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Verslag AV_01-07072020               Beveren-Waas, 7 juli 2020 
 

Verslag jaarlijkse statutaire algemene vergadering  
7 juli 2020 om 20u30 

 
Locatie: Hotel Van der Valk Beveren – Gentseweg 280 te 9120 Beveren-Waas 
 
1. Welkomstwoord door de Voorzitter 

 
2. Samenstelling van het bureau van de vergadering, aanwezigheidsregister, aanduiden 

stemopnemers 
Voorzitter:    Glenn Maes 
1ste ondervoorzitter:  Stijn Geuvens 
2de ondervoorzitter:  Jimmy Claesen 
Penningmeester:   John Willems 
Secretaris-generaal:  Philippe De Meersman 
Directeur competitiesport: Inge Vandael (verslag) 
 
Verontschuldigd:    algemeen directeur: Lies Vlamynck 
 
Aanduiden stemopnemers:  André Janssens en Ann Van Holderbeke 
Aanwezigheidsregister: 

▪ Effectieve (stemgerechtigde) clubs: 19 
▪ Provinciales: 4, WVUR is verontschuldigd 

 
3. Goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van de VLP AV_01-04062019 

Het verslag AV_01-04062019 wordt unaniem goedgekeurd. 
 

4. De raad van bestuur 
4.1. De samenstelling van de raad van bestuur 

▪ Frank Houben nam omwille van persoonlijke redenen ontslag. Hij was de 
vertegenwoordiger van de mencommissie in de raad van bestuur. Frank wordt 
vervangen vanuit de mencommissie binnen de raad van bestuur door Wim De 
Poorter. Dit voor de resterende beleidsperiode. 

▪ Konraad Vergauwen nam ontslag. Hij was de vertegenwoordiger van de 
voltigecommissie in de raad van bestuur. Konraad wordt vervangen vanuit de 
voltigecommissie binnen de raad van bestuur door Monika Hanelt. Dit voor de 
resterende beleidsperiode. 

→  Deze nieuwe samenstelling wordt unaniem goedgekeurd. 
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4.2. De bestuurdersprofielen 
In het kader van het decreet van onze Vlaamse Minister van Sport wenst Paardensport 
Vlaanderen maximaal in te zetten op goed bestuur. Als organisatie streven wij aldus 
naar een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur. Er worden 
dus zes bestuurdersprofielen ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering, waarbij duidelijke taken en vaardigheden per profiel worden omschreven. 
→  Deze bestuurdersprofielen worden unaniem goedgekeurd. 

 
5. Samenstelling van de commissies 

5.1. Clubwerking: 
▪ Vervanging medewerker Ellen Mallezie door Saskia Willems. 

5.2. Endurance:  
▪ Coöptatie Bruno Van Cauter voor de resterende beleidsperiode. 
▪ Vervanging medewerker Saskia Willems door Marlies De Smet. 

5.3. Horseball: 
▪ Ontslag Frans Van Severen. 
▪ Coöptatie Jan Rombaut voor de resterende beleidsperiode. 

5.4. Mennen: 
▪ Ontslag Frank Houben. 
▪ Coöptatie Sven Tinlot voor de resterende beleidsperiode. 

5.5. Reining: 
▪ Vervanging medewerker Saskia Willems door Marlies De Smet. 

5.6. Voltige: 
▪ Ontslag Konraad Vergauwen. 
▪ Coöptatie Bram Balcaen voor de resterende beleidsperiode. 
▪ Vervanging medewerker Lies Dedier door Marlies De Smet. 

5.7. Oprichting commissie gezond sporten: 
▪ Commissieleden : Jeroen Declercq, Mieke De Poortere, Hein Heidbuchel en Guy 

Van Kemseke. 
▪ Medewerkers : Bram De Bock, Aline Kennof en Lies Vlamynck. 

5.8. Oprichting commissie ethisch sporten: 
▪ Commissieleden : Dirk Demeersman, Lut D’Heer, Stijn Geuvens, Stephanie Van 

Cauwenberghe en Patrick Verschueren. 
▪ Medewerkers : Bram De Bock, Ellen De Keukeleire en Lies Vlamynck. 

→  Deze nieuwe samenstellingen worden unaniem goedgekeurd. 
 

6. Jaarverslag 2019 
Het jaarverslag wordt aan de hand van een PowerPointpresentatie (zie bijlage) overlopen.  
Door middel van cijfers wordt de werking 2019 toegelicht doorheen de verschillende 
domeinen.  
→  Het jaarverslag wordt unaniem goedgekeurd. 
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7. Jaarrekening 2019 
7.1. Beleidsnota ‘financieel-resultaat 2019’  

Het resultaat 2019 wordt overlopen en wordt vergeleken met de begroting 2019. 
Totale opbrengsten: 6.715.533,31 euro 
Totale uitgaven:  6.646.981,84 euro 
Dit geeft een positief resultaat van 68.551,47 euro. 
 

