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                      VERSLAG VAN ONLINE RAAD VAN BESTUUR HGVBB 
 
 

Datum: Maandag 7 juni 2021 
 

Tijdstip: 20u30 
 

Locatie: Online in Teams 
 

Uitgenodigd: Bestuur HGVBB 
 

Verontschuldigd: Rudy Smets (vergadering dressuur P&SV) 
 

 
Agenda: 
 
1. Goedkeuring van het verslag van 26 april 2021:  

 Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Opvolgingspunten uit het vorig verslag: 

 Dank aan de commissieleden voor hun inzet de voorbije beleidsperiode: 

 We spreken af om de commissieleden in de spotlight te zetten op de kampioenenviering in 

november. 
 

 Contactloos betalen op de jumpings: 

 Er zijn geen vaste kosten (ons seizoen duurt ± 6 maanden dus dat is een voordeel). De 

commissie bedraagt 2,5% per betaling. De 1ste terminal is geleverd, een 2de terminal is besteld. 
 

 Online bij Equibel bedragen de kosten 5% + 21% BTW. Er moet dus een extra kost zijn voor wie 

ter plaatse betaalt om te vermijden dat de betalingen op de wedstrijden zelf in volume gaan 

toenemen. Koen bespreekt dit verder met de SC. 

 
3. Vaststelling jaarrekening 2020 + goedkeuring voorstel begroting 2021: 

 De documenten worden via e-mail verdeeld. De vraag aan iedere bestuurder om de documenten 

door te nemen en opmerkingen of aanvullingen aan Koen door te geven. 

 
4. Voorbereiding algemene vergadering: 

 Er is een mini-draaiboek opgesteld voor de algemene vergadering van 28 juni. De aangevulde versie 

volgt via e-mail en wordt ook aan Fabienne, Lieve en Patrick bezorgd. 

 

5. Nieuws of vragen vanuit de commissies: 

 De dressuurcommissie mag een nieuwe laptop aankopen om het wedstrijdsysteem Equiscore goed 

te kunnen gebruiken. Catherine vraagt hiervoor IT-advies aan Bart. Ook het draadloos Internet mag 

versterkt worden indien nodig. Voor de effectieve aankoop van laptop/Internet even overleggen 

met Koen over de financiële kant. 
 

 Vergoedingen jumping en dressuur 2021: er zijn geen opmerkingen, de Raad van bestuur keurt de 

bedragen goed. 

Raad van bestuur, commissies en website 
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6. Varia: 

 Promotie paardensport:  

 Koen stelt de vraag of de HGVBB meer wil of moet doen dan wedstrijden organiseren, zeker in 

de periode tussen de twee seizoenen in. De gedachtewisseling wordt nog verdergezet. 
 

 Voorbereiding kampioenenviering 2021:  

 We richten een werkgroep op onder het voorzitterschap van Kristof. 

 To-do werkgroep: in de eerste helft van september contact opnemen met het Krekelhof om ter 

  plaatse te gaan overleggen. 

 To-do Raad van bestuur: kampioenenviering op de agenda van de commissies + RvB plaatsen. 

 
7. Datum van de volgende vergadering: Maandag 9 augustus 2021 om 20u00. 

 
 

 


