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03-20200608         Herne, 8 juni 2020 
 

Verslag raad van bestuur van 8 juni 2020 
om 19u via GoToMeeting 

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

Begin mei zaten we nog in volledige lockdown, maar ondertussen komen we al een beetje 
uit ons kot. De clubs zijn sinds midden mei reeds van start gegaan en officieel kunnen we 
vanaf vandaag opnieuw competitie organiseren. Grote stappen vooruit op korte termijn. 
Ten laatste morgen zal er een communicatie volgen met richtlijnen, maar er wacht ons nog 
een grote opdracht om te genieten van onze sport, de business te laten draaien maar ook 
om dit op een verantwoorde en veilige manier te organiseren. 
 

2) Goedkeuring verslag nummer 02-20200504 (beslissing)   BIJLAGE  
Geen bemerkingen, het verslag wordt dus unaniem goedgekeurd. 
De handtekeningen zullen later geplaatst worden. 
 

3) Personeel 
a) Tijdelijke werkloosheid 

- Na de nationale veiligheidsraad van vorige week werd aan alle medewerkers 
gevraagd om opnieuw 100% aan de slag te gaan.  

- Ondertussen werden ook de burelen te Merelbeke ingericht om hier veilig aan de 
slag te kunnen conform de veiligheidsmaatregelen. 

 
b) Vacature domein financiën 

Verscheidene gesprekken werden gevoerd om alsnog de openstaande vacature in te 
vullen tegen de opstart van het seizoen. Deze functie zal dus 50%de boekhouding en 
50% de competitie (dressuur) administratief bijstaan. De medewerkster zal van start 
gaan op 15 juni 2020. 
 

4) Boekhouding 
a) Budgetten van de sportieve commissies 

- Bij de nationale commissies waren de budgetten bevroren, deze worden momenteel 
bekeken. Hier moet allereerst gekeken worden wat er al dan niet kan op 
internationaal niveau. 
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- In 2020 zal er niet gesnoeid worden aan de commissiebudgetten, maar er wordt wel 
gevraagd om enerzijds elke euro beredeneerd en met gezond verstand uit te geven 
en anderzijds om de ondersteuning naar de organisatoren toe te maximaliseren. We 
willen de sport maximaal ondersteunen bij de heropstart. Het is aan de commissie 
om te bepalen hoe dit concreet ingevuld wordt. 

 
5) Paardensport Vlaanderen in 2020 

a) Paardensport Vlaanderen in cijfers (info)     BIJLAGE 
- Lidmaatschap : we zitten 1,78% achter op het aantal leden en dit voor alle 

provinciales t.o.v. 06/05/2019. Hier zijn we dus gestegen sinds de laatste raad van 
bestuur. HGVBB is de enige provinciale die momenteel 2,52 % positief steeg. 

- Licenties : ook bij de licenties zitten we 23,45 % achter op 06/05/2019 
- Recreatieve vergunningen : een lichte vooruitgang van 2,92 % tov 06/05/2019 
- Officials : momenteel hebben er 174 (louter) officials zich geregistreerd tov de 246 

totaal aantal officials uit 2019. 219 van 333 officials met een licentie als 
wedstrijdruiter hebben zich momenteel reeds geregistreerd 

- Paarden : een sterke daling van 62,16 % tov 06/05/2019 
- Clubs : 651 clubs zijn aangesloten, dus 2,84% of 8 clubs meer tov 06/05/2019 
 

b) Stand van zaken ICT-project 
- ISB is blijven werken aan het IT-project van Paardensport Vlaanderen. Zij hebben 

reeds grote delen van het ligaplatform voor ledenbeheer, clubbeheer, 
brevettenwerking en sportkampen gemaakt. De eerste tests zijn dus reeds achter 
de rug, we zitten dus nog steeds op schema om circa einde september live te 
kunnen gaan.  

- Het mooie is dat dit gelinkt is aan het KBRSF-ICT-project, waardoor er een 
uitwisseling van gegevens is. DX Solutions herstructureert de databank Equidata 
zonder veel aan de functionaliteiten te komen van KBRSF en ook dit verloopt vlot. 

