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02-20210223       Merelbeke, 23 februari 2021 
 

Verslag raad van bestuur van 23 februari 2021 
om 19u30 online via Teams 

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

Glenn verwelkomt de vergadering. Hij dankt de vergadering en vond het een eer om 
voorzitter te zijn met dit team.  
Glenn wenst iedereen succes met de komende verkiezingen en wilt uitdrukkelijk de 
bestuurders die zich niet opnieuw kandidaat stellen bedanken voor hun inzet de afgelopen 
jaren. Dit bestuur heeft in moeilijke tijden gedaan wat het moest doen om de werking in de 
mate van het mogelijke draaiende te houden.  
 

2) Goedkeuring verslagen 07- 20201207 & 01-20210208  
De verslagen worden goedgekeurd.  
 

3) Financieel 
2020           
a) Financieel resultaat 2020 (B)        

i) Proef-saldibalans 2020      BIJLAGE 
Het jaar 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van 35.254,99 euro.  

ii) Analytische rekening 2020      BIJLAGE 
De analytische rekening wordt overlopen.  
Het coronajaar 2020 heeft een grote invloed gehad op onze werking en dat blijkt 
ook uit de cijfers.  
Een aantal items worden verder toegelicht.  
Beslissing: Het financieel resultaat met de proef-saldibalans en jaarrekening wordt 
unaniem goedgekeurd.  

2021 
a) Extra budgetten commissies 2021 (B)     BIJLAGE 

Beslissing: De extra budgetten voor de commissies (eventing, mennen, reining en 
voltige) worden goedgekeurd. Dit is een eenmalige toekenning voor 2021.  

b) Begroting 2021 (B)        BIJLAGE 
De begroting wordt overlopen. De begroting is opgemaakt op basis van een ‘normaal’ 
jaar. Er wordt blijvend geïnvesteerd in IT. De begroting is opgemaakt met een positief 
resultaat van 14.083,12 euro.  
Beslissing: De begroting wordt unaniem goedgekeurd.  
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c) Stand van de bankrekeningen (I)  
De stand van de rekeningen wordt overlopen.   

d) Officials (B)        BIJLAGE 
Er werd een voorstel verstuurd van nieuwe tarieven voor de officials naar alle 
provinciales. Dit in het kader van de nieuwe wetgeving rond het verenigingswerk (+10% 
belasting voor persoon en +10% voor de organisator). 
Beslissing: Paardensport Vlaanderen hanteert de nieuwe tarieven vanaf 1 maart 2021.  
 

4) Bestuur     
a) Algemene vergadering (B) 

i) Datum 
Beslissing: Dinsdag 23 maart 2021 om 19h30 

ii) Format 
Beslissing: online in samenwerking met de firma Lumi. De vergadering zal uit twee 
delen bestaan. Enerzijds de items met betrekking tot de statutaire verplichtingen 
van een algemene vergadering, anderzijds de verkiezing van de raad van bestuur.  

b) Werkingsverslag 2020 (B) 
Het werkingsverslag wordt in grote lijnen overlopen. De cijfers van 2020 worden 
toegelicht en ook de evolutie 2017-2020. Belangrijk om voldoende aandacht te 
besteden aan de acties die werden ondernomen met betrekking tot corona. 
Beslissing: Het werkingsverslag wordt goedgekeurd. 
 

5) Paardensport Vlaanderen in 2021 
a) Paardensport Vlaanderen in cijfers (I)  

De cijfers worden verlopen.  
Momenteel is er een stijging van 2% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.  
Opvallend in de cijfers is de drop-out van de clubs. 52 nieuw aangesloten clubs. Dat wil 
op basis van het totaal 683 clubs zeggen dat er ook een 50-tal clubs niet opnieuw zijn 
aangesloten. Nuttig om deze lijst te overlopen. (AP LV) 
 

6) Corona 
a) Stand van zaken (I) 

Op 26/02/2021 komt een nieuw overlegcomité samen. Naar aanleiding van het 
overlegcomité hebben we samen met Golf, Wind-en watersport, Kano en Kajak de 
krachten gebundeld en een actie opgestart ‘Als het kriebelt, moet je … buiten kunnen 
sporten!’ Dat werd via verschillende kanalen onder de aandacht gebracht.  
We wachten de beslissingen van het overlegcomité af.  
Er is ook opnieuw een aanvraag gedaan bij minister van sport Ben Weyts voor 
(inter)nationale profsportwedstrijden voor maart en april. We wachten nog op een 
akkoord.  
Belangrijk dat commissies schakelen met betrekking tot hun reglementen in functie 
van de maatregelen en doelgroepen.  
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7) Paardensport Vlaanderen en haar vertegenwoordigingen (I) 
a) KBRSF 

De Rhino problematiek wordt geschetst.  
KBRSF heeft maatregelen genomen ten aanzien van de ruiters en paarden die uit 
Valencia zijn gekomen. Deze communicatie is individueel gebeurd. Ook de in België 
residerende buitenlanders vallen onder deze maatregel.  

b) BCP-VCP 
i) Pachtwet 

De problematieken van de pachtwet worden geschetst. Er is een werkgroep 
opgericht die alles heeft in kaart gebracht. Dit wordt vervolgd.  

ii) Europese consumentenbescherming levende dieren 
Hier wordt ingezet om anders tegenover de paarden te staan. Dat zit in een 
positieve evolutie.  

iii) Rendac 
De kosten van Rendac lopen op en daar wordt ook 21% op gerekend. Deze 
problematiek kadert ook in de BTW-problematiek.  

iv) BTW-problematiek 
Wanneer professionele paardenhouderij erkend wordt als para-agrarische activiteit 
dan zijn veel problemen opgelost zoals ruimtelijke ordening, pachtwet en BTW.  
Sportpaarden worden als luxeproduct aanzien. Zolang dit blijft zal er altijd 21% 
worden aangerekend.  
 

8) Varia en rondvraag 
a) Provinciales 

De provinciales komen aan het woord en bedanken de vergadering voor de 
samenwerking van de afgelopen vier jaar.  
De kalenders zijn zo goed als overal opgemaakt. Nu is het afwachten wat de 
coronamaatregelen brengen.  

b) Commissies 
De verschillende commissies worden overlopen. Het is voor elke discipline momenteel 
een uitdaging om zich aan te passen aan de coronamaatregelen. Het is belangrijk dat zo 
snel als mogelijk ook de amateursporter weer op wedstrijd kan.  
Katrien, Monika, Tania en Mathias hebben zich niet opnieuw kandidaat gesteld voor de 
verkiezingen. Ze bedanken de vergadering voor de fijne samenwerking en wensen de 
nieuwe ploeg veel succes.  
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9) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  
Er wordt onder voorbehoud van eventuele grote wijzigingen van de coronamaatregelen na 
het overlegcomité van 26/02/2021 een datum vastgelegd op 3/03/2021.  
Indien het niet nodig is zal deze geannuleerd worden en zal de volgende raad van bestuur na 
de verkiezingen van 23/03/2021 bij elkaar komen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag: Lies Vlamynck  


