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RAAD VAN BESTUUR 

 
01-20220221       Zaventem, 21 februari 2022 
 

Verslag raad van bestuur van 21 februari 2022 
om 19u30 in Zaventem 

 
Aanwezig: Glenn Maes (voorzitter), Stijn Geuvens (1ste ondervoorzitter), Philippe De Meersman 
(secretaris-generaal), John Willems (penningmeester), Sven Beirnaert, Koen Boels, Janus 
Archie, Kristel Ceulemans, Kris Hellemans, Annick De Spiegeleer, Walter Van Haegenborgh, 
Gunter Van Lent, Jean-Marie Van Loo, Hans Vanbiervliet, Lies Vlamynck. 
Verontschuldigd: Bram Balcaen, Jimmy Claesen (2de ondervoorzitter), Wim De Poorter, Jan 
Deprez, Roger Janssens, Marc Steeno, Bruno Vantomme, Bart Vonck 
 
1) Welkomstwoord door de voorzitter 

 
2) Goedkeuring verslag 06-20211108 (B)      BIJLAGE 

Beslissing: Het verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd.  
 

3) Financieel 
2021 
a) Resultatenrekening 2021 (B)       BIJLAGE 

Er is voor het eerst gewerkt met een financiële commissie en dat was een positieve 
ervaring.  
Het resultaat wordt voorgesteld door Koen Boels aan de hand van PPT-presentatie.  
Het jaar 2021 eindigt met een positief resultaat van 79.847,66 euro. 
Negatieve rente: KBC hierover nogmaals contacteren. (AP PDM)    
Beslissing: De vergadering keurt de resultatenrekening goed en is akkoord om de 
resultatenrekening 2021 zo voor te stellen aan de algemene vergadering.   

b) Verslag controleur van de rekeningen 2021 (I) 
De controle ging door op 21/02/2022 om 9h00 in Merelbeke door Thierry Steemans in 
aanwezigheid van Marleen Wullaert (coördinator boekhouding) en Koen Boels 
(bestuurder met financiële expertise). 
De controleur van de rekeningen heeft geen grote opmerkingen geformuleerd ten 
aanzien van de boekhouding 2021. Aandachtspunt: afschrijvingen pro rata.  

2022 
a) Begroting 2022        BIJLAGE 

i) Financiële beleidsnota 2022 (B)      BIJLAGE 
De financiële beleidsnota wordt toegelicht door de voorzitter Glenn Maes. 
Er wordt een negatief resultaat begroot van 129.000 euro. 
Het is geen structureel verlies.   
Beslissing: De vergadering keurt de begroting goed en is akkoord om de begroting 
2022 zo voor te stellen aan de algemene vergadering.  
Het is een investering voor de toekomst.  

ii) Budgetten commissies 2022 (B) 
De budgetten voor de commissies worden overlopen. 
Beslissing: De vergadering gaat akkoord met de commissiebudgetten.    
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iii) Partnerships (I) 
De verschillende algemene partnerships worden overlopen.  
Partners zijn: 
(1) Arena 
(2) Cavalor 
(3) Epplejeck 

 
4) Paardensport Vlaanderen in cijfers 

a) Cijfers jaar 2021 (I) 
De cijfers worden aan de hand van de PPT-presentatie overlopen. 
Competitieve leden:    6.850 
Recreatieve leden:    36.022 
Officials (incl. met competitieve licentie):  421 
Totaal aantal leden:    43.146 
Totaal aantal clubs:     747 

 
 

b) Stand van zaken cijfers 2022 (I) 
De cijfers (dd. 12/02/2022) worden aan de hand van de PPT-presentatie overlopen. 
      

5) (Goed) Bestuur 
a) Zelfevaluatie raad van bestuur 2021 (I+BS) 

