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01-2020218       Zaventem, 18 februari 2020 
 

Verslag raad van bestuur van 18 februari 2020 
om 19u in Zaventem 

 
Aanwezig: Glenn Maes (voorzitter), Stijn Geuvens (1ste ondervoorzitter), Jimmy Claesen  
(2de ondervoorzitter), John Willems (penningmeester), Sven Beirnaert, Philip Brison, Jan Deprez, 
Wim De Poorter, Monika Hanelt, Kris Hellemans, Roger Janssens, Marc Steeno, Hans 
Vanbiervliet, Jean-Marie Van Loo, Lies Vlamynck, Walter Van Haegenborgh, Gunter Van Lent, 
Tania Roskams, Katrien Vancoillie, Inge Vandael 
 
Verontschuldigd : Philippe De Meersman (secretaris-generaal), Mathias Wentein 
 
1) Welkomstwoord door de voorzitter        5' 

 
2) Goedkeuring verslag nummer 05-20191229 (beslissing) BIJLAGE   5' 

Geen bemerkingen, het verslag wordt dus unaniem goedgekeurd. 
 

3) Boekhouding          30’ 
a) Financieel resultaat 2019 (beslissing) BIJLAGE 

- We sluiten het boekjaar 2019 af met een positief resultaat van + 68.551,47 euro. 
- We hadden evenwel een positief resultaat begroot van + 163.513,19 euro. Het is dus 

belangrijk om de evolutie van de opbrengsten en de uitgaven op te volgen, welke 
beide stijgen. 

- De controle van de rekeningen vond plaats op maandag 10 februari 2020 in het bijzijn 
van Thierry Steemans (controleur van de rekeningen), Evert Van Mele (extern 
boekhouder), John Willems (penningmeester P&SV), Dominique Polet 
(medewerkster P&SV) en Inge Vandael (directeur competitiesport P&SV). In het 
verslag van de controleur werden geen structurele op- of bemerkingen opgenomen, 
maar wel de vraag naar het opstellen van formele procedure betreffende het 
uitbetalen van facturen. 

→  CONCLUSIE : de raad van bestuur keurt de resultatenrekening goed. Deze wordt 
voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 23/03/2020. 
 

b) Begroting 2020 (beslissing) BIJLAGE 
- Voor het boekjaar 2020 worden 6.625.523,01 € opbrengsten begroot, alsook 

6.609.248,15 € uitgaven, welk een positief resultaat zou geven van + 16.274,86 €. 
- De grootste wijzigingen ten opzichte van 2019 worden overlopen. 
→  CONCLUSIE : de raad van bestuur keurt de begroting goed. Deze mag zo voorgesteld 
worden aan de Algemene Vergadering van 23/03/2020. 
 

c) Stand van de bankrekeningen 
De cash flow situatie van zowel de zicht- als de spaarrekening wordt besproken. 
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d) Overzicht geblokkeerde clubs + acties (info)  
De procedure alsook de clubs die in het proces van betalingsherinnering, afbetalingsplan 
of deurwaarder werden opgenomen, wordt overlopen. De procedure toont aan dat de 
nauwe opvolging werkt. Spijtig genoeg zien we dezelfde clubs regelmatig terug komen. 
Wim vraagt welke de definitie is van een club ? Met elke soort rechtsvorm, zelfs als 
feitelijke vereniging, kan je aansluiten bij P&SV.  
 

4) Paardensport Vlaanderen en de toekomst      15’ 
a) Stand van zaken Paardensport Vlaanderen/LRV (info) 

Op 13 januari 2020 vond een stuurgroep LRV / P&SV plaats te Oud-Heverlee, waar werd 
gewerkt rond op de verschillende stakeholders van de beide organisaties.  
Op 17 februari 2020 kwamen de beide voorzitters samen met de organsiatie 
Vrijwilligerswerkwerkt om het projectplan te bespreken. Dit plan zal nu verder afgestemd 
worden met de directie en het bestuur van beide organisaties.  
 

