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Hippische Groepering Vlaams Brabant & Brussel vzw 
 

Maatschappelijke zetel: Jan Longinstraat 67 – 1731 Zellik 
 

Ondernemingsnummer: 0414.896.219 – RPR: Brussel 
 

Website: www.hgvbb.be – E-mail: info@hgvbb.be 

 
VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 28 JUNI 2021: 

 
1. Sluiting van het aanwezigheidsregister: 

Er zijn 14 clubs aanwezig of vertegenwoordigd: 
 

1. Jumping with Love 6. High Five 11. Hippo-Team 

2. Hippo Zoutleeuw 7. Jump Events 12. Hof Ter Molleken 

3. SK De Pauwkes 8. Verbrande Brug 13. Jumping Events 

4. Jump to the Beat 9. Manege Sint Hubert 14. Stal 't Kleynveld 

5. Zellik RC 10. LJ Equitation & Stables  

 
2. Opening & verwelkoming door de voorzitter van de HGVBB: 

Dhr. Kristof De Pauw verwelkomt de aanwezigen in de vergaderzaal van de KBRSF  

te Zaventem. Door de keuze voor het meer centraal gelegen Zaventem wil de HGVBB 

haar verbondenheid met de volledige provincie Vlaams-Brabant benadrukken. Het 

jaar 2020 bracht onverwachte uitdagingen met zich mee en hetzelfde geldt voor 

2021. Recent was er gelukkig het goede nieuws over de opstart van de provinciale 

wedstrijden. De HGVBB hoopt dat hiermee het sportief jaar eindelijk gelanceerd is. 

 
3. Aanstelling van twee stemopnemers: 

Mevrouw Fabienne Vanderheyden en dhr. Rudy Smets worden door de vergadering 

aangesteld als stemopnemers. 

 
4. Goedkeuring van de aansluiting van nieuwe clubs (overzicht): 

De volgende clubs zijn aangesloten bij Paardensport Vlaanderen en worden door de 

algemene vergadering unaniem aanvaard als werkende leden van de HGVBB: 
 

Jumping Boutersem (Boutersem) BC Dressage (Zoutleeuw) 

Upsakee (Peutie) Stal 't Klein Broek (Tielt) 

HG Services (Wambeek) Stal v/d Hunsberg (Merchtem) 

J&T Stables (Schaffen) Het Fridishof (Oplinter) 

Stal L'heureux (Kampenhout) Jump to the Beat (Schepdaal) 

Jumping Events (Roosdaal) Ponyclub De Bijoukes (Overwinden) 

Stoeterij De Nayakker (Zemst) PolyPoons (Londerzeel) 

Equi-Lux (Aarschot) Summerknights (Pamel) 

UESS (Wezembeek-Oppem)  
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5. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 2020: 

De vergadering keurt het verslag unaniem goed. 

 
6. Financiële verslagen 2020: 

6.1. Verslag van de schatbewaarder van de HGVBB: 

 Dhr. Koen Boels overloopt de balans en de jaarrekening van 2020. Er zijn 

geen opmerkingen vanuit de vergadering. 

6.2. Verslag van de rekeningcontroleurs: 

 Mevrouw Fabienne Vanderheyden brengt als rekeningcontroleur verslag uit 

van de controle en de bevindingen van de twee rekeningcontroleurs. Er zijn 

geen opmerkingen vanwege de rekeningcontroleurs. 

6.3. Aanvaarding en goedkeuring van de balans en de jaarrekening van 2020: 

 De balans en de jaarrekening wordt unaniem goedgekeurd en aanvaard door 

de vergadering. 

6.4. Het verlenen van kwijting aan de rekeningcontroleurs: 

 De vergadering verleent unaniem kwijting aan de twee rekeningcontroleurs. 

6.5. Aanstelling van twee rekeningcontroleurs voor het boekjaar 2021: 

 Mevrouw Fabienne Vanderheyden is bereid om opnieuw de taak van 

rekeningcontroleur op te nemen en wordt door de vergadering unaniem 

aangesteld. Met unaniem akkoord van de vergadering zal de Raad van 

bestuur bij Mevrouw Patricia De Bilde navragen of zij ook opnieuw bereid is 

om deze taak op te nemen. 