 
6) Topsport 

Wat topsport betreft, hebben vele zaken stilgelegen, maar bij deze een kort overzicht : 
- Het talentenplan werd heropgestart en de talenten worden begin juli opnieuw 

samengeroepen voor een workshop met Kristof Huts. 
- In het kader van het topsportbeleid werd een enquête verstuurd naar alle leden van de 

sportieve commissies voor de Olympische en Paralympische disciplines. 
- In aanloop naar de Olympische Spelen van 2021 worden de criteria op dit moment 

herbekeken en aangepast, zo zullen de selectiedata uiteraard aangepast worden 
- Vandaag zijn alle EK’s afgelast met uitzondering voor dressuur children en -U25. 
- Tijdens de Coronaperiode werd Fabienne Lange aangesteld voor de jumpingselectie 

van de 2* en de 3*. Zij organiseert eerstdaags een stage te Gesves voor de ruiters. 
- Ook bij de andere niet-Olympische disciplines vond er weinig plaats aangaande 

topsport. 
 
7) Bestuur 

a) Bestuurdersprofielen 
In het kader van goed bestuur werden bestuurdersprofielen opgesteld, opgedeeld met 
de specifieke vaardigheden en taken per functie. 



arena
YO UR C O A CH  I N  SPO RTS I N SURA N CE

PAARDENSPORT VLAANDEREN
Jozef Hebbelynckstraat 2 - 9820 Merelbeke
www.paardensport.vlaanderen

T +32 (0) 9 245 70 11
F +32 (0) 9 245 70 12
E info@paardensport.vlaanderen

BTW BE0465.222.391
IBAN BE06 4410 6333 8122
BIC KREDBEBB

 
 

RAAD VAN BESTUUR 

3 

b) Algemene Vergadering 
De Algemene Vergadering zal alsnog in de gebruikelijke vorm en niet digitaal 
georganiseerd worden op dinsdag 7 juli 2020 om 20u te Sint-Niklaas.  
 

8) Paardensport Vlaanderen en de toekomst 
a) Stand van zaken Paardensport Vlaanderen/LRV (info) 

- Er werd met de beide dagelijkse besturen veel overlegd en oefeningen gemaakt om 
de raakpunten en de verschillen in kaart te brengen. 

- De voorzitters en ondervoorzitters hebben vervolgens de intentieverklaring 
uitgebouwd tot een sneuvelnota. Deze tekst zal bezorgd worden aan de raad van 
bestuur en besproken worden op de volgende raad van bestuur. 

- Vorige week vrijdag vond er een gesprek plaats met Sonja De Becker om de rol van 
Boerenbond te bespreken in het nieuwe verhaal.  

 
9) Paardensport Vlaanderen en haar vertegenwoordigingen (info)  

a) KBRSF / LEWB 
- Wij hebben als P&SV vanuit verschillende hoeken heel veel steun gekregen, we zijn 

deze allen zeer dankbaar, want het is door het uitgebreide lobbywerk dat we de 
huidige heropstart verkregen hebben. 

- De boekhoudster gaat met pensioen en haar vervanger gaat van start op 3 juli 2020. 
- De administratie staat nog op 100% tijdelijke werkloosheid, maar stilaan zullen de 

activiteiten hernemen en zal de tijdelijke werkloosheid gradueel dalen. 
 

b) VSF 
- In deze Coronaperiode had een nauwere band tussen deze koepelorganisatie en 

haar federaties zeker gemogen. 
- Inge werd uitgenodigd voor de klankbordgroep waarbinnen het protocol voor de 

sportkampen opgesteld werd. 
- De laatste weken is zeer duidelijk geworden hoe belangrijk goede relaties binnen 

verschillende organisaties en politieke partijen zijn gebleken. Via VSF heeft 
Paardensport Vlaanderen dan ook beslist om de kandidaturen te sturen van :  

o Glenn Maes voor de Vlaamse Sportraad. De Strategische AdviesRaad voor 
Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) adviseert de Vlaamse overheid over 
haar cultuur-, jeugd-, sport- en mediabeleid. De SARC bestaat uit een 
algemene raad en vier sectorraden. Voor sport is dat de Vlaamse Sportraad. 

o Bram De Bock voor het Vlaams Sport Tribunaal. Het huidige Vlaams Doping 
Tribunaal zal op 1 januari 2021 omgevormd worden naar het Vlaams Sport 
Tribunaal. Het Vlaams Sport Tribunaal zal vanaf dan bestaan uit twee 
kamers (één voor doping, en één voor tuchtprocedures rond 
grensoverschrijdend gedrag) die zullen oordelen in eerste (en eventueel 
tweede aanleg) over zaken rond doping en grensoverschrijdend gedrag. 
Deze kamers worden voorgezeten door rechters die via een 
benoemingscommissie aangeduid zullen worden. 