5) Bestuur           15’ 
a) Afvaardiging AV KBRSF (beslissing) BIJLAGE 

i) Vervanging Konraad Vergauwen en Frank Houben 
o Konraad Vergauwen wordt in de commissie voltige vervangen door een 

coöptatie van Bram Balcaen en Frank Houben in de commissie mennen door 
een coöptatie van Sven Tinlot. 

o Dit ontslag heeft voor beide personen ook gevolgen voor de afvaardiging van 
P&SV binnen de AV van KBRSF. In de statuten staat vermeld dat de leden van 
de AV KBRSF ook bestuurder moeten zijn van P&SV. In dat kader wordt 
gevraagd aan Wim De Poorter en Monika Hanelt om op te treden als 
afgevaardigden voor P&SV. Deze kandidaturen worden aanvaard door de 
raad van bestuur. 

 
b) Goed Bestuur 

i) Zelfevaluatie (info) BIJLAGE 
o Op de items, waar we onvoldoende op scoorden in 2018, eindigen we in 2019 

met een onderscheiding, waardoor de acties omtrent de duidelijke rol en de 
transparantie van het dagelijks bestuur duidelijk gewerkt hebben. 

o In 2019 scoorden we echter onvoldoende op onderstaande zaken :  
▪ Strategische discussies worden ten gronde gevoerd (47%) 
▪ De raad van bestuur komt voldoende samen om effectief te zijn (47%) 
▪ De relatie tussen bestuur en externe stakeholders is voldoende (47%) 

o Er zijn ook twee items achteruit gegaan qua score in 2019, namelijk : 
▪ Het bestuur is besluitvaardig (83% naar 71%) 
▪ Strategische betrokkenheid en operationele betrokkenheid 

→  TO DO Lies : stuurt een mailtje naar de bestuursleden om de motivatie achter 
deze score(s) te achterhalen opdat we hier aan kunnen werken in 2020. 
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6) Paardensport Vlaanderen in 2020       20’ 
a) Paardensport Vlaanderen  in cijfers (info) BIJLAGE 

- Lidmaatschap : we zitten 7,28% voor op het aantal leden en dit voor alle provinciales 
tov 13/02/2019 

- Licenties : ook bij de licenties zitten we 2,24 % voor op 13/02/2019 
- Recreatieve vergunningen : ook hier een mooie stijging van 7,51 % tov 13/02/2019 
- Officials : momenteel hebben er 127 (louter) officials zich geregistreerd tov de 246 

totaal aantal officials uit 2019. 139 van 333 officials met een licentie als 
wedstrijdruiter hebben zich momenteel reeds geregistreerd 

- Paarden : een stijging van 6,20 % tov 13/02/2019 
- Clubs : 612 clubs zijn aangesloten, dus 3,90% meer tov 13/02/2019 

 
b) Personeel 

i) Voorstelling nieuw organogram (beslissing) BIJLAGE 
De directie stelt het nieuwe organogram voor, waar er gekozen werd voor een meer 
getrapte structuur met stafmedewerkes (in de breedte van de organisatie werken, 
zoals bvb beleid, communicatie, ICT, financiën,…) en lijnmedewerkers (in de diepte 
werken in de werking op procedure, zoals bvb recreatie, opleiding, competitie en 
topsport). In de lijnstructuur wordt ook geopteerd om te werken met drie 
coördinatoren, opdat overleg er voor dient te zorgen dat er zeker geen eilanden 
ontstaan binnen de werking. Per domein wordt er voor back-up gezorgd en werkt 
men autonoom en efficient. Tot slot krijgt iedereen de mogelijkheid tot doorgroei of 
expertise. 
 

ii) Vacature administratief medewerker (info) BIJLAGE 
Op de vorige raad van bestuur werd beslist om geen vervanging te voorzien op het 
domein financiën. Het bleek echter niet haalbaar om dit domein met 1 VTE op te 
volgen.  
Er werd vervolgens een vacature uitgeschreven voor een voltijdse medewerker, 
verdeeld over twee diensten, namelijk 50% als administratieve ondersteuning op de 
Boekhouding 50% als ondersteuning bij de lijnwerking competitie. Voor deze 
vacature ontvingen we een 35-tal kandidaturen, waarvan er max. 8 kandidaten zullen 
uitgenodigd worden voor een verkennend gesprek. 
 

