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02-20200504         Herne, 4 mei 2020 
 

Verslag raad van bestuur van 4 mei 2020 
om 19u via GoToMeeting 

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

Sedert 18 februari is er veel veranderd in onze hippische maar zeker ook in onze bredere 
wereld. Het zijn onzekere, moeilijke tijden. We hebben al veel moeilijkheden achter de rug 
en nog veel uitdagingen voor de boeg. 
 

2) Goedkeuring verslag nummer 01-20200218 (beslissing) BIJLAGE  
Geen bemerkingen, het verslag wordt dus unaniem goedgekeurd. 
 

3) Coronacrisis 
a) Stand van zaken communicatie BIJLAGE 

- We hebben twee woelige dagen achter de rug bij de opstart van fase 1A. 
- Glenn schetst het verloop van hoe de powerpointpresentatie met pictogrammen tot 

stand kwam, gevolgd door de persconferentie op 24/4, waar sporten met 2 
personen in plaats van 1 persoon werd toegestaan. Op 30/4 kwam er de publicatie 
van het nieuw Ministerieel Besluit, die een belangrijke nuance toevoegt, namelijk 
steeds 2 dezelfde extra personen. Op zaterdag 2/5 werden vervolgens de FAQ’s 
gepubliceerd, offline gehaald en in de late namiddag opnieuw gepubliceerd : hier 
werd de zin dat privépaardrijlessen geannuleerd zijn niet verwijderd van voormalige 
FAQ’s. Op zondag 3/5 kwam de interne crisiscel samen om de situatie te evalueren. 
We publiceren daaropvolgend een communicatie om voorzichtigheid aan te manen 
en vragen om contact op te nemen met de lokale overheid. Het is echter niet goed 
gelopen, door miscommunicatie van vele partijen. De communicatie van 
overheidswege is steeds verschillend, wordt gewijzigd en geïnterpreteerd. We 
vrezen dat we hier weinig aan gaan kunnen doen en niet zal wijzigen. We hebben 2 
opties : communiceren dat we nog niet zeker zijn of wachten tot definitieve 
bevestiging van overheid wat zeer laat kan zijn. Belangrijke les is echter wel om de 
personen die er van bij de start bij waren, er steeds bij betrokken te houden. 
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De enige officiële en juridisch bindende info is het MB. Deze info wordt vervolgens 
doorgegeven van binnenlandse zaken naar de gouverneurs en dan naar de 
gemeenten. Officieel zegt bvb Sport Vlaanderen dat men mag gaan sporten met 2 
andere sportievelingen. Ze zeggen niet expliciet dat lessen kunnen, maar ook niet 
dat ze niet kunnen. We lobbyen, duwen en trekken waar we kunnen om onze positie 
duidelijk te maken en onze belangen te verdedigen. We gaan een evenwicht moeten 
vinden en leren uit ons parcours om het in de toekomst beter te doen. We kunnen 
niet wachten tot het uiterste. Het is echter bijna onmogelijk om goed te doen en 
vooral heel moeilijk in het veld. 

 
b) Clubbevraging 

- We zijn de clubbevraging gestart met een telefonisch contact bij ca een 400-tal 
clubs om een hart onder de riem te steken. De gecontacteerde clubs zijn dankbaar 
met dit contact. Hierbij wordt algemeen gepolst hoe het met hen gaat, maar ook 
van welke financiële overheidsondersteuning zij gebruik maakten en waar zij nog 
ondersteuning wensen vanuit P&SV.  

- Tot op heden werden 84 clubs gecontacteerd. We trachten hen allen tegen einde 
mei gecontacteerd te hebben. Op dit moment geeft 30,4% zichzelf een 6/10 qua 
welbevinden, verliepen de aanpassingen bij 38% vlot, krijgt 22,6% geregeld controle 
van de politie. Het grootste probleem voor de clubs is het financiële aspect, waarbij 
het verlies van lessen, pisteverhuur, sportkampen als vraagteken als voornaamste 
aspecten worden aangekaart. 50% van de clubs heeft financiële steun vanwege de 
overheid aangevraagd. 59% van de clubs vraagt aan Paardensport Vlaanderen om 
hen te ondersteunen in het vergaren van informatie.  

 
c) Feedback Nationale Veiligheidsraad 

Komende woensdag is het opnieuw nationale veiligheidsraad, met voornamelijk een 
besluit ronde de opening van winkels. Misschien over sport, maar wellicht zal dit 
verschoven worden naar volgende week, aangezien dit pas van start gaat in fase 2. 
 

d) Voorstel relanceplan BIJLAGE 
i) Financiële en operationele ondersteuningsmaatregelen 

o Gezondheidsmaatregelen:  
▪ Een groepsaankoop mondmaskers werd reeds in gang gezet. We 

kochten 20.000 chirurgische mondmaskers en 500 handgels van 
500ml en zijn in bespreking m.b.t. gezichtsbescherming. Momenteel 
hebben ca 100 clubs ingetekend op de aankoop van 20 
mondmaskers aan 30 € (incl verzendingskosten en BTW). Hiervan zal 
een deel behouden blijven voor interne werking, zoals officials, 
provinciales, brevetafnames,…  

▪ Gezondheidsprocedures : document welk de commissie 
clubwerking had voorbereid is een zeer goed document. 
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o Operationele maatregelen :  
▪ Instapdrempel verlagen zal besproken worden eens we concreet 

weten wanneer we effectief van start gaan met de competitie. 
→  CONCLUSIE : De rvb verkiest een uitstel en geen afstel. 

