walter Van Haegenborgh 
 
Verontschuldigd : Philip Brison, Frank Houben, Roger Janssens, Tania Roskams, Marc 
Steeno, Gunter Van Lent, Katrien Vancoillie, Mathias Wentein 
 
1) Welkomstwoord door de voorzitter      19h30 

De voorzitter verwelkomt de leden van de vergadering en in het bijzonder John Willems, 
die Jan Friant vervangt als voorzitter van de VOR en dus ook als afgevaardigde voor de 
Raad van Bestuur. 
 

2) Goedkeuring verslag nummer 05-20180924 (bijlage)   19h35 
Bij het puntje 5A wordt toegevoegd dat Mathias Wentein de vergadering verliet omdat hij 
in eventueel belangenconflict kwam. 
Het verslag met nummer 05-20180924 wordt goedgekeurd. 

 
3) VLP en haar afvaardigingen       19h45 

a) Vervanging Jan Friant in raad van bestuur    
John Willems werd verkozen als voorzitter van de VOR en dus ook als afgevaardigde 
voor de Raad van Bestuur van VLP. Deze vervanging wordt geagendeerd op de 
komende Algemene Vergadering, waar deze vervanging wordt bevestigd. 
 

b) Samenstelling dagelijks bestuur 
- De voorzitter vraagt aan de leden van de vergadering om eens na te denken wie 

kandidaat wenst te zijn ter vervanging van Jan Friant in het Dagelijks Bestuur.  
- Er zijn een aantal denkpistes, waarbij het nieuwe bestuurslid Jan zou kunnen 

vervangen als ondervoorzitter of waarbij de huidige bestuursleden kunnen 
doorschuiven en waarbij Jimmy reeds heeft aangegeven zijn post als 
penningmeester te willen doorschuiven.  

- Willen de kleinere disciplines niet lid willen uitmaken van dit Dagelijks Bestuur 
opdat er meer differentiatie is binnen het Dagelijks Bestuur ? 

 
4) VLP financieel         20h00 

a) Simulatie resultatenrekening 2018 (bijlage) 
- De voornemens uit de beleidsnota en de vele kleine beslissingen hebben tot een 

positief resultaat geleid in 2018. 
- De regularisatie van de subsidies worden in het komende boekjaar opgenomen en 

er wordt geen boekhoudkundige provisie aangelegd aangezien Sport Vlaanderen 
niet nauwkeurig kan aangeven welk het eindbedrag zal zijn. 
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- Wat betreft het BTW-verhaal, had VLP voorzien 25.000 € BTW zelf te dragen, 
zijnde van zaken waarbij de BTW niet verhoogd werd in 2018. Momenteel heeft 
VLP 19.948,23 € BTW betaald. VLP is gemengd BTW-plichtig.  
→  Conclusie : de Raad van Bestuur is akkoord met de verhoging van de 21% 
BTW op de 5% administratieve kosten bij het nemen van een licentie 
→  Conclusie : de Raad van Bestuur is akkoord met 16€ incl BTW voor een 
ruiterbrevettenboek en 16 € incl BTW voor een ruiterbrevetafname. Ook bij het 
menbrevet en het herexamen wordt er 1€ extra gevraagd. 

 
b) Partners in 2019 

- Arena : afspraken qua sponsoring en commissie liggen vast. 
- Cavalor : hiermee zitten we kortelings samen om de samenwerking te bespreken 
- Woodyfence : schroeven hun sponsoring terug en stoppen geheel bij VLP 
- Hippo Revue : wordt besproken in zijn totaliteit bij de bespreking van lidkaarten 
 

c) Provinciale afrekening 
VLP had voor ogen dat de kleinere provinciales iets meer en dat de grotere 
provinciales iets minder zouden ontvangen. Deze doelstelling werd zeker behaald. 
 

d) Opvolging geblokkeerde clubs 
- De dossiers die op de vorige Raad van Bestuur werden besproken zijn 

ondertussen afgeboekt in de boekhouding, aangezien het aangetekende schrijven 
niet afgehaald werd maar de post ook niet terug keerde. 

- Op dit moment zijn er drie clubs geblokkeerd. 
 

e) Algemene vergadering : datum en controle  
- Voorstel van datum = maandag 25 maart 2019 om 19u 
- De controleur van de rekening werd op de Algemene Vergadering van 2018 

aangesteld, zijnde Thierry Steemans. 
 
