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RAAD VAN BESTUUR 

 
04-20210621       Merelbeke, 21 juni 2021 
 

Verslag raad van bestuur van 21 juni 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), Sven Beirnaert, Koen Boels, Bruno Vantomme, Janus Archie, Bram Balcaen, 
Wim De Poorter, Annick De Spiegeleer, Jan Deprez, Kris Hellemans, Marc Steeno, Walter Van 
Haegenborgh, Jean-Marie Van Loo, Hans Vanbiervliet, Lies Vlamynck. 
Verontschuldigd: Roger Janssens, Bart Vonck, Kristel Ceulemans, Gunter Van Lent, 
 
1) Welkomstwoord door de voorzitter 

Deze namiddag bezocht Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en 
Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw, het 
domein van Philippaerts – We Live Horses in Oudsbergen. Een initiatief van Paardenpunt 
Vlaanderen.  
Ook Vlaams parlementslid Lode Ceyssens nodigde de minister uit bij de familie Philippaerts 
om te wijzen op het economisch belang van de Vlaamse paardensector. Een aantal nieuwe 
acties rond de Vlaamse paardenhouderij zijn nodig. Het laatste actieplan dateert namelijk 
van 2016.   
Tijdens dit werkbezoek werden verschillende aspecten van de Vlaamse paardenhouderij 
belicht: de voorstelling van de familie Philippaerts en een rondleiding door hun stallen, de 
werking van Paardenpunt Vlaanderen, de Landelijke Rijvereniging over de organisatie van 
tornooien op landbouwgrond, Paardensport Vlaanderen over de vraag naar bijkomende 
rijpistes en het belang van de Vlaamse paardenfokkerij. Glenn heeft van de gelegenheid 
gebruikt gemaakt om tijdens zijn speech de ruimteproblematiek aan te kaarten.  
Dit bezoek kadert ook in de nieuwe subsidietoelage die Paardenpunt Vlaanderen mocht 
ontvangen.  
Voor Paardensport Vlaanderen was Glenn Maes en Lies Vlamynck aanwezig.  
 

2) Goedkeuring verslagen 03-20210420 (B)      BIJLAGE 
Beslissing: Het verslag wordt goedgekeurd.  
 

3) Corona 
a) Stand van zaken (I) 

i) MB is gepubliceerd. 
ii) Sport Vlaanderen heeft een protocol sportwedstrijden en sportevenementen 

opgemaakt. 
(1) Mondmaskerplicht op alle sportwedstrijden en sportevenementen. Zowel indoor 

als outdoor. 
(2) Nog steeds toelating vragen aan lokale overheid.  

iii) Vanaf 27 juni nieuwe versoepelingen. Wat dat betekent voor de sportsector? 
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iv) Over de sportkampen in de zomermaanden is er duidelijkheid. De kampen kunnen 
doorgaan in bubbels van 50.  

v) De aangepaste protocols (oa. brevettenwerking) zullen op de website verschijnen.  
 

4) Bestuur  
a) Financiële commissie (B)  

i) In het kader van Goed Bestuur 
ii) Samenstelling 

(1) Koen Boels (expert financiën) 
(2) John Willems (penningmeester) 
(3) Marleen Wullaert (coördinator financiën) 
(4) Glenn Maes (voorzitter) 
(5) Lies Vlamynck (alg. directeur) 
(6) Als adviseur (ad hoc): Evert Van Mele (externe boekhouder) 

Beslissing: deze samenstelling wordt goedgekeurd voor de periode van 2021-2024 
iii) Financiële commissie komt samen op 13 juli 2021 om 19h30 om de taakomschrijving 

te bepalen.  
De financiële commissie is een werkorgaan, die zaken voorbereidt voor DB en RVB. 
De eindverantwoordelijk blijft bij de RVB.  
Hierover wordt op een volgende RVB teruggekoppeld.  

b) Structuur Paardensport Vlaanderen (I) 
Het is belangrijk om als organisatie snel en wendbaar genoeg te blijven.  
We moeten een organisatiestructuur voor de toekomst opmaken. Belangrijke 
onderdelen hiervan zijn oa. clubs, provinciales, commissies. 
Onze statuten moeten sowieso aangepast worden in functie van de nieuwe wet 
vennootschappen en verenigingen (einddatum 31/12/2023). Stijn, Bruno en Bram zijn 
bezig met een evaluatie te maken.  
Om deze oefening te maken hebben we ook extern advies gevraagd. Hier wordt de 
komende maanden aan gewerkt.  
Er zal ook een werkgroep opgericht worden. Mensen die interesse hebben om 
opgenomen te worden in deze werkgroep kunnen het doorgeven aan Lies.  

 
5) Goed Bestuur 

a) Ethische commissie: samenstelling (B)     BIJLAGE 
De samenstelling: 

(1) Bram De Bock, medewerker en API; 
(2) Lut D'heer, studente diergeneeskunde en clubverantwoordelijke;  
(3) Ellen De Keukeleire, medewerker en API; 
(4) Dirk Demeersman, topruiter en toptrainer; 
(5) Stijn Geuvens, arbeidsrechter; 
(6) Stephanie Van Cauwenberghe, hippotherapeute en psychotherapeute; 
(7) Patrick Verschueren, liaison-officier politie 
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Lies zal als directeur niet meer zetelen in de ethische commissie. Lies zal wel 
betrokken blijven bij het beleid van de ethische commissie.  
Beslissing: de samenstelling wordt goedgekeurd voor de periode 2021-2024 
Er zijn een 4-tal gevallen van grensoverschrijdend gedrag gemeld het afgelopen jaar. De 
ethische commissie speelt hierin een begeleidende rol.  
 