▪ Leerplatform : CurieuzeNeuzeMosterKOT werd gelanceerd en ook in 
samenwerking met VTS worden online opleidingen georganiseerd. 
We moeten ook in de toekomst verder inzetten op online leren. 

o Financiële maatregelen : 
▪ Terugbetaling licenties en verlaagd tarief van L01 vervroegen:  

→  CONCLUSIE : de rvb is akkoord om te beslissen van zodra we 
weten wanneer het wedstrijdseizoen effectief kan opstarten.  

▪ Organisatierechten: voorstel om in navolging van de FEI deze kwijt 
te schelden in 2020.  
→  CONCLUSIE : de rvb is akkoord dit kwijt te schelden in 2020 

▪ Inschrijvingsgelden, bijdrage naar organisatoren en prijzengeld 
→  CONCLUSIE : de cijfers zijn later te bepalen, maar we gaan in 
ieder geval iets moeten doen voor de organisatoren en de ruiters. 

▪ Project clubondersteuning door Stichting Paarden in Nood : Een 
dossier ter ondersteuning van paardenhouderijen met paarden in 
nood (gebrek aan middelen voor voeding of stalbedding) werd 
uitgewerkt en dit wordt op 6 mei aan, de raad van bestuur ter 
goedkeuring voorgelegd.  

▪ Project Coron-Art : een veiling van hippische kunst en memorabilia 
van topruiters en coaches wordt georganiseerd om het bovenstaand 
project van de Stichting financieel extra te ondersteunen.  
→  CONCLUSIE : rvb is akkoord met het project Coron-Art indien het 
gekoppeld wordt aan het project van de Stichting Paarden in Nood. 

o Project ‘sporten met een knuffel’ : de communicatiecampagne ter 
ondersteuning van onze clubs bij de heropstart wordt besproken. 

o →  CONCLUSIE : de rvb is akkoord met deze campagne 
 

ii) Operationele discipline-specifieke aanbevelingen voor de heropstart van de 
competitie 

o Er werd een gezamenlijk document opgesteld met P&SV alsook LRV en 
LEWB over hoe ‘kleine’ evenementen kunnen ingevuld worden. 

o De opmaak van een specifiek draaiboek per discipline zal een opdracht 
worden voor de discipline-specifieke commissies. 

o Basispakket van veiligheidsvoorzieningen voor officials dient voorzien te 
worden door P&SV 

o Overleg tussen de verschillende provinciales mbt de heropstart zal 
georganiseerd worden door de jumping- en de dressuurcommissie. 
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4) Personeel 
a) Tijdelijke werkloosheid (TW) 

Inge overloopt de organisatie van de tijdelijke werkloosheid bij de medewerkers van 
Paardensport Vlaanderen.  
→   CONCLUSIE : De TW werd ingevoerd vanwege financiële insteek maar zeker ook 
omwille van werkinhoud. Indien het meerwaarde vormt voor de organisatie om de 
tijdelijke werkloosheid te laten dalen, zal dit zeker gebeuren. De tijdelijke werkloosheid 
is tot op heden mogelijk voor bedienden tot 30/05/2020, maar de RVA zal dit verder 
evalueren. Het voordeel is dat dit een flexibel systeem is. 
 

b) Vacature 
Op basis van de ontvangen kandidaturen werden voor de Corona-tijd gesprekken 
ingepland met een aantal kandidaten, waarvan er geen kandidaat weerhouden werd.  
Gezien de huidige situatie, heeft het dagelijks bestuur beslist om deze vacature even on 
hold te plaatsen tot we meer zicht hebben op de termijn, waarbinnen onze activiteiten 
zich kunnen en zullen hernemen. 
 

5) Boekhouding 
a) Aangepaste begroting 2020 (beslissing) BIJLAGE 

- Om zo goed mogelijk de vinger aan de pols te houden als organisatie, betreffende 
onze financiën, maakten wij een aangepaste begroting op met als heropstartdatum 
01/07/2020.  

→  CONCLUSIE : we werken conservatief verder om de uitgaven maximaal te 
minimaliseren. Zo kijken we verder naar 2021 waar we clubs en ruiters eventueel 
bijkomend kunnen ondersteunen. 
 

b) Stand van de bankrekeningen 
Door de storting van de subsidies worden betalingen goed opgevolgd. 
 