5) VLP in 2018         20h30 

a) VLP in cijfers (bijlage) 
- 39.841 licenties dus een stijging van 1,61% t.o.v. 31/12/2017 
- 287 officials dus een daling van 11,15 % t.o.v. 31/12/2017 
- 32.394 recreatieve vergunningen dus stijging van 1,60 % t.o.v. 31/12/2017 
- 3092 paarden dus een daling van 12,48 % t.o.v. 31/12/2017 
- 632 clubs dus een stijging van 0,96 % t.o.v. 31/12/2017 
- Verzekeringen : stijging van elke verzekering, voornamelijk de P-verzekering 

en in mindere mate een stijging van de C-verzekering 
De voorzitter is ook zeer fier te melden dat VLP een uur voor de Raad van Bestuur 
haar 40.000ste lid aangemeld kreeg. Thérèse Naudts-Haq Qazi van manege De 
Hoefslag te Zwijnaarde zal een VLP-pakket en 2 tickets voor Jumping Mechelen 
ontvangen als huldiging. 
 

b) Personeel: stand van zaken (bijlage ter plaatse) 
- VLP nam afscheid van een administratief medewerkster aangezien zij geen enkele 

voeling had noch met de paardensector noch met haar inhoudelijke taken. 



 

 

 

  

 

 

 

 

3 3 - 6 

- Ter vervanging werd een beleidsmedewerker aangeworven vanaf 23.10.2018. Hij 
zal voornamelijk aan het werk gaan met dossiers, zoals goed bestuur, 
verzekeringen,… 

- Door deze wijziging in medewerkers werd het organogram lichtjes aangepast. 
 

c) Personeel: functioneringsgesprekken 
- De functioneringsgesprekken met alle personeelsleden hebben reeds plaats-

gevonden in 2018. Enkel de laatst aangeworven personeelsleden zullen in 
november/december een functioneringsgesprek hebben. 

- De functioneringsgesprekken met directie en topsport zijn ingepland op 4 
december 2018. 
 

d) Sportieve licenties 2019 
- Het voorstel voor de licenties van 2019 wordt uitgelegd. Dit wordt eerstdaags 

afgerond. 
 
6) VLP in de toekomst        21h00 

a) Verzending lidkaarten  
- Op de vorige Raad van Bestuur werd beslist dat enkel de recreatieve leden (ca 

32.000) nog een lidkaart per post zou ontvangen en de competitieve leden 
(8.000) dit louter per mail zouden ontvangen. Er werd ook aan het Dagelijks 
Bestuur volmacht gegeven om de gesprekken aan te gaan met Hippo Revue. 

- Er zijn goede gesprekken gevoerd met Hippo Revue, waarbij zij enerzijds niet 
meer vragende partij zien om lidkaarten te versturen, maar anderzijds dat hun 
doelgroep de competitieve leden zijn van VLP en niet de recreatieve leden. Van 
de competitieve leden neemt nl ca 60% een abonnement, daar waar de 
recreatieve leden slechts 2% een abonnement neemt. 

- VLP heeft zijn licht al opgestoken bij meerdere leveranciers, waarbij Carta+ de 
meest gekende leverancier is, om wekelijks een verzending te doen van de 
lidkaarten. Voor 40.000 leden komt dit neer op ca. 40.000 € of ca 1€/lid. 
 

- Het tweede deel van het verhaal, zijnde het mediapartnership van Hippo Revue 
waarbij deze laatste het VLP-logo opneemt in alle communicatie. Zij wensen in 
ruil de adressen van de competitieve leden, waar hij vervolgens een 
proefnummer aan zal bezorgen. 

- Wat betreft de Hippo Revue Cup, komt de bemerking dat er sommige provinciales 
de afspraken qua visibiliteit niet opvolgen.  

- De KR schrijft zelf tekstjes en stuurt deze door, welke overgenomen worden en 
waar ruiters naar uit kijken. Zij vinden dit magazine zeker een toegevoegde 
waarde. De Raad van Bestuur vindt het belangrijk dat ook de kleinere disciplines 
aan bod mogen komen. 

- Wat de GDPR betreft is er een mogelijkheid in het kader van ‘gerechtvaardigd 
belang’ dat het magazine verstuurd wordt naar Hippo Revue ter promotie van de 
sport. De gegevens dienen zich wel te beperken tot de naam en het adres.  

- VLP heeft zijn licht even opgestoken bij ruitershops of zij bereid zijn om te 
betalen opdat hun logo opgenomen wordt op de brief bij de lidkaarten. In ruil 
hiervoor wordt deze verstuurd naar alle VLP-leden en een korting aangeboden 
aan VLP-leden. 
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- Bij de versturing van de lidkaarten kan er een flyer bijgevoegd worden, waar er 
0,037 € per brief wordt aangerekend bij de verwerking. 

