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04-20200629        Zaventem, 29 juni 2020 
 

Verslag raad van bestuur van 29 juni 2020 
om 19u te KBRSF, Zaventem 

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

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid in deze speciale periode en 
unieke setting. 

 
2) Goedkeuring verslag nummer 03-20200508 (beslissing)   BIJLAGE  

Geen bemerkingen, het verslag wordt dus unaniem goedgekeurd. 
 
3) Personeel 

a) Verlenging afwezigheid Lies Vlamynck 
 

b) Inschakelen extra administratieve ondersteuning tijdens zomer 2020 
Gezien de drukke competitieve zomerkalender, werd beslist om één jobstudente van 1 
juli tot 15 september 2020 in te schakelen. Daarenboven zal er op freelance basis 
bijgesprongen worden bij de opmaak van startlijsten jumping. 

c) Telewerk 2020 
- Voor 2020 zal er maximaal ingezet worden op telewerk, waarbij er idealiter 

maximaal één persoon per bureel werkt, er maximaal 8 personen in het gebouw 
aanwezig zijn te Merelbeke en er blijvend gevraagd wordt om de handen regelmatig 
te wassen en te ontsmetten. 

- In het najaar van 2020 zal de werkgroep ‘flexibiliteit’ samen komen of structureel 
telewerk in het arbeidsreglement opgenomen wordt. Het dagelijks bestuur zal 
hiervoor een kader uitschrijven. 
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4) Paardensport Vlaanderen in 2020 
a) Paardensport Vlaanderen in cijfers (info)    BIJLAGE 

Wanneer we de lidmaatschappen per week gaan bekijken, dan zien we dat zowel de 
recreatieve vergunningen als de competitieve licenties in week 12 (16/3/2020) zijn 
stilgevallen en vanaf week 22 (25/5/2020) zien we een herneming van lidmaatschappen. 
i) Lidmaatschap : we hebben de laatste weken een groot inhaalmanoeuvre gemaakt, 

waarbij we momenteel 14,70% achter staan op het aantal leden t.o.v. 31/12/2019. 
Hier zijn we dus gestegen sinds de laatste raad van bestuur. 

ii) Licenties : sterkte vooruitgang, waardoor we 26,47 % achter zitten op 31/12/2019. 
iii) Recreatieve vergunningen : een lichte vooruitgang en daar staan we nu 14,70 % 

achter tov 31/12/2019 
iv) Officials : momenteel hebben er 206 (louter) officials zich geregistreerd tov de 246 

totaal aantal officials uit 2019. 264 van 333 officials met een licentie als 
wedstrijdruiter hebben zich momenteel reeds geregistreerd 

v) Paarden : een sterke daling van 64,29 % tov 31/12/2019 
vi) Clubs : 657 clubs zijn aangesloten, 6 clubs meer ten opzichte van de laatste raad van 

bestuur en reeds 3 meer dan in 2019. 
 

5) Bestuur 
a) Goedkeuring bestuurdersprofielen (beslissing)    BIJLAGE 

In het kader van het decreet van onze Vlaamse Minister van Sport wenst Paardensport 
Vlaanderen maximaal in te zetten op goed bestuur. Als organisatie streven wij aldus 
naar een gedifferentieerde, evenwichtige en competente raad van bestuur. Er worden 
dus zes bestuurdersprofielen ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene 
Vergadering, waarbij duidelijke taken en vaardigheden per profiel worden omschreven. 
→  Conclusie : de raad van bestuur keurt deze bestuurdersprofielen unaniem goed. 

 
6) Paardensport Vlaanderen en de toekomst 

a) Stand van zaken beleidsplan 2021 – 2024 
Per Olympiade dienen de erkende en gesubisidieerde sportfederaties een beleidsplan 
in te dienen. Dit is voor Paardensport Vlaanderen de ideale gelegenheid en een goede 
oefening om na te denken waar we de prioriteiten wensen te leggen. De doelstelling van 
dit beleidsplan is een ambitieus, maar realistisch werkdocument op te stellen. 
In dit kader werd de missie van de organisatie herwerkt opdat deze meer de lading dekt, 
alsook een waardenwolk uitgetekend.  
De strategische doelstellingen werden na bevragingen bij clubs, bestuursleden en 
commissieleden door het dagelijks bestuur en de medewerkers geformuleerd. Op dit 
moment worden deze strategische doelstellingen verder geconcretiseerd met 
operationele doelstellingen en tot slot acties. In luik twee van het beleidsplan wordt dan 
de timing van elke actie alsook het bijhorende budget weergegeven. Voor 1 september 
2020 zal Paardensport Vlaanderen dit beleidsplan indienen bij Sport Vlaanderen. 
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→  Conclusie : de raad van bestuur keurt de missie, de waardenwolk en de strategische 
doelstellingen voor Paardensport Vlaanderen goed. 
 

b) Kadertekst Paardensport Vlaanderen/LRV (beslissing) BIJLAGE 
De voorzitter licht toe dat er na goedkeuring van de intentieverklaring door de AV van 
2019 een traject tussen Paardensport Vlaanderen en LRV werd opgestart. Van maart 
2019 tot maart 2020 werd er een uitvoerig verkennende snuffelronde tussen 
Paardensport Vlaanderen en LRV uitgevoerd, begeleid door een extern bureau.  
Dit was een zeer intensief traject waarbij de voor- en nadelen van 
integratie/samenwerking/fusie werden besproken. Op dit moment staan we op een 
cruciaal punt, waarbij keuzes zullen gemaakt moeten worden in de komende weken. 
 