arena
YO UR C O A CH  I N  SPO RTS I N SURA N CE

PAARDENSPORT VLAANDEREN
Jozef Hebbelynckstraat 2 - 9820 Merelbeke
www.paardensport.vlaanderen

T +32 (0) 9 245 70 11
F +32 (0) 9 245 70 12
E info@paardensport.vlaanderen

BTW BE0465.222.391
IBAN BE06 4410 6333 8122
BIC KREDBEBB

 
 

RAAD VAN BESTUUR 

4 

c) BCP-PPV 
- Voor BCP zijn er geen bijeenkomsten meer geweest, maar financieel zal BCP verlies 

geleden hebben. 
- De Stichting Paarden in Nood ontving in totaal 26 dossiers voor de 

clubondersteuning, waarbij clubs in nood een dossier konden indienen voor 
financiële ondersteuning bij de aankoop van voeding voor de paarden.  

 
10) Varia en rondvraag 

- Kanaal Z - Alle zaken op een rijtje : Kanaal Z zal een publiciteitsfilm maken van 1,5 
minuut, welke ook extra aandacht wenst te schenken aan de paardensport in 
Vlaanderen. Deze film zal 30 à 45 keer uitgezonden worden voor 825.000 kijkers op 
13, 14 en 15 juni 2020 alsook gedurende 6 maanden op de website van Kanaal Z 
Televisie geplaatst worden. P&SV krijgt de rechten van de film en mag deze 
gebruiken voor alle promotionele doeleinden. De insteek is om te linken naar de url 
www.ikwilpaardrijden.be waardoor je makkelijk een club in de buurt kan 
terugvinden om paard te rijden. Een extra motivatie naar de clubs toe. 

- Horseball : gelukkig dat de contactsporten vanaf 1 juli kunnen organiseren. 
- Endurance : in mei werd er een procedure opgesteld aangezien je bij de aankomst 

in een specifieke situatie terecht komt. Deze wordt aan de nationale commissie 
voorgelegd. Het brengt voor de organisatoren wel extra praktische consequenties 
met zich mee. De kalender zal herschreven worden in 2020. Via Equiscore gaan we 
kijken of er geen nieuwe software kan geschreven worden in plaats van ATRM. 

- Mennen : heeft een bevraging gedaan bij de organisatoren en de menners om te 
polsen naar interesse. Menners zijn geïnteresseerd in elke format, iedereen wil 
rijden. Een nieuwe format van oefendag werd bedacht indien de competitie niet zou 
doorgaan, welk nuttig zal blijven in de toekomst. 

- Clubwerking : Vele gelukkige kinderen en volwassenen en als club zeer tevreden 
dat de cafetaria terug open mag alsook dat de groepswandelingen terug mogen, 
alsook opstart van de sportkampen. 

- Provinciales: starten officieel op 1 juli. Alle inrichters en officials zijn 
gecontacteerd. 

- Voltige : clubs starten nu pas met trainingen omdat er nauw contact is. De 
commissie wenst pas competitie te organiseren vanaf augustus 2020. 

- Dressuur : wedstrijdgerichte trainingsdagen lopen als een trein. Vanuit P&SV zal er 
pas vanaf 1 juli officieel georganiseerd worden. 

- Jumping : momenteel kunnen open wedstrijden en ook dat loopt als een trein. De 
kalender wordt herschreven tegen 15 juni. Het wordt dus een drukke kalender. 

- Pictogrammen : Sven wordt bedankt voor de opmaak van de pictogrammen, die 
veelvuldig gebruikt worden. Indien er andere pictogrammen moeten / mogen 
aangemaakt worden, worden deze ter beschikking gesteld op de website van P&SV.  

 
11) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  
We wensen een fysieke raad van bestuur te organiseren op maandag 29 juni 2020 om 19u 
(locatie wordt nader bepaald en meegedeeld)om een aantal zaken terdege en persoonlijk te 
kunnen bespreken. 
 

Verslag : Inge Vandael 

http://www.ikwilpaardrijden.be/