iii) Vernieuwde afspraken flexibiliteit (info) 
De medewerkers waren vragende partij om de afspraken betreffende flexibiliteit te 
bespreken. Het dagelijks bestuur stelde hiervoor een kader op en de medewerkers 
kozen zes medewerkers uit, die samen de stuurgroep flexibiliteit vormden en binnen 
het kader van het dagelijks bestuur een voorstel uitwerkten. De vier pijlers waarrond 
de stuurgroep werkte, waren klantvriendelijkheid, collegialiteit, verantwoordelijk-
heidszin en wettelijk kader. De noden die gedetecteerd werden, waren : gerichte 
bereikbaarheid voor leden, minder opbouw van meeruren van medewerkers en 
flexibele werkomstandigheden anno 2020. 
→  CONCLUSIE : De stam- en glijtijden zullen dus aangepast worden naar deze 
vernieuwde afspraken en opnieuw geëvalueerd worden binnen zes maanden. 

  



arena
YO UR C O A CH  I N  SPO RTS I N SURA N CE

PAARDENSPORT VLAANDEREN
Jozef Hebbelynckstraat 2 - 9820 Merelbeke
www.paardensport.vlaanderen

T +32 (0) 9 245 70 11
F +32 (0) 9 245 70 12
E info@paardensport.vlaanderen

BTW BE0465.222.391
IBAN BE06 4410 6333 8122
BIC KREDBEBB

 
 

RAAD VAN BESTUUR 

4 

c) Functioneringsgesprekken directie (info) 
De directie werd doorheen 2019 een 6-tal keer begeleid door Koen Vermeulen van 
Vrijwilligerswerkwerkt. In dat kader werd er op 02/10/2019 eveneens een gesprek 
georganiseerd met de directie, de voorzitter en de eerste ondervoorzitter. 
Tot slot vond er een functioneringsgesprek plaats tussen de voorzitter en de directie op 
15 en op 25 november 2019. 
 

d) Flanders Horse Expo (info) 
i) Algemeen 

Alle voorziene activiteiten, demonstraties en wedstrijden worden overlopen van 
donderdag 20 tot en met zondag 23 februari 2020. 
 

ii) Stokpaardrijden 
Dit jaar zal er geen Dré-route te FHE georganiseerd worden, maar wel een 
stokpaardenparcours (jumping). Elke deelnemer krijgt een beoordeling na zijn/haar 
parcours. 

 
7) Sport            15’ 

a) Algemeen: maximum leeftijd officials (beslissing) 
- FEI schrapt de maximum leeftijd van de officials. 
- Voorstel : gelijklopende aanpak over onze gehele werking (KBRSF, LEWB en P&SV) 

o De maximum leeftijd uit de sportieve reglementen verwijderen 
o De nationale en/of de regionale commissie (afhankelijk van de bevoegdheid / 

niveau van de official) kan een schriftelijke aanvraag indienen bij het 
directiecomité KBRSF (nationaal) of bij het dagelijks bestuur van P&SV 
(regionaal) om een bepaalde official uit zijn / haar functie te schrappen. 

- !!! Belangrijk om objectieve criteria vast te leggen, door bijvoorbeeld op basis van 
wedstrijdverslagen, feedback van collega-juryleden,… de betrokken official opnieuw 
de FEI-cursus en bijhorende examen van zijn/haar niveau te laten afleggen. Indien de 
betrokkene niet slaagt, wordt deze official van niveau verlaagd en kan deze 
bijvoorbeeld niet langer als juryvoorzitter fungeren. 

→  CONCLUSIE : de raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel. 
 

b) Voltige  (beslissing) 
i) Coöptatie Bram Balcaen 
ii) Ontslag Linda Robben 
→  CONCLUSIE : de raad van bestuur is akkoord met de coöptatie van Bram Balcaen en 
aanvaardt het ontslag van Linda Robben. 

 
c) Horseball: samenstelling nationale commissie (info) 

- Frans Van Severen heeft zijn ontslag gegeven als voorzitter van de nationale 
horseballcommissie. 