De punten die naar boven zijn gekomen uit de zelfevaluatie worden overlopen.  
De verder analyse wordt meegenomen naar het DB (AP DB) 

b) Algemene organisatiestructuur (visie 2024) (I) 
Er is een eerste overleg (brainstormsessie) geweest met enkele leden van het DB. Een 
eerste reflectie in dit traject is dat de huidige organisatiestructuur nog niet zo slecht in 
elkaar zit. Er zijn uiteraard verbeterpunten die nu in kaart worden gebracht.  
Wordt vervolgd … (AP DB) 

c) Definitie wedstrijden (B)       BIJLAGE 
Ontwerptekst is afgetoetst bij de commissies en provinciales.  
Het document wordt overlopen en nog wat bijgestuurd.   
Beslissing: Document toevoegen aan het AR. (AP LV) 

d) Aanpassing algemeen reglement (B)      BIJLAGE 
Er stond een tegenstrijdigheid in het algemeen reglement van Paardensport 
Vlaanderen.  
Artikel 107.4 en artikel 111 spreken elkaar tegen met betrekking tot de beschermde 
periode wat betreft organiseren.  
Beslissing: Artikel 107.4 wordt aangepast aan de periode die was opgenomen in artikel 
111. 
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6) Beleid  
a) Stand van zaken beleidsplan 2021-2024 (I)     BIJLAGE 

Het beleidsplan wordt gesitueerd. De 8 strategische doelstellingen worden overlopen.  
Op basis van de cijfers van 2021 is er een totaal slaagpercentage van 67%. Gezien de 
moeilijke periode is dat geen slecht cijfer. Uiteraard streven we als goede huisvader 
naar meer. 
De wijzigingen in het beleidsplan en de grote verwezenlijkingen worden overlopen.   
 

7) Sport  
a) Opvolging initiatieven i.f.v. niet meer toepassen instapdrempel (I) 

i) Begeleiding van de officials in hun (ver)nieuwde rol. Er wordt een officialavond 
georganiseerd op 7 maart 2022 in Hof Ter Els in Edegem. De uitnodigingen zijn 
hiervoor al verstuurd. Ook de raad van bestuur is van harte welkom.  
Spreker: Rien Vanyzere, sportpsycholoog en hoort bij de top van de Belgische 
scheidsrechters.  
Bedoeling: handvaten meegeven aan officials om mee aan de slag te kunnen in hun 
rol als begeleider.  

ii) Brochure: Voor het eerst op wedstrijd is zo goed als klaar. Nu wordt dit omgevormd 
tot een overzichtelijk, eenvoudig schema. (AP LV)  

b) Commissies (I) 
i) Endurance 

De nationale commissie endurance werd omgezet in een werkgroep. De eerste 
meeting van deze werkgroep verliep constructief waarbij het nationaal reglement 
goedgekeurd werd en een digitaal forum zaterdag a.s. voor alle nationale endurance 
ruiters opgezet werd. Wordt geformaliseerd op de RVB KBRSF.  

ii) Reining 
FEI erkend reining niet meer erkend als een FEI-discipline.  
Toekomst?  
Wedstrijden waren altijd al moeilijk. Het heeft geen zin om hier nog middelen en tijd 
in te investeren.   
De commissie reining blijft wel nog bestaan. Ook de bestuurder van reining blijft in 
de raad van bestuur zetelen.  

 
8) Vertegenwoordigingen 

a) KBRSF (I) 
i) IT blijft een werkpunt.  
ii) Equigala 8 maart 2022 

b) Paardenpunt Vlaanderen/BCP (I) 
i) Paardenpunt Vlaanderen (PPV): 

Mark is verontschuldigd maar heeft alle informatie doorgegeven aan Lies.  
(1) Verkiezingen mandaten AV en RVB op AV van 29/03/2022. 

De kandidaten voor de AV (max. 5) zijn:  
(a) Marc Steeno 
(b) Glenn Maes 
(c) Philippe De Meersman 
(d) Stijn Geuvens 
(e) Kristel Ceulemans  
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De kandidaten voor de RVB zijn (3): 
(a) Marc Steeno 
(b) Philippe De Meersman 
(c) Kristel Ceulemans 
Kris Hellemans geeft aan indien iemand zou afhaken hier ook interesse voor te 
hebben.  

(2) Evaluatie protocol probleemwolven 
In samenspraak met Paardensport Vlaanderen en LRV heeft PPV commentaar 
gegeven bij het bestaande wolvenprotocol. Hierbij werd de vraag gesteld naar 
de draagkracht in Vlaanderen voor wolven. Ook werd gevraagd het begrip 
probleemwolf ruimer te maken en de mogelijkheid te voorzien om 
probleemwolven te vangen en in bepaalde gevallen te doden. 

