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VERSLAG RAAD VAN BESTUUR HGVBB 
 
Datum: Dinsdag 28 september 2021 
 

Tijdstip: 20u00 
 

Locatie: Josan te Ternat 
 

Uitgenodigd: Bestuur HGVBB 
 

Verontschuldigd: - 
 

 

Agendapunten: 

1. Welkomstwoord door de voorzitter: 

 Kristof heet het voltallige bestuur welkom. Het einde van het seizoen nadert stilaan; naast de 
andere agendapunten kijken we tijdens deze vergadering daarom al in detail vooruit naar de 
kampioenenviering in november. 

  
2. Goedkeuring van het verslag van 9 augustus 2021: 

 Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 
3. IPK 2021:  

 Resultaten dressuur- en jumpingploeg: Het jumpingteam behaalde een knappe 3de plaats (brons), 
het dressuurteam sloot het IPK af op een 5de plaats. 

 Is alles op logistiek en praktisch vlak naar wens verlopen? Op het IPK jumping was alles in orde. 
Op het IPK dressuur waren de voorziene stallen helaas niet tijdig aanwezig, hierdoor was het 
nodig om de paarden onverwacht elders te stallen, met ongemak en extra kosten tot gevolg. De 
dressuurcommissie van Paardensport Vlaanderen volgt dit verder op. 

 Vooruitblik: De HGVBB is in 2022 aan de beurt voor de organisatie van het IPK jumping. Dit wordt 
best direct vastgelegd bij het opmaken van de wedstrijdkalender van volgend jaar. Patrick houdt 
dit vast. 

 Reclamemogelijkheid: gesponsorde onderleggers voor de deelnemende paarden aan het IPK 
jumping zullen toegevoegd worden aan de partnerbrochure van 2022. Kristof houdt dit vast.  

 
4. Dressuur en jumping: 

 De dressuurresultaten worden online gepubliceerd met behulp van Equiscore, dit verloopt zeer 
vlot. 

 Voor de chrono van de jumping is er in de winter denkwerk nodig: wat willen we, hoe willen we 
het, waar zetten we op in? 

 We starten met de procedure voor de opmaak van de wedstrijdkalender van 2022, zowel voor 
dressuur als jumping. In een eerste ronde worden de organisatoren van de bestaande jumpings 
bevraagd (met de mogelijkheid van 1 voorkeurdatum, zie huishoudelijk reglement), nadien 
stellen we open voor alle geïnteresseerden. 

 Het is de bedoeling om opnieuw een fysieke kalendervergadering te organiseren. De datum en 
de locatie worden nog vastgelegd. 
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 Zou het mogelijk zijn om in 2022 een HGVBB-festival te organiseren? Er wordt in dat kader 
gedacht aan een 4-daagse wedstrijd, 1 dag dressuur en 3 dagen jumping. Extra mogelijkheden 
zijn een fuif en/of een veiling. We wachten de opmaak van de jumping- en dressuurkalender af, 
om nadien te bekijken of er nog openstaande data zijn. 

 Het einde van het seizoen is een goed moment om het werkjaar 2021 intern te evalueren. Dit 
wordt ingepland met het algemeen secretariaat. 

 
5. Financiële update: 

 Er zijn vaste kosten waar we geen vat op hebben. Daartegenover hebben we wel vat op de  

inschrijvingen, prijzengelden en de tegemoetkoming aan de inrichters. De HGVBB zal het jaar 

afsluiten met een verlies tussen 12.000 en 15.000 € (prognose). Dit kunnen we eenmalig dragen 

maar is geen gezond financieel model. 

 Er wordt van gedachten gewisseld over de tegemoetkoming per ingeschreven combinatie in 

jumping: behouden op 5 € of het bedrag verlagen? 

Bedenkingen:   

- Voor organisatoren die 1 wedstrijd per jaar inrichten, een aantal helpende handen kunnen 

mobiliseren (club) en extra inkomsten hebben (catering), is de tegemoetkoming mogelijk 

'ruim'. 

- Voor organisatoren met een ander profiel maakt de tegemoetkoming mogelijk een verschil 

tussen iets extra doen voor de ruiters – wedstrijd – aankleding, of de wedstrijd meer 'basic' 

vormgeven. 

- Niet iedere organisator heeft de mogelijkheid, de mankracht of … om avondactiviteiten te 

organiseren om extra inkomsten te verwerven. 

- Voor organisatoren met nationale interesse kan een groot verschil tussen de 

tegemoetkoming van de HGVBB en de tegemoetkoming van Paardensport Vlaanderen 

organisatoren bewegen om eerder voor een Silver of GL te kiezen, en niet provinciaal te 

organiseren.       

 
6. Voorbereiding kampioenenviering en 20 jaar HGVBB: 

 Zie het opgestelde draaiboek.  

 
7. Varia: 

 Rudy is vanaf nu bereikbaar op smetsrudy@outlook.com 

 De dressuurpiste krijgt een wintercheck.  

 Voor de HGVBB-sprong kijken we voor 10 nieuwe balken en een nieuwe plank. Patrick 

contacteert hiervoor Top Jumps en/of Beck+Heun.   

 
8. Datum en locatie van de volgende vergadering:  

Dinsdag 9 november 2021 (20u00) in Josan te Ternat 
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