 
7. Begroting 2021: 

7.1. Voorstelling van de begroting door de schatbewaarder: 

Dhr. Koen Boels licht de vergadering toe dat enkele ontwikkelingen een impact 

zullen hebben op het financieel resultaat van 2021: 

 De HGVBB kiest om te investeren in de sport en keert in 2021 5 € per 

ingeschreven combinatie uit aan de inrichters. 

 De organisatie van het verenigingswerk is door de overheid gewijzigd 

waardoor de kosten van dit systeem in 2021 hoger zullen liggen. 

 In de dressuur wordt er in alle Provinciales nu ook een kilometervergoeding 

toegekend aan de juryleden. 

7.2. Aanvaarding en goedkeuring van de begroting van 2021: 

 De begroting wordt unaniem goedgekeurd en aanvaard door de vergadering. 

 
8. Jaaroverzicht per discipline: 

8.1. Werking dressuur 2020 door een afgevaardigde van de dressuurcommissie: 

 De heer Rudy Smets geeft aan dat de dressuurinrichters naar best vermogen 

georganiseerd hebben in het atypische jaar 2020.  

 De dressuurcommissie is en blijft steeds op zoek is naar extra inrichters. 
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8.2. Werking jumping 2020 door een afgevaardigde van de springcommissie: 

 De heer Patrick Vanhecke geeft aan dat de jumpinginrichters hun best gedaan 

hebben om een gevulde kalender aan te bieden in 2020, binnen de 

mogelijkheden die er waren.  

 De springcommissie zou toekomstgericht graag nadenken over een 

gecombineerde wedstrijd dressuur – jumping. 

 
9. Het verlenen van kwijting aan de raad van bestuur en de bestuurders over 

hun werkzaamheden in het boekjaar 2020: 

De vergadering verleent unaniem kwijting aan de raad van bestuur en de bestuurders 

voor het boekjaar 2020. 

 
10. Samenstelling van de raad van bestuur, de springcommissie en de 

 dressuurcommissie: 

10.1. Verkiezingen voor de dressuurcommissie op basis van de geldig ingediende 

 kandidaturen: 

 De volgende 6 kandidaten worden met een meerderheid van de stemmen 

 verkozen als leden van de dressuurcommissie: (in alfabetische volgorde) 

 Dhr. Vincent Abes 

 Mevrouw Catherine Champagne 

 Mevrouw Sandra Passchyn 

 Mevrouw Leen Pypen 

 Dhr. Rudy Smets 

 Dhr. Philippe Vander Linden 

 

10.2. Verkiezingen voor de springcommissie op basis van de geldig ingediende 

 kandidaturen: 

 De volgende 8 kandidaten worden met een meerderheid van de stemmen 

 verkozen als leden van de springcommissie: (in alfabetische volgorde) 

 Mevrouw Patricia De Bilde 

 Dhr. Kristof De Pauw 

 Dhr. Stefan De Pauw 

 Dhr. Johan Dewin 

 Dhr. Benny Oortman 

 Dhr. Luc Roose 

 Mevrouw Fabienne Vanderheyden 

 Dhr. Patrick Vanhecke 

 
10.3. Herverkiezing van één uittredend lid van de raad van bestuur: 

 De heer Philippe Vander Linden wordt met een meerderheid van de 

stemmen herverkozen als lid van de raad van bestuur. 

 
10.4. Verkiezing van één nieuw lid voor de raad van bestuur: 

 De heer Patrick Vanhecke wordt met een meerderheid van de stemmen 

verkozen als lid van de raad van bestuur. 
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10.5. Goedkeuring door de vergadering van de verdeling van de functies van 

 voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder en secretaris-generaal in de raad 

 van bestuur: 

 De vergadering keurt de volgende verdeling unaniem goed: 

 Voorzitter: Dhr. Kristof De Pauw 

 Ondervoorzitter: Dhr. Rudy Smets 

 Schatbewaarder: Dhr. Koen Boels 

 Secretaris-generaal: Dhr. Jimmy Claesen 

 
11. Sluiting van de vergadering 

 


