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 VERSLAG ONLINE RAAD VAN BESTUUR HGVBB 

 
 
Datum: Maandag 14 december 2020 
 

Tijdstip: 20u00 
 

Locatie: Online in Teams 
 

Aanwezigen: Kristof De Pauw (voorzitter), Koen Boels (penningmeester), Rudy Smets (ondervoorzitter), 

  Cathérine Champagne (bestuurder), Johan Dewin (bestuurder), Philippe Vander Linden 

  (bestuurder), Jimmy Claesen (secretaris-generaal, verslag) 
 

 

Agenda: 
 

1. Goedkeuring van het verslag van 22 september 2020: 

 Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 

 
2. Jumping & dressuur: 

2.1  Stand van zaken kalender 2021: 

 Jumping: 

 De jumpingkalender werd een paar weken geleden afgewerkt en op de website van de 

HGVBB gepubliceerd. We konden als eerste Provinciale online gaan. Dank aan Patrick voor de 

contacten en de geleverde inspanningen! 

 Voor 1 wedstrijddatum is er mogelijk nog een wissel hangende. 

 Nog te bepalen: indeling A en Promo op de verschillende wedstrijden. 

 Kerstvakantie: opstart van het aanstellen van de juryleden  eerste stap: een e-mail aan de 

organisatoren om te vragen of zij juryleden wensen uit te nodigen. Ook vermelden dat ze 

tijdig zelf op zoek moeten gaan naar een pistebouwer (een goede suggestie van Kristof). 

 Dressuur: 

 De dressuurkalender telt 14 wedstrijden, dit is meer dan op de oorspronkelijke kalender van 

2020. Van april tot september is er om de 2 weken een wedstrijd.  

 De dressuurcommissie zoekt nog een extra wedstrijdlocatie in de regio rond Leuven maar dit 

is moeilijk. 

 Als de dressuurcommissie opnieuw zelf een wedstrijd wil organiseren in 2021 dan wil de raad 

van bestuur dit initiatief zeker steunen. 

 
2.2.  Nieuws of vragen vanuit de commissies: 

 Inschrijvingen dressuur: voorstel om de inschrijvingsgelden te behouden op het niveau van 

2020. De coronasteun wordt afgeleid naar de nieuwe kilometervergoeding voor officials. Andere 

Provinciales passen deze kilometervergoeding al toe, de HGVBB kan niet achterwege blijven. 

 Inschrijvingen jumping: voorstel voor een verhoging van de inschrijvingen om de 

wedstrijdkosten mee op te vangen. Bij goedkeuring zal deze verhoging integraal naar de 

organisatoren gaan. 

Commissies & website 
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3. Financiën: 

3.1.  Eindafrekening boekjaar 2020:  

 Het wedstrijdseizoen was kort maar intensief. 

 In jumping zijn meerdere kleinere organisatoren verdwenen of overgestapt naar locaties die 

afgehuurd kunnen worden. 

 De HGVBB kende in 2020 geen wedstrijden met een structureel verlies meer, behalve het 

interclubkampioenschap (met een verlies voor de HGVBB zelf). 

 In 2020 heeft de HGVBB een bedrag van ongeveer 25.250 € geïnvesteerd in de sport: 

 6.750 € voor het ter beschikking stellen van de chrono met bediening werd opgeslorpt. 

 Tijdens 45 wedstrijddagen jumping werd er in totaal 15.000 € coronasteun aan de 

 organisatoren gegeven. 

 De terugbetaling van organisatoren op basis van de inschrijvingen in plaats van de  

starters vroeg een input van 3.500 €. 

 In 2021 gaat de HGVBB voor jumping over naar een systeem waarin er 3 € subsidie per 

inschrijving wordt gegeven en 2 € pisterecht per inschrijving gevraagd kan worden door de 

inrichter. De verhoging van de subsidie van 2 € naar 3 € wordt gedragen door een verhoging van 

het inschrijvingsgeld in jumping met 1 € of door de HGVBB zelf indien de cijfers van 2020 dit 

toelaten. Te bekijken na de jaarafsluiting van 2020. 

 
3.2.  Een vooruitblik naar 2021: 

 Eerste offerte voor een nieuwe secretariaatswagen: 

- De raad van bestuur beslist om de denkpiste van de aankoop van nieuw rollend materiaal 

te verlaten. We houden de huidige aanhangwagen in gebruik. 

- De HGVBB-hindernis enkel ter beschikking stellen van organisatoren die de sprong zelf 

willen komen ophalen zou betekenen dat dit vervoer voor en door de HGVBB kan wegvallen 

(dit punt gaat mee terug naar springcommissie). 

 Partnerships 2021: de nieuwe brochure komt eraan, Kristof stuurt een update door. 

 Door een aanpassing van het belastingvrije verenigingswerk zal de totale kost voor officials en 

medewerkers mogelijk stijgen. Daarnaast zijn er de vaste personeelskosten. 

 Koen zal een voorstel van begroting voor 2021 uitwerken en doorsturen. De begroting van 2020 

zal hierbij als template dienen. 

 
3.3.  Algemeen secretariaat: 

 Besproken. 

 
4. Varia: 

 Verkiezingen commissies Paardensport Vlaanderen: deze verkiezingen vinden begin 2021 plaats, 

de termijn voor kandidaturen is intussen afgesloten. 

 Verkiezingen commissies HGVBB: 

 In het huishoudelijk reglement is voorzien dat de 2 commissies in 2021 opnieuw verkozen 

worden. 

 De raad van bestuur beslist tot een procedure in 2 fases:  



Pagina 3 van 3 

- Op 22/12/2020 gaan de kandidaturen open voor personen die nu geen deel uitmaken van 

een commissie. Zij kunnen zich tot en met 15/01/2021  kandidaat stellen. De oproep 

hiervoor komt op de website van de HGVBB.  

- In een tweede fase kunnen de huidige commissieleden zich kandidaat stellen voor 

herverkiezing. Deze periode loopt van 16/01/2021 tot en met 30/01/2021. 

 HGVBB-hindernis: de hindernis staat momenteel ergens onbeheerd, ze kan bij Johan gestockeerd 

worden. Johan zorgt volgende week ook voor het ophalen (dank aan Johan!) 

 Dressuurring: de planken hebben nazicht nodig, de commissie doet hiervoor het nodige. 

 Verenigingswerk: dit systeem zal vanaf 01/01/2021 waarschijnlijk duurder en minder flexibel 

worden en komt hierdoor minder tegemoet aan de noden in de sportsector. Ook voor de HGVBB 

zal dit gevolgen hebben. Meerdere officials en medewerkers in jumping laten zich intussen via dit 

systeem vergoeden. 

 Chrono voor nazicht naar Nederland: al verder afgesproken? – dit punt gaat mee terug naar de 

springcommissie. 

 Navema: een bestuurder vraagt of deze koepel nog actief is. Te hernemen. 

 Verzekering L01 en clubverzekering: twee bestuurders hebben enkele vragen. Te hernemen. 

 
5. Datum volgende vergadering:   

Maandag 1 februari 2021 om 20u (online) 

 

 