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

De tabellen en grafieken worden overlopen.  
i) Totaal aantal leden: 35.617 

Is een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode 2020. En nog een verschil 
van - 13% ten aanzien van het totaal aantal leden eind 2020. 

ii) Competitieve leden: 4.943 
Is een daling van 2% ten opzichte van dezelfde periode 2020. En nog een verschil 
van -26% ten opzichte van het totaal aantal competitieve leden eind 2020. 

iii) Recreatieve leden: 30.434 
Is een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode 2020. En een daling van 
11% ten opzichte van het totaal aantal recreatieve leden eind 2020. 

iv) Clubs: 718 
Is een stijging van 10% ten opzichte van dezelfde periode 2020. En een stijging van 
6% ten opzichte van het totaal aantal clubs in 2020. 
 

7) Sport  
a) Instapdrempel wedstrijden (B) 

i) Situering:  
Er worden momenteel geen instapdrempels meer gevraagd bij de aanvraag van een 
licentie. Het is de bedoeling om dit voor heel 2021 aan te houden.  
Dit is te wijten aan 2 aspecten: 
- door corona geen brevettenwerking mogelijk 
- de afspraken met betrekking tot de instapdrempels zijn niet waterdicht 
Er is geen verplichting vanuit de verzekering. 

ii) In 2021 wordt de oefening gemaakt worden rond de instapdrempels.  
Volgende vragen worden gesteld: 
- Moet er nog een instapdrempel zijn? 
- Voor wie moet een instapdrempel zijn? 

Verschillende stakeholders worden hierbij betrekken oa. commissies  
Beslissing: De raad van bestuur is akkoord om geen instapdrempel meer te vragen in 
2021 bij aanvraag van een licentie.  

b) Disciplines 
i) Situering opstart per discipline (I) 

De verschillende disciplines worden overlopen.  
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c) Provinciales 
i) Situering opstart per provinciale (I) 

De verschillende provinciales worden overlopen. In het algemeen kan niet 
gesproken worden van een heel drukke start.  
 

8) Topsport (I)- aanwezigheid Evi Vereecke, technisch directeur topsport 
a) Stand van zaken richting Olympische Spelen 

Evi overloopt de stand van zaken wat betreft selecties, quarantaine en data competitie.  
Er wordt ook een supportersactie op poten gezet.  
We gaan begin juli een oproep lanceren naar alle clubs, om op een leuke en originele 
manier onze topsporters succes te wensen en aan te moedigen op de Spelen.  
Ze krijgen tot halverwege juli de tijd om leuke boodschappen te maken, via foto’s, 
filmpjes… zo gek als je maar kan bedenken. De clubs moeten hun boodschap 
doorsturen naar Paardensport Vlaanderen, wij verzamelen de boodschappen en maken 
er een leuke compilatie van.  
De compilatie zal doorgestuurd worden naar de atleten. 
De deelnemende clubs kunnen hierbij een van de drie leuke prijzen winnen:  
Een supportersfeest tijdens de OS, waarbij ze met de club naar de Spelen kunnen kijken 
en vanuit Paardensport Vlaanderen een foodtruck cadeau krijgen.  
Een meet & greet met een van de Olympische of Paralympische atleten, na de Spelen.  
20 tickets om samen met de club naar de première van Spirit te gaan 
De lancering van deze actie zal gebeuren via een leuk filmpje (de TikTok) die we vorige 
week hebben opgenomen. 

b) Dossier topsport infrastructuur  
Er zijn middelen vrijgemaakt vanuit de Vlaamse overheid om te investeren in topsport 
infrastructuur. Dit verliep volgens een strikte procedure.  
Paardensport Vlaanderen heeft hierin een coördinerende rol opgenomen en eerst een 
intern traject opgezet. De behoeftes werken in kaart gebracht. 4 kandidaten werden 
gesteund bij het indienen van hun dossier. Een belangrijk aspect was ook het prioritair 
ter beschikking stellen van de accommodatie voor de algemene topsportwerking van 
Paardensport Vlaanderen.  
Eind augustus zal hierover een beslissing vallen door de Vlaamse overheid.  

c) EK 2027 
Er is een werkgroep opgericht met KBRSF en Paardensport Vlaanderen. Het is de 
bedoeling dat deze werkgroep een haalbaarheidsstudie uitwerkt.  
Het initiatief is algemeen positief onthaald. Doch is er tot nu toe nog geen organisator 
opgesprongen.  
Er wordt momenteel nog high level gedacht en er zijn nog geen concrete uitwerkingen 
ten aanzien van verschillende disciplines.  
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9) Varia en rondvraag 
a) C-express wordt wekelijks ingeschakeld om wedstrijdmateriaal voor de secretariaten 

rond te voeren. Optie bekijken of het niet interessanter is om de vaste mensen 
materiaal te bezorgen die ze dan zelf meenemen naar de wedstrijden. Op te nemen voor 
seizoen 2022.  

b) Dressuur: 
Lies bespreekt met Aline de afspraken rond inleg en uitbetalingen.  

c) HGVBB had toestemming gekregen om in Zottegem te mogen organiseren 
(dressuurwedstrijden) van de HROV. De beperking was dat er geen ruiters van 
HROV/WVUR/KR/VOR mochten deelnemen enkel van HGVBB. HGVBB begrijpt dat dit 
niet kan voor de HROV leden omdat er zelf een wedstrijd wordt georganiseerd maar 
vindt het wel heel streng dat er ook geen andere provinciales mogen deelnemen.  
 

10) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur (B) 
Maandag 6 september 2021 om 19h30 voorkeur fysiek in Zaventem. Dit laatste wordt nog 
bevestigd.  

 
 
 
 