6) Paardensport Vlaanderen en de toekomst 
a) Stand van zaken Paardensport Vlaanderen/LRV (info)  

Gezien de corona-evolutie heeft dit wat stil gelegen. Samen met Vrijwilligerswerkwerkt 
werd er digitaal samengekomen met de voorzitters, de directie en de bestuursleden om 
na te gaan waar we raakvlakken en waar we verschillen hebben. De volgende stappen 
worden genomen.  
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7) Paardensport Vlaanderen in 2020 
a) Paardensport Vlaanderen in cijfers (info) BIJLAGE  

- Lidmaatschap : we zitten 6,26% achter op het aantal leden en dit voor alle 
provinciales tov 06/05/2019 

- Licenties : ook bij de licenties zitten we 26,49 % achter op 06/05/2019 
- Recreatieve vergunningen : een lichte achterstand van 2,21 % tov 06/05/2019 
- Officials : momenteel hebben er 170 (louter) officials zich geregistreerd tov de 246 

totaal aantal officials uit 2019. 214 van 333 officials met een licentie als 
wedstrijdruiter hebben zich momenteel reeds geregistreerd 

- Paarden : een sterke daling van 65,89 % tov 06/05/2019 
- Clubs : 643 clubs zijn aangesloten, dus 1,58% meer tov 06/05/2019 
 

b) Stand van zaken ICT-project 
ISB is blijven werken aan het IT-project van Paardensport Vlaanderen. Zij hebben reeds 
grote delen van het ligaplatform voor ledenbeheer, clubbeheer, brevettenwerking en 
sportkampen gemaakt. De eerste tests kunnen aldus van start gaan.  
 

8) Paardensport Vlaanderen en haar vertegenwoordigingen (info)  
a) KBRSF 

- Activiteiten van de KBRSF zijn de laatste weken bijzonder beperkt geweest. Er is zo 
hard mogelijk gedownscaled waar mogelijk, aangezien het internationaal gegeven 
hier een enorm grote impact heeft.  

 
b) VSF 

- VSF werkt momenteel aan een nota in functie van een Vlaams noodfonds voor de 
sportsector. 

- In het kader van de heropstart wenst VSF de sportfederaties eveneens te 
ondersteunen en hen te ontlasten in de (eventuele) zoektocht naar leveranciers van 
beschermingsmateriaal. 

- VSF overlegt aangaande de gezamenlijke standpunten namens de Vlaamse 
sportsector in het kader van de heropstart van de sportsector. Dit 
overlegvergadering zal een advies formuleren naar de veiligheidsraad. 
Paardensport Vlaanderen heeft gevraagd hierbij aanwezig te mogen zijn. 

 
c) BCP-PPV 

- Jan De Boitselier (PPV) volgt alle informatie en dossiers nauw mee op met P&SV en 
duwt langs politieke zijde, waar we hulp kunnen gebruiken. 

- BCP komt momenteel niet samen, maar houdt wel nauw contact met PPV en P&SV 
opdat zij ons kunnen ondersteunen indien wij dit wensen bij federale dossiers. 

 



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 

6 

9) Varia en rondvraag 
- Organisatie van dressuurgerichte trainingsdagen : als organisatie is ons advies om 

hier conservatief in op te treden tot we een 100% een wettelijk kader hebben. De 
clubs die het organiseren en de betrokken official moeten wel geïnformeerd worden 
dat het zich momenteel wettelijk op glad ijs begeeft.  

- BIJKDressageChallenge : de organisatoren houden zich aan de richtlijnen van P&SV 
dat er geen wedstrijden mogen georganiseerd worden 

- Endurance :  
o Bruno Van Cauter is gecoöpteerd door de Vlaamse endurancecommissie en 

men wenst hem graag af te vaardigen naar de nationale commissie. 
→  CONCLUSIE : de raad van bestuur is akkoord. Dit dient bevestigd te 
worden door de AV en dus toegevoegd te worden aan de agenda. 

o CEI werd spijtig genoeg geannuleerd. Machtiging van ANB was 
voorwaardelijk, sponsoring is er niet en facturen wel, dus het financieel 
plaatje was te risicovol. CEI zal gelukkig vervangen worden door CEN. 

- Clubs : wanneer zullen we iets definitiefs weten rond de lessen ? 18 mei zal een 
scharnierpunt te zijn in het kader van onderwijs. 

- Para-dressuur : we hebben heel hard gevochten in januari om de selectie vast te 
leggen voor de Paralympische Spelen, wat gigantisch gelukt is, maar de 
teleurstelling is zeer groot en de mentale coaching zal zeer belangrijk zijn. 

- WVUR : gaan we het interprovinciaal kampioenschap al dan niet organiseren ? Dit 
kan eveneens besproken worden tijdens het overleg met de provinciales. 

- Eventing : hoop dat er snel vanwege de overheid bekend gemaakt wordt wat kan of 
wat niet in alle disciplines, want zelfs met restricties zijn er zeker organisatoren die 
wensen te organiseren 

- Horseball : het seizoen was net gestart en beseffen dat ze de laatste discipline zijn 
die zal mogen opstarten, dus spijtig genoeg zal het seizoen wellicht gedaan zijn.  

 
10) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  

Einde mei / begin juni zal de volgende rvb georganiseerd worden.   
 

Verslag : Inge Vandael 