→  Conclusie :  
o De lidkaarten worden in eigen beheer verstuurd naar de recreatieve leden. 

De competitieve leden zullen een mailtje ontvangen. 
o Enkel wanneer er commerciële opbrengsten binnengehaald worden 

kunnen ook de competitieve leden een lidkaart ontvangen.  
o Naar Hippo Revue wordt er verder gekeken voor een samenwerking en 

een versturing naar louter competitieve leden maar waarbij er meer 
gekeken wordt naar een tweerichtingsverkeer en waarbij VLP geen extra 
werk krijgt. 

 
b) Communicatiestrategie VLP 

- Er hebben enkele werkgroepen communicatie plaatsgevonden om even de 
communicatie van VLP onder de loupe te nemen, waarbij een aantal 
vaststellingen werden genoteerd : 

o De website is niet duidelijk en overzichtelijk genoeg; 
o De naam VLP dekt de lading niet en naar analogie van andere 

sportfederaties wordt de naam ‘Paardensport Vlaanderen’ voorgesteld, 
waarbij je benoemt wat je doet. Vlaamse Liga Paardensport wordt als 
oubollig aanzien. VLP als afkorting is wel een sterk merk, zeker binnen 
eigen kring. Met Paardensport Vlaanderen wordt de focus wel verbreed 
zeker naar nieuwe recreanten toe. 

- Indien VLP hier in volgt, heeft dit uiteraard een impact en zal dit ook een 
financiële impact hebben op de vervanging van al het materiaal. Er zijn nu echter 
ook zaken in omloop van vroeger met het oude logo.  

- We mogen hier zeker niet in vergalopperen en moeten dit in fasen aanpakken.  
- In het kader van goed bestuur staan er een aantal statuutswijzigingen op de 

agenda, dus vandaar dat we nu graag het gesprek opstarten. Toekomstgericht 
moeten we hier over nadenken, zeker omdat ook andere partijen en meerbepaald 
LRV steeds grotere vragende partij is om samen te werken. 

 
7) VLP en haar discipline        21h15 

a) Rondvraag evaluatie wedstrijdseizoen 
- De nationale sportieve commissies lopen niet echt constructief en voeren eerder 

ruzie tussen noorden en zuiden, wat de werking hypothekeert. Hier moet zeker 
iets mee gebeuren in 2019, waarbij één van de opties is om de commissies te 
verkleinen. Ook het engagement van commissieleden is soms ver te zoeken. 

- Voltige : Michel Soenen is gecontacteerd om bij de LEWB de voltige op te 
starten in Wallonië dus hier zal hoogstwaarschijnlijk een nationale commissie voor 
opgestart worden. 

- Para-Equestrian : succesvol seizoen achter de rug met een interessante 
wedstrijd te Tryon, waar men zeer kort bij medailles zat. Doel is om in 2019 
punten te behalen voor Tokio. 

- Endurance : wedstrijdseizoen is beëindigd in Meeuwen begin oktober, waar 
eveneens BK Jonge paarden georganiseerd werd met een mooie opkomst. In de 
lage reeksen spijtig genoeg weinig nieuwe ruiters en dus een lage opkomst.  
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Een nieuw concept, namelijk de kids-endurance zal ingevoerd worden en een CEI 
zal in Limburg te Pietersheinde georganiseerd worden einde juni door VLAR. Men 
hoopt hier op grote opkomst en de gesprekken zijn lopende met partners, zoals 
Landrover. 

- Horseball : dit jaar was er geen EK of WK, de competitie zelf is goed verlopen, 
maar het is moeilijk om in te schatten hoe de ploegen zullen evolueren in 2019. 
Het is spijtig dat deze discipline geen werking of budget heeft binnen LEWB, wat 
een nadeel is.  

 
8) VLP en LRV         21h45 

a) Stand van zaken 
LRV heeft deze week Raad van Bestuur. VLP laat de deur open, maar er dient een 
high level intentieverklaring ondertekend te worden door beider Algemene 
Vergaderingen. Pas nadien kan er verder gewerkt worden aan het verdere proces. 
 

9) VLP en topsport         21h55 
- Na de kampioenschappen (WEG + EK Jeugd) is de eerste evaluatie met alle team 

managers, coaches en chefs d’equipes afgerond, alsook de individuele 
evaluatiegesprekken met de ruiters. Nu staan de feedbackgesprekken op de 
agenda waar de evaluatie van 2018 zal afgerond worden en de voorbereiding 
richting 2019 wordt opgesteld. 

