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              VERSLAG RAAD VAN BESTUUR HGVBB 

 
Datum: Dinsdag 28 juli 2020 
 

Tijdstip: 20u00 
 

Locatie: Josan te Ternat 
 

Aanwezig: Bestuur + Patrick Vanhecke (voorzitter springcommissie) 
 

Verontschuldigd:  Philippe Vander Linden 
 

 

Agenda: 

 

1. Goedkeuring van het verslag van de online vergadering van 10 juni 2020: 
 

 Er zijn geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd. 
 

2. Gezamenlijke punten jumping & dressuur: 
 

 Evaluatie van de opvolging van de coronamaatregelen door ruiters en grooms: 

 De maatregelen worden over het algemeen goed opgevolgd. Een spijtige uitzondering hier en daar. 

De officials werken preventief en informeren/herinneren waar nodig aan de afspraken. Via het 

algemeen secretariaat kwam de vraag van enkele personen om de maatregelen te versoepelen 

omdat ze niet overal in Vlaanderen uniform opgevolgd zouden worden. De raad van bestuur 

behoudt de huidige regeling, zeker in het licht van de beslissingen van de laatste veiligheidsraad. 

 

 Nieuwe back-up voor wedstrijdbeheer einddata jumping: 

 Met het recente vertrek van een commissielid is er een nieuwe backup nodig voor het aanmaken 

van wedstrijden en startlijsten jumping in equidata. Ook de dressuurcollega's zijn vragende partij 

voor een opleiding in het gebruik van equidata. Jimmy doet het nodige om een opleiding te 

organiseren. 

 

 Wijziging van Provinciale door ruiters (in de twee richtingen): 

 Paardensport Vlaanderen brengt de twee Provinciales op de hoogte als een ruiter overstapt. Dit is 

waardvolle informatie. Bij een overstap naar de HGVBB willen we de ruiter graag een introductie-

mail bezorgen. We kiezen voor 1 gezamenlijke e-mail voor de beide disciplines.  

  

 Inhoud: - welkom in de HGVBB 

  - de link naar de website van de HGVBB met verwijzing naar de kalender, de locatie van 

     het jumping- en dressuurreglement en de challenges van dressuur en jumping 

 - contactgegevens (e-mail) van Patrick bij vragen over jumping, en Rudy bij vragen 

     over dressuur, contactgegevens en openingsuren van het secretariaat 

  

 We zullen aan Lieve vragen om een eerste voorstel te maken.  

 

 Bij een vertrek uit de HGVBB willen we vanaf nu polsen naar de reden van vertrek om zo de werking 

  van de HGVBB te kunnen verbeteren. Dit kan best centraal gebeuren op het secretariaat met 

  feedback naar de betrokken commissie. 

Commissies en website 
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 Investering in EHBO-materiaal door de HGVBB: 

 Er is een investering nodig in basis EHBO-materiaal voor gebruik op de dressuurwedstrijden en op 

de jumpings. Veiligheid primeert. Via Kristof ontving de HGVBB de volgende offerte van Deforce 

Medical bvba: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
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De raad van bestuur beslist om deze aankoop te doen, 1x voor jumping, 1x dressuur. We vragen om 2 

nekbraces toe te voegen aan de offerte. De schepbrancard kopen we niet aan vermits bij een letsel 

waarbij de persoon zich niet kan verplaatsen, de komst van de externe hulpdiensten afgewacht moet 

worden. De raad van bestuur machtigt Kristof om de bestelling te plaatsen. 

 

3. Stand van zaken jumping: 
 

 Vrijwillig ontslag van een commissielid en rekeningcontroleur: 

Besproken. 

 

 Uitnodiging van Fabienne Vanderheyden op de commissievergaderingen: 

 De raad van bestuur is unaniem akkoord dat Fabienne Vanderheyden de springcommissie versterkt 

en zonder stemrecht deelneemt aan de commissievergaderingen. 

 

 Kalender: 

 Alle weekends tot het einde van het seizoen zijn ingevuld, en alle HGVBB-kampioenschappen zijn 

 gepland. 

 

 Wedstrijdsecretariaat: 

 Besproken. 

 

4. Stand van zaken dressuur: 
 

 Kalender: 

 De dressuurcommissie meldt dat de kalender er goed uitziet en voldoende gevuld is tot het einde 

van het seizoen. 

 

 Softwarelicenties: 

 De raad van bestuur is akkoord dat de dressuurcommissie de nodige stappen zet om 

softwarelicenties aan te kopen of de oude laptop te vervangen, naargelang de noodzaak. Het is 

belangrijk dat het materiaal voor de wedstrijden modern en in orde is. De dressuurcommissie 

bekijkt dit verder met Bart De Dobbeleer (IT). 

 

5. Algemeen secretariaat: 
 

 Toelichting bij de mailbox van de HGVBB door Kristof: 

 Op 6 weken tijd kwamen er 393 e-mails binnen. Geeft ongeveer 20 e-mails per werkdag. 95% is 

afkomstig van jumping, 5% van dressuur. De meeste vragen gaan over een voorkeur van 

startnummer in jumping. 

 

6. Stand van zaken partners 2020: 
 

Besproken. 

 

7. Financiën: 
 

De HGVBB kreeg de vraag of de wedstrijden die na 1 juli doorgaan ook kunnen rekenen op de extra 

coronasteun van 2 € per ingeschreven combinatie. Omdat de veiligheidsraad intussen beperkt publiek 

en een aanbod van catering heeft toegelaten op de wedstrijden, behouden we de huidige regeling van 

1 € extra coronasteun per ingeschreven combinatie in jumping en dressuur. 
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8. Aangesloten leden en clubs: 
 

Op datum van vandaag telt de HGVBB: 

 6650 recreavergunningen 

 1046 competitieve licenties (2019: 978) 

 123 clubs (2019: 120) 

 

9. Datum volgende vergadering: Dinsdag 22 september 2020. 

 

 


