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04-20220919       Zaventem, 19 september 2022 
 

Verslag raad van bestuur van 19 september 2022 
om 19u30 in Zaventem 

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

 
2) Goedkeuring verslag 02-202200425 en 03-20220627 (B)   BIJLAGE 

Beslissing: De verslagen worden goedgekeurd.  
 

3) Paardensport Vlaanderen in cijfers (I) 
De cijfers dd. 12/09/2022 worden overlopen.  
Competitieve leden  =  7.951 
Recreatieve leden   = 33.029 
Official lidmaatschap (OF) = 283 
TOTAAL   =  41.263  
Clubs   =  766 
Paarden   = 3.722 
 

4) Financieel 
a) Feedback financiële situatie (I) 

Koen Boels (financieel adviseur) geeft een uiteenzetting van de belangrijkste items.  
We hadden een negatief resultaat begroot voor 2022 van +/- € 130K. 
Tussentijdse financiële resultaten worden overlopen.  
i) Subsidies, ICT uitgaven, De Zadelkamer is volgens budget 
ii) Personeelskosten zijn volgens budget 

Index 4% wordt 8% 
Dit is te wijten aan compensatie door vertrek en niet ingevulde vacatures.  

iii) Licenties 
€ 55K onder budget. Dit is te wijten aan een verkeerde inschatting begroting (er zijn 
gemiddelden genomen). Dit kan nog een gedeelte goedgemaakt worden door Q4.  

iv) Wedstrijden Jumping 
Jumping is de belangrijkste discipline wat betreft financiële impact.  
Budget +€ 22K ten opzichte van verlies van +/- € 80K. 
De meeste type wedstrijden hebben verlies (Gouden Laars, Silver, Gold, Diamond). 
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b) Begroting 2023: tarieven/indexatie (B) 
De begrotingsopmaak 2023 moet stilaan gebeuren. Om te kunnen blijven investeren in 
de sport zijn er volgende mogelijkheden: 
i) Tarieven verhogen => meer inkomsten 
ii) Snoeien in de kosten => minder uitgaven 
De vergadering is van mening dat het een en en-verhaal is.    
Enerzijds moet er gekeken worden naar het juist inzetten van de middelen, wat 
besparen en ook bekijken waar tarieven verhoogd moeten worden (indexering).  
Het zijn sowieso al wat moeilijkere tijden waardoor elke beslissing goed doordacht 
moet genomen worden. Dit wordt ook afgetoetst met de collega’s van LEWB.  
Dit punt wordt op nieuw opgenomen voor de volgende vergadering waar dan 
beslissingen moeten genomen worden. (AP RVB) 
 

5) Beleid 
a) Stand van zaken organisatiestructuur (I) 

i) Er is een bevraging geweest naar de commissieleden. 56% heeft de bevraging 
ingevuld.  
De belangrijkste bevindingen waren: 
(1) Onlineverkiezingen zijn gemakkelijker 
(2) Personen met verkeerde insteek of verkeerde verwachtingen stellen zich 

kandidaat. Duidelijke vereisten en screening nodig. 
(3) Weinig diversiteit.  
(4) ‘Gemanipuleerde’ verkiezingen (stemmen ronselen …) 
(5) Eventueel leden laten meestemmen.  
(6) Verschil in verkiezen van de commissies van Olympische en niet-Olympische 

disciplines.  
(7) Binnen commissies betere taakverdeling noodzakelijk.  

ii) Er is een werkgroep samengesteld met de mensen die in de bevraging een 
duidelijke mening of suggesties hadden. Deze werkgroep is samengekomen op 
13/09/2022. Volgende twee grote vragen dienen beantwoord te worden: 
(1) Wat zijn de gewenste profielen om in een commissie te zetelen?  
(2) Hoe trekken we die profielen aan en hoe komen we tot een goede 

samenstelling?  
iii) Uit de werkgroep zijn onderstaande bevindingen gekomen. Dit was een brainstorm 

en geen beslissing. De bevindingen worden afgetoetst met de leden van de raad van 
bestuur.  

iv) De voorzitter vraagt om hierover na te denken en alle feedback is welkom.  
Het is de bedoeling om dit in de loop van 2023 te finaliseren. Dat is een proces wat 
moet rijpen.   

b) Stand van zaken subsidiëringsaanvraag 2023 (I) 
i) Erkenningsaanvraag is ingediend vóór 1 september 2022 
ii) Beleidsfocus topsport is ingediend vóór 1 september 2022 
iii) Subsidiëringsaanvraag indienen vóór 1 november 2022 

(1) Algemene werking 
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(2) Beleidsfocussen Paardensport Vlaanderen 
• Jeugdsport 
• Sportkampen 

(i) Kampplaatsen Paardensport Vlaanderen 
(ii) Sport Vlaanderen centra (nog in onderhandeling) 

(3) Rationalisatie 
• Golf Vlaanderen -> ISB (Bridle) 
• Andere pistes worden nog afgetoetst.  

