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              VERSLAG RAAD VAN BESTUUR HGVBB 

 
Datum: Woensdag 10 juni 2020 
 

Tijdstip: 20u30 
 

Locatie: Online via Microsoft Teams 
 

Aanwezig: Bestuur + Els Van Der Slagmolen (Vz. springcommissie) voor punt 2 van de agenda 
 

 

Agenda: 

 
1. Goedkeuring van het verslag van de online vergadering van 14 mei 2020: 

 

 Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Opstart van het jumpingseizoen (in aanwezigheid van de voorzitter van de springcommissie): 

 

 Komend weekend start de HGVBB met een tweedaagse officiële wedstrijd. Dit is een organisatie 

van Jump with Friends bij Mivaro. Verder in juni volgen nog een driedaagse wedstrijd bij Mivaro 

(eveneens Jump with Friends) en een driedaagse wedstrijd bij Stal Vanderhasselt. 

 

 Voor de openingswedstrijd van dit weekend zijn alle mogelijke voorbereidingen getroffen om 

overeenkomstig het Ministerieel Besluit (MB) en het protocol van PSV te organiseren: 

- De gemeente en de lokale politie hebben toestemming gegeven voor de openingswedstrijd 
en de voorziene horeca; 

- De wedstrijd vindt plaats zonder publiek; 

- De HGVBB heeft mondmaskers, ontsmettende handgel, ontsmettende doekjes en 4 plexiglas 
schermen (2 kleine + 2 grote) aangekocht voor gebruik op de dressuurwedstrijden en de 
jumpings; 

- Ter plaatse zullen mondmaskers en handschoenen aan kostprijs verkocht worden aan ruiters 
of grooms die niets mee hebben; 

- De richtlijnen en adviezen die gelden op de wedstrijd worden op de website verduidelijkt 
(met een link naar Facebook) en ook via e-mail verstuurd aan de deelnemers en de officials. 

 
 Er moet vlug actie ondernomen worden om de kalender vanaf 1 juli aan te passen. De 

springcommissie is bezig om alle inrichters te contacteren. De nationale kalender zal uiterlijk op 

15 juni online komen. De andere provinciale kalenders zullen vlug volgen. 

 Zowel in jumping als in dressuur willen we de kampioenschappen zoveel mogelijk laten doorgaan. 

 
3. Opstart van het dressuurseizoen: 

 

 De openingswedstrijd gaat door op 28 juni in Hof Ter Molleken. Oorspronkelijk was deze datum 

voorzien voor een andere locatie maar het gemeentebestuur daar geeft geen toestemming voor 

evenementen. 

 

Commissies en website 
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 Ook op de dressuurwedstrijden worden het MB en het protocol van PSV gevolgd.  

 De juryhokjes zijn bijna elkaar, er wordt vooraan nog plexiglas geplaatst ter bescherming tegen 

wind en regen. 

 De dressuurkalender na 1 juli wordt momenteel herbekeken, er is contact opgenomen met alle 

organisatoren. 

 Op de dressuurwedstrijden wordt hetzelfde beschermingsmateriaal voorzien als op de jumpings 

(mondmaskers, plexiglas schermen en ontsmettende handgel). 

 
4. Tegemoetkoming inrichters dressuur & jumping: 

 

 Om de inrichters aan te sporen om in deze onzekere Coronatijden toch hun wedstrijd in te 

plannen en in te richten wil de HGVBB haar reserves aanspreken: 
 

  Voor alle wedstrijden in juni geeft de HGVBB 2 € per inschrijving bovenop de bestaande 

   subsidie. In juni is publiek op de wedstrijden nog niet toegelaten en zal sponsoring vinden 

    nauwelijks mogelijk zijn, vandaar de keuze voor deze extra steun. 
 

  Voor alle wedstrijden vanaf 1 juli geeft de HGVBB 1 € per inschrijving bovenop de bestaande 

 subsidie. Vanaf juli is publiek op de wedstrijden wel toegelaten (200 personen) maar zal 

 sponsoring vinden nog steeds moeilijk zijn, vandaar de keuze om de extra steun tot het einde 

 van het seizoen verder te zetten. 
 

  Deze maatregelen worden begroot op ongeveer 9.700 €. 
 

 In jumping moeten de inrichters geen speaker voorzien dit seizoen. De jury neemt deze taak 

tijdelijk over. Dit betekent voor de inrichters een besparing. 

 De chrono van de HGVBB (met bediening) wordt dit seizoen gratis ter beschikking gesteld van de 

inrichters.  

 
5. Vergoedingen medewerkers & officials: 

 

 De raad van bestuur keurt de bedragen van de vergoedingen voor 2020 goed. 

 De vergoedingen van de jumpings worden nagekeken door Koen en Jimmy. Na deze controle 

mogen de betalingen gebeuren. Het totaal van de vergoedingen komt op de afrekening van de 

wedstrijd. 

 De vergoedingen van de dressuurwedstrijden worden nagekeken door een lid van de dressuur-

commissie. Na deze controle mogen de betalingen gebeuren. Het totaal van de vergoedingen 

komt op de afrekening van de wedstrijd. 

 
6. Einde tijdelijke werkloosheid: 

 

 Besproken. 

 
7. Stand van zaken partners HGVBB 2020: 

 

 Besproken. 
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8. Varia: 
 

 Van de komende vergaderingen van de commissies a.u.b. de verslagen aan de bestuurders van 

de andere discipline bezorgen. 

 

 Rudy signaleert dat het mailadres info@rs-bouwrenov.be stopgezet wordt. Het e-mailadres 

smets-bouwrenov@skynet.be blijft wel in gebruik. 
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