
 

Verslag Raad van bestuur HGVBB – 09.08.2021  Pagina 1 van 3 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR HGVBB 
 
 

Datum: Maandag 9 augustus 2021 
 

Tijdstip: 20u00 
 

Locatie: Brussegem 
 

Uitgenodigd: Bestuur HGVBB 
 

Verontschuldigd: Philippe Vander Linden 
 

 
Agendapunten: 

1. Welkomstwoord door de voorzitter: 

 Kristof heet het bestuur welkom op de eerste fysieke bestuursvergadering van 2021. Eveneens 

een warm welkom aan Patrick als nieuwste lid van de raad van bestuur. 

  
2. Goedkeuring van het verslag van 7 juni 2021: 

 Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 
3. Nabespreking en evaluatie van de algemene vergadering van 28 juni 2021: 

 De vergadering is vlot verlopen, er zijn geen minpunten of opmerkingen te noteren. 

 De locatie laat een professionele ontvangst en vergadering toe. 

  
4. Dressuur: 

4.1 Algemene info over het lopende seizoen: 

 Om de 14 dagen is er een gevulde HGVBB-dressuurwedstrijd. De sfeer op de wedstrijden is 

goed en het seizoen draait op volle toeren. 

 De wedstrijden sluiten vaak af met een positief financieel saldo. 

 Catherine ontvangt niet rechtsreeks de afrekeningen van de dressuurwedstrijden. We 

zorgen zelf binnen het bestuur dat de afrekeningen van 2021 bij Catherine komen. 

4.2 Aankoop nieuwe laptop: 

 De aankoop is gebeurd. De dressuurcollega's vertellen over hun positieve ervaringen met  

equi-score voor de resultaatverwerking in dressuur.  

4.3 IPK dressuur: 

 Het IPK gaat door in het Gravenhof in Sint-Truiden op zaterdag 28 augustus 2021. 

 De inschrijvingen worden ten laste genomen door de HGVBB. De kost van de stallen wordt 

doorgerekend aan de individuele deelnemers. 

4.4 Extra info vanuit de praktijk: 

 Het Internet op de wedstrijden is in orde (GSM met prepaid Internet 5GB). 

 

Website 
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4.5 Andere vragen, voorstellen, … vanuit de commissie: 

 Koen vraagt toegang tot de bankrekening van de vzw aan voor Catherine. Hierdoor heeft 

Catherine zicht op de binnenkomende betalingen voor de dressuurwedstrijden, nuttig 

op donderdag/vrijdag voor de wedstrijd van dat weekend. 

 Het wedstrijdsecretariaat dressuur mag via overschrijving het saldo van de wedstrijd aan de 

HGVBB bezorgen. Dit voorkomt extra verplaatsingen voor de vrijwillige medewerkers. 

4.6 Voorzitter en ondervoorzitter van de nieuwe commissie: 

 Rudy Smets is voorzitter, Philippe Vander Linden ondervoorzitter. 

 
5. Jumping: 

5.1 Algemene info over het lopende seizoen: 

 Het lukt om de jumpingkalender gevuld te houden en de annuleringen op te vangen. De 

wedstrijden zijn regelmatig minder druk bezet dan in het verleden. Eventueel de promo's 

herdenken naar 2022 toe?  

 De wedstrijden van 2021 sluiten voor de HGVBB vaak af met een negatief financieel saldo. 

5.2 Cashloos betalen: 

 Het betaalde bedrag is erg beperkt, het systeem moet duidelijk nog groeien. 

 De kost bij het ter plaatse betalen is intussen duidelijk vastgelegd in overleg met de SC. 

5.3 Wachtlijst op A-wedstrijden: 

 Als voorzitter van de SC zal Patrick vragen om wekelijks een kopie van de lijst te krijgen. 

5.4 Klachten: 

 Klachten zijn enkel klachten indien ze schriftelijk ingediend worden met een waarborg van 

50€. Behandeling van de klachten zoals beschreven in het algemeen reglement KBRSF. 

5.5 Toeslag medewerkers en officials voor een lange dag:  

 Tot het einde van het seizoen kan de lange dag ook toegekend worden bij een start om 9 

uur en een laat einduur. Jimmy volgt verder op. 

5.6 IPK Jumping: 

 Het IPK gaat door in de Stoeterij Deloof in Torhout op zaterdag 21 augustus 2021. 

 De inschrijvingen worden ten laste genomen door de HGVBB. 

5.7 Info vanuit de praktijk: 

 De pool voor sommige functies moet naar 2022 toe vergroot worden. Verdere bespreking 

binnen de SC. 

5.8 Voorzitter en ondervoorzitter van de nieuwe commissie: 

 Patrick Vanhecke is voorzitter, Fabienne Vanderheyden ondervoorzitter. 

 
6. Update uit de werkgroep kampioenenviering: 

 De HGVBB bestaat 20 jaar in 2021, dus een extra feestelijk tintje op de kampioenenviering van 

zaterdag 20 november. 

 Jimmy contacteert het Krekelhof voor verder overleg (eerste helft van september).  
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7. Beleidslijn rond coöptatie in de commissies: 

 De aanvraag van Arno Beys om tot aan de algemene vergadering van 2022 in de SC gecoöpteerd 

te worden, wordt positief beantwoord. Arno heeft nog geen deel uitgemaakt van de SC en kan zo 

de komende maanden kennismaken met de werking van de SC. 

 
8. Financieel: 

 Op basis van de afrekeningen van de wedstrijden en de inkomsten/uitgaven tot op heden is de 

prognose voor het financieel resultaat van 2021 negatief. Dit zal omgebogen moeten worden in 

de begroting van 2022. 

 
9. Varia: 

 Patrick stelt de vraag of we kunnen nadenken over de organisatie van een HGVBB-weekend 

jumping & dressuur in 2022. De twee commissies werken het idee verder uit. 

 Brainstorm omtrent de aankoop van polo's, petjes en/of onderleggers voor het IPK. Conclusie: we 

gaan dit niet last minute doen maar volgend jaar mee opnemen in de partnerbrochure. 

 Als HGVBB-inrichters van 2021 vragen om in de winterperiode het mobiel secretariaat van de 

HGVBB te kunnen gebruiken tijdens hun wedstrijden, dan is dat mogelijk. De SC coördineert 

verder. 

 
10.  Datum en locatie van de volgende vergadering:  

Dinsdag 28 september 2021 (20u00) in Ternat 

 

 