(4) Professionalisering sportkaderopleiding 
(5) Innovatie (wordt nog verder onderzocht) 

• Project onderwijs (zie punt c) 
c) Project onderwijs: Het paard, mijn vriend (I) 

i) Situering 
(1) Vak wereldoriëntatie in het lager onderwijs => nieuwe invulling 
(2) Vrije thema’s  
(3) Thema paard is populair 
(4) Voldoen aan eindtermen, lesfiches, evaluatiesystemen ed. 
(5) Project kadert in onderwijs, sport en dierenwelzijn (Minister Weyts, 

beleidsfocus?) 
(6) Kans om de paardensport dichter bij een potentiële doelgroep te brengen 
(7) Linken met brevettenwerking (hervorming) 
(8) Scholen naar de clubs brengen (bekendmaken website) 
(9) Alle info toegankelijk op Paardensport Vlaanderen website 

ii) Bestaat uit verschillende facetten: 
(1) Lesfiches 
(2) Handleiding leerkrachten 
(3) Op stap boekje 
(4) (digitaal) werkboekje voor individueel hoekenwerk 

iii) Een werkgroep (extern) coördineert voor de 3 onderwijsnetten 
iv) Paardensport Vlaanderen staat in voor volgende zaken: 

(1) Nalezen teksten 
(2) Teksten lay-outen 
(3) Tekeningen/fotomateriaal aanleveren 
(4) Pagina website voorzien 
(5) Hier moet een extra budget voor voorzien worden. Er wordt gekeken op welke 

manier hier extra middelen voor verkregen kunnen worden.   
De vergadering is overtuigd van de meerwaarde van het project voor de paardensport.  
Dit project kan verder uitgewerkt worden.  
 

6) Reglementen 
a) Algemeen reglement (B)       BIJLAGE 

Het algemeen reglement heeft een opkuis doorstaan wat betreft terminologie. Er zijn 
geen inhoudelijke wijzigingen gebeurd.  
Een belangrijke oefening voor de toekomst is 
i) Beter structuur steken in alle reglementen 
ii) Reglementen beperken tot het hoogstnoodzakelijke 
iii) Verwijzen naar andere reglementen (vb. FEI)  
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Beslissing: het algemeen reglement wordt goedgekeurd.  
 

7) Topsport 
a) Stand van zaken (I) 

i) Algemeen 
(1) In najaar (Na WK Pratoni, vanaf oktober) zullen evaluaties topsport 

kampioenschappen plaatsvinden (jumping, dressuur, eventing, para-dressuur) 
van alle leeftijdscategorieën.  

(2) Infrastructuur bovenlokaal: Goedkeuring voor Vincent Martens Tielt  
ii) Topsport resultaten 

(1) Jumping seniors: 7e plaats. Geen Olympisch ticket op WK behaald.  
Volgende kans: finale Barcelona 2022 – 1e land dat nog niet geselecteerd werd 
op WK (top 5) Jerome 2e, Nicola 8e. 

(2) Jumping jeugd: top!!! 
• 2 gouden            medailles per team YR en JR 
• 2 medailles      en      in individueel YR 
• 2 medailles       en      in individueel JR 
• 1 medaille       individueel Ch 

(3) Dressuur seniors: 13e plaats, geen Olympisch ticket op WK behaald. Volgende 
kans: EK 2023 

(4) Dressuur jeugd: top met de       voor de children!!! 
(5) Eventing seniors: WK Pratoni 14-18/9  
(6) Eventing jeugd: geen team-topplaatsen (beste teamresultaat 7e met pony’s) 

iii) Talentenplan  
(1) Sinds 2022: ook pony- en childrenruiters opgenomen in Talententeam.  
(2) Nieuwe structuur (zelfde ondersteuningen technische trainingen, mentale 

begeleiding…) 
(3) NIEUW! 

Flexibel leertraject in middelbaar onderwijs voor ruiters uit Talententeam: 
 5 kandidaten uit Talententeam, allen principieel goedgekeurd. 

iv) Infrastructuur 
(1) Er zijn 5 locaties die infrastructuursubsidies hebben ontvangen.  

Met deze locaties wordt een prioritaire terbeschikkingstelling (20 jaar) 
afgesproken.  
Paardensport Vlaanderen kan gebruik maken van de accommodaties voor 
topsporttrainingen en topsportstages. De vraag wordt gesteld of dit enkel voor 
alle olympische disciplines geldt (wat met mennen)? Er is een grote nood aan 
men accommodaties.  
Dit wordt verder afgesproken bij de afhandelingen van de afspraken.  
 