7.2. Verslag van de commissaris, zijnde de controleur van de rekeningen 
Thierry Steemans heeft de controle uitgevoerd op de boekhouding 2019. Hij geeft een 
weergave van zijn verslag weer. Er werden geen opmerkingen geformuleerd. De 
jaarrekening geeft een getrouw beeld weer van het vermogen en de jaarrekening. 
 

7.3. Goedkeuring jaarrekening 2019 – stemming 
De jaarrekening wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.  
 

7.4. Kwijting en aanstellen van de controleur van de rekeningen 
De vergadering geeft unaniem kwijting aan de commissaris (controleur van de 
rekeningen). Thierry Steemans stelt zich opnieuw kandidaat. Koen Boels, 
schatbewaarder van de provinciale HGVBB, is eveneens kandidaat, bijgevolg worden 
beide personen aangesteld als nieuwe controleur van de rekeningen door de 
vergadering. 

 
8. Kwijting van de bestuurders over hun werkzaamheden 

De vergadering geeft unaniem kwijting aan de bestuurders voor het werkjaar 2019. 
 

9. Begroting 2020 
9.1. Beleidsnota ‘financieel-begroting 2020  

De begroting 2020 wordt aan de hand van een PowerPointpresentatie toegelicht.  
Opbrengsten: 6.625.523,01 euro 
Uitgaven: 6.609.248,15 euro 
Dat geeft een positief resultaat van 16.274,86 euro.  
 

9.2. Definitieve aanvaarding begroting 2020 
De begroting 2020 wordt door de vergadering unaniem goedgekeurd.  
 

10. Intentieverklaring VLP/LRV door de Voorzitter 
De voorzitter licht toe dat er na goedkeuring van de intentieverklaring door de algemene 
vergadering van 2019 een traject tussen Paardensport Vlaanderen en LRV werd opgestart. 
Van maart 2019 tot maart 2020 werd er een uitvoerig verkennende snuffelronde tusen 
Paardensport Vlaanderen en LRV uitgevoerd, begeleid door een extern bureau. Dit was een 
zeer intensief traject waarbij de voor- en nadelen van integratie/samenwerking/fusie 
werden besproken. Op dit moment staan we op een cruciaal punt, waarbij keuzes zullen 
gemaakt moeten worden in de komende weken.  
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11. Stand van zaken beleidsplan 2021-2024 
Per Olympiade dienen de erkende en gesubisidieerde sportfederaties een beleidsplan in te 
dienen. Dit is voor Paardensport Vlaanderen de ideale gelegenheid en een goede oefening 
om na te denken waar we de prioriteiten wensen te leggen. De doelstelling van dit 
beleidsplan is een ambitieus, maar realistisch werkdocument op te stellen. 
In dit kader werd de missie van de organisatie herwerkt opdat deze meer de lading dekt, 
alsook een waardenwolk uitgetekend.  
De strategische doelstellingen werden na bevragingen bij clubs, bestuursleden en 
commissieleden door het dagelijks bestuur en de medewerkers geformuleerd. Op dit 
moment worden deze strategische doelstellingen verder geconcretiseerd met operationele 
doelstellingen en tot slot acties. In luik twee van het beleidsplan wordt dan de timing van 
elke actie alsook het bijhorende budget weergegeven. Voor 1 september 2020 zal 
Paardensport Vlaanderen dit beleidsplan indienen bij Sport Vlaanderen. 
 

12. Varia 
Andere punten dienen schriftelijk en vóór datum van 1 juli 2020 toe te komen op het 
secretariaat van de Paardensport Vlaanderen t.a.v. de secretaris-generaal p.a. van de 
directeur competitiesport inge.vandael@paardensport.vlaanderen  
 
In de varia licht de voorzitter de genomen beslissingen door de raad van bestuur toe in het 
kader van de Coronacrisis en dit betreffende de gezondheids-, operationele en financiële 
stimuli. 
 

13. Sluiting van de vergadering door de voorzitter 
De voorzitter bedankt de vergadering voor hun aanwezigheid en voor hun vertrouwen.  
 
 
 
 
       
Glenn Maes     Stijn Geuvens 
Voorzitter     1ste ondervoorzitter 

mailto:inge.vandael@paardensport.vlaanderen