(3) Toekomst ruiterroutes 
Vanuit Sport Vlaanderen wordt actie genomen wat betreft de ruiterroutes. Dit 
gebeurt in overleg met PPV, LRV en Paardensport Vlaanderen. Er zijn op 
regelmatige basis overlegmomenten ingepland. Er wordt medewerking van de 
sector gevraagd.  
1. Mensen die moeten instaan voor de screening van routes op het terrein.  
2. Bevraging rond de routes ondersteunen/ verspreiden in 2023. 
3. Overleg over: 

a. Nieuwe projecten: betrokkenheid wanneer een nieuwe route wordt 
ontwikkeld. 

b. Resultaten screening van routes samen bekijken en evalueren.  
(4) Overleg BeroepsKwalificatieDossiers ( BKD) 

Hierover ging een overleg door met de administratie Onderwijs op 19/01/2022. 
Bedoeling is dat de uitgewerkte BKD’s jaarlijks geëvalueerd worden.  
De bestaande BK’s hippisch assistent, paardenhouder, paardenafrichter, 
hoefsmid en bekapper blijken niet direct aangepast te moeten worden. 

(5) Overleg BeroepsCompetentieProfielen 
Er ging hierover een overleg door met VDAB op 12/01/2022. Bedoeling is de 
vraag om arbeidskrachten in de paardensector af te stemmen op het aanbod. 
VDAB maakt een model BeroepsCompetentieProfiel op dat verder overlegd 
wordt met PPV. 

(6) Nutriëntenkring op Paardenkracht 
Over dit project gaat op 21/02/2022 een webinar door. Dit project beoogt het 
composteren en fermenteren van paardenmest te promoten. 

(7) Wandeldag 
PPV werkt samen met Paardensport Vlaanderen en LRV aan een ruiter-
wandeldag die doorgaat op 20/03/2022. Start in de ruiterschool maar passeren 
ook aan het Meerldaalhof.  

(8) Pre-ecoregelingen – koolstofpremies 
Het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid voorziet hiervoor vanaf 2023 
subsidies. PPV volgt dit dossier op om de paardensector hier maximaal mee van 
te laten genieten. 

(9) Equilabel  
Minister Ben Weyts zal op 20/03/2022 het Equilabel uitreiken aan het 
Meerdaalhof met een persconferentie waarin hij de subsidiëring van het 
Equilabel vanuit dierenwelzijn zal toelichten. 
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(10) Ruimtelijke ordening 
Op het terrein blijkt het alsmaar moeilijker om omgevingsvergunningen te 
bekomen voor paardenhouderijen.  
PPV plant over deze materie in de loop van de maand mei 2022 een dialoogdag 
te organiseren. 

ii) BCP 
(1) Animal Health Law – Identificatie en registratie – paspoorten 

Op de werkgroep paard op 08/02/2022 werd een ontwerp van KB voorgesteld 
om de Europese AHL te implementeren in het Belgisch recht. Er zal met BCP 
nog een overeenkomst afgesloten worden over het beheer van de centrale 
gegevensbank. 

(2) Consumentenbescherming bij verkoop van levende dieren  
Nog voor het zomerverlof zal de ontwerpwetgeving voor 
consumentenbescherming van levende dieren. Die ontwerpwetgeving voorziet 
in kortere termijnen bij de verkoop van levende dieren en specifieke regels met 
als doel een evenwichtig juridisch kader te geven in het belang van zowel de 
verkopers als de kopers. 

(3) BTW 
BCP-PPV had overleg met het kabinet van minister van Financiën Van Peteghem 
Er wordt op Europees niveau actie genomen om de BTW-tarieven binnen de EU 
te uniformiseren. Eens dit gestemd zal zijn op Europees niveau zal dit dossier 
opnieuw opgenomen worden met het kabinet Van Peteghem. 
 

10) Varia en rondvraag 
a) Fokkerijpremie (I) 

Dit is een actie die voorzien was in het subsidiebesluit van PPV voor 2021. KBRSF en 
Paardensport Vlaanderen werken hieraan constructief mee, samen met de Vlaamse 
stamboeken BWP en Zangersheide. 

b) Online infomoment subsidies infrastructuur dd. 24/02/2022 (I) 
100 personen ingeschreven.  
 

11) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur (B) 
25 april 2022 om 19h30 in Zaventem (KBRSF) 

 
 
Verslag: Lies Vlamynck  