8) Communicatie 
a) De Zadelkamer (I) 

i) Er zijn ondertussen 5 afleveringen uitgezonden. De 6de wordt eind september 
uitgezonden. Half november wordt de 7de (laatste 2022) ingepland.  
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ii) Enkele kijkcijfers: 
(1) Cijfers Hippo TV 

• Aflevering 1            177 204 
• Aflevering 2            176 702 
• Aflevering 3            182 315 
• Aflevering 4            160 322 

(2)       Cijfers Facebook     Totaal # reacties (likes) 
• Aflevering 1            19 600    503 
• Aflevering 2            3900    237  
• Aflevering 3            4500    70 
• Aflevering 4            3900    51 

(3) Cijfers YouTube (152 abonnees)  
  #weergaven    #likes 
• Aflevering 1            1565    27  
• Aflevering 2            1582    16 
• Aflevering 3            637    4 
• Aflevering 4            588    5 

iii) Er is een bevraging rondgestuurd naar de leden van de raad van bestuur..  
De vergadering geeft het volgende mee over De Zadelkamer:  
(1) Reportages bestaan op zichzelf 
(2) Niet alle afleveringen waren even sterk 
(3) Soms vroeg het een inspanning om te blijven kijken.  
(4) De Zadelkamer is een begrip waar zeker nog dingen mee kunnen gebeuren 
(5) De recreatieruiter heeft het niet echt gezien (na bevraging binnen 

manegewerking) 
(6) Zeker nood aan een grondige evaluatie van het format.  

 
9) Vertegenwoordigingen 

a) KBRSF (I) 
i) FIPA 

Het FIPA-project wordt grondig toegelicht.  
b) Paardenpunt Vlaanderen/BCP (I) 

i) Ruimtelijke ordening  
(1) Kabinet Brouns 

Het bekomen van omgevingsvergunningen blijft een pijnpunt.  
Er zijn gesprekken lopende.  

ii) Kabinet Demir 
Er zou door het kabinet van minister van omgeving Zuhal Demir eerstdaags 
ingegaan worden op de vraag van PPV voor overleg. 

iii) Bespreekbaar maken van de levensbeëindiging van paarden 
PPV organiseert hierover een webinar op 26.9.2022 om 19u.  

iv) De Wolven 
(1) PPV gaf aan ANB feedback over het wolvenprotocol. Daar kwam op 14/09/2022 

reactie op van ANB. 
(2) De rode draad daarbij is dat er bij ANB geen bereidheid is het wolvenprotocol 

aan te passen: “Conclusie: geen wijziging in het protocol.”  
(3) Er wordt feedback bij deze terugkoppeling gevraagd tegen 10.10.2022.  
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(4) Voorstel is die feedback te beperken tot volgende zin: 
“De door PaardenPunt Vlaanderen gemaakte bemerkingen geven de mening 
weer van de verenigingen waarvan PaardenPunt Vlaanderen de koepel is en van 
de grote meerderheid van de paardenhouders. PaardenPunt Vlaanderen 
betreurt dat daar niet meer rekening mee gehouden wordt.” 

De vergadering is van mening dat dit een thema is die door PaardenPunt Vlaanderen 
moet behartigd worden. Lies geeft dit door aan PPV.  (AP LV)  

v) Consumentenbescherming levende dieren 
(1) Op 17 maart 2022 keurde de Kamer van Volksvertegenwoordigers het 

‘Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het oud Burgerlijk Wetboek 
met betrekking tot de verkopen aan consumenten. 
De nieuwe wetgeving trad in werking op 1 juni 2022. 

(2) De verkoop van levende dieren is uitgesloten van het toepassingsgebied van 
deze wet.  
 

10) Varia en rondvraag 
a) Jumping Mechelen (BS) 

Er is een overleg geweest op 19/09/2022 (voor de RVB).  
Er zijn geen opmerkelijke wijzigingen ten aanzien van vorige editie.  

b) Clubwerking 
Anne-Marie Dierickx heeft ontslag genomen uit de commissie. Momenteel nog geen 
vervanging voorzien.  

c) HGVBB 
Op 19/11/2023 sluit het seizoen af met een HGVBB-diner in Gooik.  

d) Jumping 
50 jaar Gouden Laars 
Evaluatie cyclus 

e) Voltige 
Meer dan 100 inschrijvingen op wedstrijden. Dat grote succes zorgt ervoor dat de 
wedstrijden heroriënteerd moeten worden. Vanaf 2023 zullen er ook Vlaamse 
wedstrijden georganiseerd worden.  

f) Mennen 
Er worden nog steeds pijltjes gebruikt met VLP op. Lies bespreekt dit met 
communicatie. (AP LV) 

g) Endurance 
i) CEI*-** 

Mooie opkomst voor de 100 en 120 km. 
Er is nood aan nieuw bloed voor de lagere reeksen. 

ii) De gemiddelde opkomst voor de wedstrijden is lager dan voor corona.  
iii) WK Verona gaat niet door. Dubai zou nu organisator worden.  

 
11) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur (B) 

Volgende vergadering gaat door op 26/10/2022 om 19h30 in Zaventem.  
 

 
 
Verslag: Lies Vlamynck  