- Het expertenplatform heeft het Talentenplan geëvalueerd, bijgestuurd en een 
nieuwe samenstelling Talententeam 2019 opgemaakt. De officiële bekendmaking 
zal ook gemaakt worden op de persconferentie van 26/12 te Jumping Mechelen.  

 
10) VLP en evenementen       22h10 

a) Jumping Mechelen      
- Planning : alle dagen zijn de A- en de B-piste gevuld met VLP-activiteiten. Op de 

eerste dag, zijnde 26/12/2018 vindt de Kids Day plaats met de Dré route 
(doorlopend) en de Dré show van 13u tot 15u. 

- Aanpak kaarten: VLP beschikt, dankzij de samenwerking met Jumping 
Mechelen, over 50 tribunekaarten en een VIP-tafel. In eerste instantie worden de 
sponsors en partners aangeschreven, vervolgens de voorzitters van de 
commissies en de afgevaardigden van de Raad van Bestuur. Op 29/12 is de tafel 
bvb. ’s avonds gereserveerd voor Topsport.  

- Persconferentie : vindt plaats op 26/12 en heeft als thema’s – Talentenplan, 
VLP-awards, PAVO-hengstencompetitie, provinciale werking & focus op instap in 
de sport, lancering van themajaar ‘veiligheid’ in 2019. 

- VLP-awards 2018 :  
• VLP-sportprestatie 2018  : De Raad van Bestuur is akkoord om de drie 

Belgische ploegen met 10 medaillisten te huldigen, bestaande uit louter VLP-
leden in de bloemetjes te zetten, meerbepaald het reiningteam (4), het 
menteam (3) en het Jumpingteam (5).  

• VLP-sportpersoonlijkheid 2018 : De Raad van Bestuur is akkoord om deze 
award postuum aan Jan Friant te overhandigen. 
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11) Varia en rondvraag        22h20 
- Kaderopleidingen : kalender Vlaamse Trainerschool staat online sinds 1 

november 2018. Paardensport echter nog niet, aangezien vorig jaar alles volzet 
was op 1 dag. De publicatie zal echter plaatsvinden op 1 december 2018 inclusief 
alle lessenroosters met alle details, opdat de personen die zich inschrijven met 
alle info voor handen. Er zijn twee cursussen Instructeur B ingepland maar 
eventueel 4 cursussen, maar dat is nog niet zeker qua haalbaarheid. Nadien 
worden alle data van rijvaardigheidsproeven gepubliceerd. 

- Vanuit de VOR een welgemeende dank u om Jan te huldigen in Jumping 
Mechelen, waar dit zeker een plaats verdiend. Financieel sluit de VOR 2018 in 
evenwicht af door de viering van 50 jaar, waarbij de kosten in 2018 werden 
opgenomen. 

- In de HGVBB werd er spijtig genoeg plots afscheid genomen van Erik Goossens, 
voormalig VLP-bestuurslid en voorzitter van de springcommissie. Financieel sluit 
HGVBB positief af. 

- KR : goede wedstrijden (Woutershof, Sentower Park, Alken,…) lopen heel goed 
en zitten aan hun plafond van mogelijkheden. De accommodaties welke de ruiters 
van mindere kwaliteit achten qua bodems en terreinen, krijgen achteruitgang qua 
inschrijvingen. In de hogere reeksen zijn er minder inschrijvingen door het grote 
aantal wedstrijden. Financieel een jaar in evenwicht. 

- WVUR : de temperaturen hebben gevolgen gehad, waardoor er minder 
inschrijvingen waren, maar Hans is voornamelijk bezorgd om de concurrentie 
vanwege de VLP zelf, want vele ruiters kiezen bijvoorbeeld voor de Gouden Laars, 
de Silver en de Gold League. VLP is echter geen concurrent, maar deze 
wedstrijden moeten aanzien worden als een aanvullend karakter ter doorstroom 
van ruiters. Organisatoren vragen extra subsidies, waardoor het moeilijk wordt 
om break-even te draaien. Goede accommodaties vragen geld, maar kleinere 
accommodaties willen vragen maar zijn financieel niet rendabel omdat de ruiters 
er niet willen rijden. Dressuur blijft status quo. Positief dat de L01 gestegen zijn.  

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

Maandag 18 februari 2019 om 19u30 te KBRSF, Zaventem 
 
 
 

 

 
Verslag : Inge Vandael  