7) Coronacrisis 
a) Heropstart activiteiten 

Alle activiteiten (brevettenwerking, kaderopleiding, sportkampen, competitie, 
talentenplan en topsport) zijn opnieuw maximaal opgestart. Alle sporters willen zeer 
graag rijden, onze clubs willen maximaal organiseren en onze officials, examinatoren en 
docenten staan paraat om de werking te garanderen. Het belooft dus een drukke zomer 
te worden. 
 

b) Instapdrempel competitieve licenties 
De raad van bestuur beslist dat de wedstrijdresultaten, behaald tussen de huidige 
licentie-aanvraag en 30/09/2020, door de ruiter gebruikt kunnen worden om zo een 
vrijstelling te behalen voor het praktisch gedeelte van het A- en B-brevet. Op deze 
manier kunnen zij actief blijven op de competitie. Opgelet, deze vrijstelling betekent 
een mogelijk instap voor de competitie, maar men heeft geen brevet behaald. Daarvoor 
dient men het theoretisch examen nog steeds af te leggen. 
 

c) Doorrekenen van beschermend materiaal 
Paardensport Vlaanderen kocht in grotere aantallen mondmaskers, handgels en plexi-
onthaalschermen aan.  
→  Conclusie : indien de provinciales deze wensen over te kopen van Paardensport 
Vlaanderen, dan worden deze aan aankoopprijs doorgefactureerd. 
 

8) Voorbereiding Algemene Vergadering 
a) Uitnodiging en dagorde       BIJLAGE 

De dagorde wordt overlopen en goedgekeurd door de raad van bestuur. 
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9) Paardensport Vlaanderen en haar vertegenwoordigingen (info)  
a) KBRSF 

- Gezien de kalender en de competitie herneemt, starten ook de internationale 
wedstrijden terug op. Om dit in goede banen te leiden, zijn ook de medewerkers van 
de KBRSF terug aan het heropstarten. 

- Binnen eventing kwamen er verschillende verzoeken om actie te ondernemen. De 
ambitie van dit initiatief is de de ambitie om de resultaten binnen deze disciplines 
te verbeteren. De KBRSF, Paardensport Vlaanderen en LEWB hebben dus besloten 
een “Forum” te organiseren dat het hele eventinglandschap (atleten van alle niveaus 
– organisatoren – eigenaars / fokkers – officials – staff) zal samen brengen. 

b) VSF 
Vanuit VSF is er nu wel een update gestuurd voor de heropstart van de sportsector fase 
4. Verder zijn zij aan het lobbyen om het verenigingswerk binnen onze sportsector zeker 
te kunnen behouden. Tot slot evalueren zij ook samen met Sport Vlaanderen het huidig 
decreet. 
 

c) BCP-PPV 
- Werkgroep consumentenbescherming bij verkoop levende dieren wordt opgestart. 
- De tarieven van Rendac zijn verhoogd aangezien de overheid haar tussenkomst in 

de kosten van kadaverophaling heeft beperkt. 
- Paardensector dient een standpunt in te nemen betreffende de wolf in Vlaanderen. 
- Vanaf 2021 gaat de nieuwe EU-wetgeving in voege, zijnde de Animal Health law, 

waarbij niet enkel de houder dient geregistreerd te zijn, maar eveneens de 
effectieve locatie waar de paardachtige zich bevindt. 

 
10) Varia en rondvraag 

- De provinciales zijn in volle heropstart en zijn wat afwachtend hoe alles zal verlopen. 
- Dressuur : opgelet met de nationale km-vergoeding, aangezien de officials 

begrepen hadden dat dit eveneens op provinciaal niveau geldt. 
- Endurance: Moeilijke opstart qua organisaties, afhankelijk van  ANB-machtigingen. 
- Eventing : Mooi gevulde kalender, maximale ondersteuning naar organisatoren toe. 
- Horseball en reining : verontschuldigd 
- Mennen : wedstrijden worden gecombineerd met oefendagen en dit slaagt goed aan 
- Jumping : goed volle kalender en een grote toename aan aantal deelnemers 
- Para-dressuur : de ruiters zullen zich volop voorbereiden op Tokio 2021. 
- Voltige : nu contactsporten mogelijk zijn, wordt de kalender opgesteld. 

 
11) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur 

- Algemene Vergadering : 7/7/2020 
- Raad van bestuur : 14 september 2020 – 19u te KBRSF, Zaventem 

 
Verslag : Inge Vandael 