- Charlotte De Brauw vervangt Frans als nationaal commissielid en is verkozen als 
voorzitster van de nationale horseballcommissie. 
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d) Protocol provinciale afdrachten (beslissing) BIJLAGE 
- Kader : Huidig protocol 2018 – 2019 voor de ondersteuning van de provinciale 

werkingen betreffende jumping en dressuur. De VOR heeft de vraag gesteld om hen 
administratief te ondersteunen bij de organisatie van wedstrijden, waarbij P&SV het 
als één van de kerntaken acht om de provinciales hierbij te ondersteunen. Het wordt 
voor vele provinciales financieel moeilijk om zelf de gehele administratieve 
voorbereiding en verwerking van de wedstrijden te verzorgen en hiervoor 
medewerkers te vergoeden. Er werd een berekening gemaakt, welk een fair voorstel 
moet zijn voor beide partijen. 

- Het onderstaande voorstel wordt door de raad van bestuur besproken : 
o Behoud van algemene basisprincipes aangaande subsidies van provinciales; 
o Betreffende mogelijkheden bijkomende administratieve ondersteuning: 

▪ Geen verlaagde bijdrage, berekend volgens parameters van 
basissubsidie (leden, paarden, wedstrijden) 

▪ Wel een forfaitair bedrag van 300 € per wedstrijddag (exclusief het 
secretariaat ter plaatse) 

▪ De provinciale behoudt de eigenheid  
▪ Elke provinciale beslist zelf of zij wensen in te tekenen of niet en voor 

welke wedstrijden 
▪ 2020 wordt aanzien als pilootproject met grondige evaluatie  

→  CONCLUSIE : de raad van bestuur gaat akkoord met dit pilootproject 
 

 
8) Topsport   

a) stand van zaken en planning 2020 (info)       10’ 
- Dressuur :  

o Individuele kwalificatie (Laurence Roos) voor OS behaald 
o 2020 : Seniors – team manager is Jeroen Van Lent; P-Ch-YR – chef d’équipe 

is Alain Rauw met 2 adviseurs Mariette Withagers en Katrien Verreet 
o 2021 – 2024 : Grondige evaluatie met alle stakeholders voor opstelling 

beleidsplan 
- Eventing :  

o Individuele kwalificatie (Karin Donckers) voor OS behaald 
o 2020 : Seniors – Marc Rigouts; P-J-YR – chef d’équipe is Janus Archie met 2 

adviseurs Didier Langenscheid en Laurence Vandoorslaer 
o 2021 – 2024 : Grondige evaluatie met alle stakeholders voor opstelling 

beleidsplan 
- Jumping :  

o Teamkwalificatie voor OS behaald 
o 8 ruiters en 8 paarden vormen het kampioenschapskader en worden intensief 

voorbereid 
o 2020 – 2024 : Seniors – team manager Peter Weinberg 
o 2020 :  

▪ YR-J : chef d’équipe Rik Deraedt met 2 adviseurs Marc Van Dijck en 
Pascale Lambilotte 

▪ P-Ch : chef d’équipe Jean-Jacques Mathijs met 2 adviseurs Marc Van 
Dijck en Pascale Lambilotte 
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- Para-dressuur :  
o Teamkwalificatie voor de Paralympische Spelen behaald 
o 2020 – 2024 : Seniors – chef d’équipe Walter Vanhaegenborgh met adviseur 

Anne d’Ieteren 
- Talentdetectie : Sport Vlaanderen wenst te investeren in talentdetectie en geeft 

hiervoor een budget van 21.000 euro ter beschikking. 
- Talententeam :  

o We behouden wat goed is en vullen aan met extra’s : 
▪ Algemeen : begeleiding op vlak van mentale weerbaarheid, houding 

en zit, voeding van het paard 
▪ Dressuur : Individuele lessen bij Anky Van Grunsven blijven behouden, 

alsook de organisatie van een aantal terugkomdagen per jaar met de 
6 experts (theorie, observatie van inrijden en observatie van 
dressuurproef, gevolgd door feedback adhv beeldmateriaal) 

▪ Eventing : crossbegeleiding door Marc Philips en 
dressuurbegeleiding door Brecht D’Hoore. Einde maart worden er 
fitheidstesten georganiseerd 

▪ Jumping : jumpingbegeleiding door Marc Van Dijck. 
 

