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                      VERSLAG VAN DE ONLINE RAAD VAN BESTUUR HGVBB 
 
 
Datum: Maandag 1 februari 2021 
 

Tijdstip: 20u00 
 

Locatie: Online in Teams 
 

Uitgenodigd: Bestuur + Lies Vlamynck en Bram De Bock van Paardensport Vlaanderen voor punt 1 
 

 

Agenda: 

1. Club- en ruiterverzekeringen met Lies en Bram: 

 Lies en Bram van Paardensport Vlaanderen sluiten aan om info te geven over de verzekeringen 

voor ruiters en clubs en in gesprek te gaan over enkele voorbeelden van schadegevallen. 

 Belangrijk om te onthouden: 

 De basisverzekering (C) verleent een B.A.-dekking + een dekking voor lichamelijke ongevallen 

aan de verzekerde ruiters tijdens alle lessen en activiteiten, georganiseerd én begeleid door 

alle clubs die bij Paardensport Vlaanderen aangesloten zijn. 

 Deze dekkingen gelden ook bij deelname aan officiële wedstrijden in België. 

 Om verzekerd te zijn tijdens het zelfstandig rijden (= niet georganiseerd en niet begeleid door 

de club) is de uitbreiding I nodig. Dit geldt ook als de ruiter deze activiteit onderneemt in de 

piste van de manege of vanuit de manege op een wandeling vertrekt met andere ruiters, maar 

niet georganiseerd en begeleid door de club. 

 Als eigenaar van een paard is het aangewezen om ook een familiale polis af te sluiten. De B.A.-

dekking bij een lidmaatschap biedt namelijk niet volledig dezelfde waarborgen (bvb. een B.A. 

paard zit daar niet in vervat). 

 De B.A.-verzekering als club is geen vervanging voor de uitbatingsverzekering, ze is een 

aanvulling hierop. 

 
2. Goedkeuring van het verslag van 14 december 2020:  

 Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 
3. Stand van zaken kandidaturen HGVBB 2021-2024: 

 Op de volgende algemene vergadering worden de twee commissies opnieuw verkozen. 

 In totaal zijn er 15 kandidaturen ontvangen (9 voor de jumping en 6 voor de dressuur). 

 

Commissies & website 
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 Kandidaturen in alfabetische volgorde: 

Springcommissie (9) Dressuurcommissie (6) 

Patricia De Bilde Vincent Abes 

Kristof De Pauw Catherine Champagne 

Stefan De Pauw Sandra Passchyn 

Johan Dewin Leen Pypen 

Mohamed Ghailani Rudy Smets 

Benny Oortman Philippe Vander Linden 

Luc Roose  

Fabienne Vanderheyden  

Patrick Vanhecke  

 
 De raad van bestuur beslist unaniem dat de twee commissies aangesteld blijven tot een fysieke 

algemene vergadering van de HGVBB onder de coronamaatregelen mogelijk is. We hopen hiervoor 

op de maand april, mei of juni. De deadline voor enkele vzw-verplichtingen is 30 juni dus is er nog 

tijd om de algemene vergadering te organiseren. 

 Vanuit de springcommissie is Patrick Vanhecke kandidaat voor een mandaat in de raad van bestuur. 

 Philippe Vander Linden is kandidaat voor herverkiezing in de raad van bestuur. 

 
4. Evaluatie van de website: intussen 1 jaar vernieuwd, wat zijn de ervaringen? 

 De raad van bestuur is tevreden over de nieuwe website, de vernieuwing was een geslaagde stap. 

 Twee punten van feedback: 

- Zou een inhoudsopgave (sitemap) een meerwaarde zijn? 

- De documenten zijn enkel toegankelijk via de knop 'reglementen' verder naar beneden op de 

hoofdpagina, is dit helemaal optimaal? 

 Als bijlage bij dit verslag gedetailleerde info over het websitebezoek: 

- Insights 2020: o.a. het gemiddeld aantal bezoekers per dag en per maand en het populairste 

moment van de week (dinsdagavond). 

- Yearly traffic 2020: het totaal aantal views in 2020. 

- Monthly traffic 2020: het totaal aantal views per maand (de drukste maand was juni 2020). 
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5. Financiën: 

 Eindresultaat boekjaar 2020: 3.524 € winst, mede door de lagere personeelskosten. 

 Partnerbrochure 2021: 

- Horse Immo kiest voor het golden partnership. Flyeren op de secretariaten is OK, er is geen 

nadeel voor andere sponsors/organisatoren. Hun hindernis zal niet op elke wedstrijd staan. 

- Immofluisteraar heeft de mogelijkheid om met individuele organisatoren specifieke afspraken te 

maken. 

- Het overzicht van de sponsors van de jumping werd overlopen aan de hand van een lijst van het 

secretariaat. 

 
6. Nieuws of vragen vanuit de commissies? 

 De dressuurkalender 2021 + het aangepaste dressuurreglement mogen op de website komen. De 

update van de sponsors mag ook al gebeuren. 

 
7. Varia: 

 Contactloos betalen op jumpings: Koen onderzoekt de mogelijkheden en het kostenplaatje. Zowel 

het betaalsysteem dat in een winterwerking gebruikt wordt als Payconiq zijn in de running. 

 De raad van bestuur bevestigt Rudy Smets als reservekandidaat van de HGVBB voor de raad van 

bestuur van Paardensport Vlaanderen. 

 
8. Datum volgende vergadering: Maandag 12 april 2021 (intussen aangepast naar maandag 26 april). 


