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06-20200914       Zaventem, 27 oktober 2020 
 

Verslag raad van bestuur van 27 oktober 2020 
om 19u30 online via Go To Meeting 

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

 
2) Goedkeuring verslag nummer 05-20200914 (B)     BIJLAGE 

Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

3) Corona 
a) Stand van zaken huidige maatregelen (I) 

De afgelopen week zijn er heel wat wijzigingen aangekondigd van de 
coronamaatregelen. Dat maakt het heel verwarrend voor de sector. Vanuit 
Paardensport Vlaanderen wordt alles op de voet gevolgd. Er is heel nauw overleg met 
het kabinet sport.  
De maatregelen worden na publicatie van het MB telkens als update opgenomen op de 
website en gecommuniceerd via sociale media.  
 

4) Bestuur (aanwezigheid Bram De Bock) 
a) Aanpassingen huishoudelijk reglement (B)    BIJLAGE 

De aanpassingen worden overlopen. 
Beslissing: de aanpassingen worden goedgekeurd.  

a) Buitengewone algemene vergadering (I) 
De buitengewone algemene vergadering is momenteel gepland op 25/01/2020 om de 
nieuwe commissies te verkiezen. Uiteraard moeten de maatregelen afgewacht worden 
of het mogelijk is om een evenement van dergelijke omvang te organiseren.  
Het is de bedoeling om niet meer op papier te stemmen maar digitaal ter plaatse.  
De oproep voor de kandidaturen commissies wordt eerste helft november gelanceerd.  
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5) Financieel 
a) Stand van de rekeningen (I) 

De stand van de rekeningen wordt overlopen.  
Er staat ongeveer evenveel op de rekeningen als dezelfde periode in 2019.  

b) Stand van zaken analytische rekeningen (I)    BIJLAGE 
De analytische rekeningen worden in grote lijnen overlopen.  
De volgende RvB wordt een update gegeven. 

c) Clublidmaatschap 2021 (B)  
De minister van sport heeft een noodfonds opgericht voor de sportsector. Een gedeelte 
van het bedrag gaat naar de sportfederaties het andere deel gaat naar de gemeenten.  
Beslissing: het noodfonds wordt aangewend om het clublidmaatschap aan 
Paardensport Vlaanderen volledig of gedeeltelijk te compenseren. Dit hangt af van het 
financieel resultaat. Op deze manier is de financiële ondersteuning voor alle clubs 
gelijk.  

d) Licenties 2021 (B)  
Aangezien er nog onvoldoende zicht is op het financieel resultaat 2020 is het heel 
moeilijk om hier nu al een beslissing over te nemen.  
Beslissing: dit punt wordt meegenomen naar de volgende RVB. 

e) Budgetten commissies 2021 (B) 
Beslissing: de budgetten 2021 zijn gelijk aan budgetten 2020. 
Resterende budgetten worden nooit overgedragen van het ene jaar naar het andere 
jaar. Aangezien het een speciaal jaar is en niet alles kon gerealiseerd worden,  kan er 
voor een specifiek project een extra budget aangevraagd worden. Dit wordt verzameld 
en op de volgende RVB voorgelegd.  
 

6) Personeel          
a) Vacature Financial Officer (I) 

Voor de vacature Financial Officer werken we samen met Walters People. De 
sollicitatiegesprekken zijn lopende.  
 

7) Paardensport Vlaanderen in 2020      
a) Paardensport Vlaanderen in cijfers (I)      BIJLAGE 

De cijfers worden overlopen.  
b) Stand van zaken Bridle (I) 

Bridle is het nieuw club-en ledenplatform.  
Frédéric coördineert dit project met ISB, DX (firma KBRSF)  staat in nauw overleg met  
Ellen die het intern coördineert.  
Een lanceringsdatum is nog niet bepaald. Er zijn nog heel wat factoren die daar een 
invloed kunnen op hebben.         
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8) Sport  
a) Jumping Mechelen (I) 

Er is nog geen duidelijkheid over het al of wel doorgaan van Jumping Mechelen. Indien 
het doorgaat zal het zeker in een andere format zijn.  
Het organisatiecomité zal binnenkort de knoop doorhakken.  

b) Award 2020 (B) 
Beslissing: in 2020 zullen geen awards voor sportprestatie en sportpersoonlijkheid 
worden uitgereikt. Er wordt wel een Talent van het jaar uitgereikt in 2020.  

 
9) Goed Bestuur 

a) Zelfevaluatie raad van bestuur (I) 
Ook dit jaar zal er terug een zelfevaluatie gemaakt worden. Dit zal ook dit jaar dezelfde 
bevraging zijn als vorig jaar. Het is de bedoeling dat we deze legislatuur op dezelfde 
manier evalueren. Vanaf 2021 zal deze geoptimaliseerd worden.  
Lies bezorgt hiervoor een link.  
 

10) Varia en rondvraag 
1) Dressuur (I) 

a. Basisinschrijving cyclus Jonge Paarden.  
Voor jumping werden de basisinschrijvingen terugbetaald. Voor dressuur niet 
omdat de inkomsten van de basisinschrijvingen bij dressuur integraal terug 
uitbetaald worden als prijzengeld aan de ruiters. Dus het geld gaat terug naar de 
ruiters. Dat is niet zo bij jumping.  

b. Opleidingscellen en examencellen, 
Op niveau Paardensport Vlaanderen is er de werkgroep officials dressuur die 
zich bekommert over de opleidingen. Voor dressuur gaat dit concreet over de 
juryopleidingen niveau 1 tem 6, de cursus jonge dressuurpaarden, cursus kür op 
muziek en de opleiding tot nationaal steward. Sporadisch worden ook projecten 
uitgewerkt zoals de Battle.  
Deze werkgroep is op zich samengesteld uit een diverse groep: afvaardiging 
ruiters/ trainers (Wim Verwimp), Afvaardiging commissie (Annick De 
Spiegeleer), Docenten: Piet Imschoot, Dominique Rimanque en Didier 
Deschauwer, Aline Kennof (administratief vanuit Paardensport Vlaanderen).  
Deze werkgroep wordt niet verkozen. In theorie kan er op ieder moment iemand 
nieuw in de groep komen of iemand uit de groep stappen. De 
dressuurcommissie moet wel haar akkoord geven aangezien de werkgroep 
rechtstreeks onder het mandaat van de dressuurcommissie staat.  
Normaalgesproken zitten alle docenten in de werkgroep. Zij zijn aangesteld op 
basis van kennis in de materie en interesse.  
Mensen die zich willen engageren voor deze werkgroep kunnen dan ook steeds 
een mail sturen naar Aline. Dit wordt dan voorgelegd bij zowel de commissie als 
de werkgroep en deze persoon wordt verder geïnformeerd. 
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Nationaal bekommert de opleidingscel zich over de reglementen officials en de 
cursus van niveau 8. In deze cel zetelen in principe alle docenten van de liga’s en 
afgevaardigden uit de nationale commissie.  
Toegang van een nieuw lid wordt bekrachtigd door de nationale commissie. 
 
 

11) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  
Maandag 7/12/2020 om 19h30 online via Go To Meeting. 

 
 
 
 
 

Verslag : Lies Vlamynck  