9) Vragen vanuit de Provinciale afdelingen/commissies     10’ 
Geen specifieke meldingen 

 
10) Paardensport Vlaanderen en haar vertegenwoordigingen (info)    10’ 

a) KBRSF 
- Personeel : Cathy Marlier werd aangeworven bij KBRSF als administratief directeur. 

Clara Van Laer is uitgevallen tot 31 mei 2020.  
- ICT : Hier wordt gewerkt met een externe organisatie. 2020 – 2021 zal een uitdagend 

jaar worden voor KBRSF op het vlak van investering in de ICT-infrastructuur. 
- Problematiek bij de coaching van de endurance dient aangepakt te worden. 
- KBRSF sluit 2019 af met een positief financieel resultaat. 
 

b) VSF 
- De eerste gesprekken vonden plaats met Minister van Sport Ben Weyts.  
- In het regeerakkoord staat de evaluatie van het decreet op de sportfederaties.  
- VSF is ook op zoek naar shared services voor de sportfederaties, welke financiële 

opportuniteiten kunnen bieden.  
- Sophie Cools is overgestapt naar Sport Vlaanderen, waar zij het afdelingshoofd 

subsidiëring werd. Bij VSF zit men momenteel in de laatste ronde van de 
sollicitatiegesprekken voor haar vervanging.  

- Tot slot is Lies opgenomen in de Sport Vlaanderen stuurgroep topsport en 
kaderopleiding vanuit VSF. 

 
c) BCP-PPV 

i) EU Verordening consumentenbescherming 
o Dit is materie, welk onder de bevoegdheid valt van minister Nathalie Muylle 

(consumentenzaken) en Koen Geens (justitie). 
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o Kader :  
▪ Bezorgdheid voor de belangen van de gedupeerde koper als van de 

verkoper ter goeder trouw 
▪ Vanuit EHN en BCP ijveren om verkoop van paarden uit de 

consumentenbescherming te halen 
▪ Komen tot een uniforme reglementering binnen de EU 

o Stand van zaken en to do :  
▪ Momenteel een basisbeginsel uitgewerkt, waarbij België levende 

dieren onder consumentenbescherming zal houden. Termijn van 6 
maanden wordt verlengd naar 1 jaar. De visie hierachter is dat men 
een hoog niveau van consumentenbescherming wil behouden. 

▪ Wel wordt er ruimte geboden voor de specificiteit van bvb paarden. 
Concreet wordt er tegen einde maart input van de sector verwacht 
voor specifieke regels bij de verkoop van verschillende categorieën 
paarden, bijvoorbeeld aan de hand van een checklist 
 

ii) Ruimtelijke ordening – paardenhouderij 
o Overleg met ILVO mbt twee onderwerpen :  

▪ Paardenhouderij en vergunningen in agrarisch gebied : het 
beoordelingskader wordt niet meer gehanteerd door Departement 
Landbouw en Visserij. Ze geven niet-bindend advies aan de 
gemeenten en zijn zeer strikt. Door de gemeentelijke autonomie is er 
grote willekeur. 

▪ Ruimtegebruik van de paardenhouderij in Vlaanderen : de media 
spreken negatief over verpaarding, maar onderzoek wijst uit dat 
residentieel gebruik een groter probleem vormt.  

o Dinsdag 7 januari 2020 : Bijeenkomst Vlaamse paardensportliefhebbers te 
Sint-Niklaas, initiatief van Glenn Maes en Evert Van Mele 

o Woensdag 8 januari 2020 : Persbericht – ‘Vlaamse paardensport trekt aan de 
alarmbel en zoekt oplossing voor wedstrijdproblematiek’ 

o Dinsdag 4 februari 2020 : Overleg ruimtelijke ordening 
o Verschillende overlegmomenten op meerdere niveaus (gemeentelijk, 

provinciaal, federaal, Europees…)  
o Formele afspraken inboeken bij kabinetten : Ruimteplan Paardensport 

Vlaanderen 
 
11) Varia en rondvraag         10’ 
 
12) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  

Raad van bestuur : maandag 27 april 2020 – 19u, KBRSF te Zaventem 
 

13) Datum + locatie algemene vergadering 
Algemene Vergadering : maandag 23 maart 2020 te KBRSF, Zaventem 

 


