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RAAD VAN BESTUUR 

 
06-20211108       Merelbeke, 8 november 2021 
 

Verslag raad van bestuur van 8 november 2021 
om 19u30 in Zaventem 

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

 
2) Goedkeuring verslag 05-20210906 (B)      BIJLAGE 

Beslissing: het verslag wordt goedgekeurd.  
Opvolging:  
Redenen waarom clubs niet meer aansluiten bij Paardensport Vlaanderen: 
- Activiteiten gestopt 
- Vervangen door een andere club 
- Club bestaat niet meer/failliet/stopt met activiteiten 
Heel wat clubs geven geen reden en laten niks maar van zich horen.  
 

3) Financieel 
a) Simulatie 2021  (I)        BIJLAGE 

Het voorbereidend werk van de simulatie is gebeurd door Marleen, Lies en het team.  
De simulatie wordt overlopen door Koen.  
We verwachten een positief resultaat. 
Deze simulatie moet kort gemonitord worden.  
Belangrijk om wat reserve te hebben om op deze manier ook te kunnen inzetten voor de 
sport.  
Kanttekening: de sport heeft in 2021 nog niet op volle toeren gedraaid. Dus toch 
waakzaam zijn 
De financiële commissie is al regelmatig samengekomen in functie van de simulatie 
2021.    
 

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

De cijfers worden overlopen dd. 7/11/2021      
Totaal aantal leden:    42.682 
Totaal competitieve leden:   6.854 
Totaal recreatieve leden:  35.578 
Totaal aantal officials:   367 
Totaal aantal clubs:   745 
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5) Voorbereiding 2022 
a) Tarieven (B) 

i) Clublidmaatschap 
Het clublidmaatschap bedraagt 200 euro. Dit is idem als voorgaande jaren met 
uitzondering van 2020 (cf. extra coronasubsidies waardoor clubs geen bijdrage 
dienden te betalen).   

ii) Basislidmaatschap 
(1) Het tarief van het basislidmaatschap van 18 euro blijft behouden.  
(2) Alle tarieven wat betreft de verzekeringsuitbreidingen blijven gelijk.  

iii) Licenties 
Er is een voorstel gemaakt aan KBRSF en LEWB om het overzicht te 
vereenvoudigen.  

Beslissing: de vergadering gaat akkoord met dit voorstel 
b) Bridle: Officialmodule (I) 

De volgende stap in de ontwikkeling van Bridle is de officialmodule. Het is de bedoeling 
dat alle administratie met betrekking tot officials verzameld wordt via één platform. Dat 
gaat o.a.. over jaarlijkse aansluiting, beschikbaarheden doorgeven, activiteiten op 
wedstrijden doorgeven en daaraan gekoppeld de boekhoudkundige verwerking …  
Er is een werkgroep opgericht met betrokkenen uit de verschillende provinciales en 
mensen die veel wedstrijdverwerking doen. De analyse is volop aan de gang.  
De vergadering is akkoord om hier verder op in te zetten.  

c) Wedstrijdbeheer: project Saddle (I) 
Velen schrijven in via Equibel met uitzondering van voltige en horseball 
De exports worden gehaald uit Equibel en worden dan geïmporteerd in een systeem.  
Er zijn verschillende systemen hiervoor op de markt. 
Via de Ronde van Vlaanderen wordt gepolst bij de provinciales naar de verschillende 
systemen. Equipe komt daar als favoriet systeem naar voor.  
Er wordt overwogen om in zijn totaliteit naar Equipe over te stappen. Maar hier hangt 
een prijskaartje aan vast. We zijn momenteel aan het onderhandelen met Equipe om te 
kijken wat de mogelijkheden zijn. Het financieel plaatje moet wel kloppen.  
Equipe heeft modules voor jumping, dressuur, eventing en endurance (maar volgens 
het FEI-systeem). De niche van het mennen is klein vandaar dat ze dat nog niet 
ontwikkeld hebben. Ze zijn bereid om dit wel te ontwikkelen maar zijn op zoek naar een 
goede analist.  
Besluit: Equipe is een heel goed programma. Maar er staat een kostprijs tegenover 1 
euro excl. 21% BTW.  
Glenn informeert bij Equipe. (AP GM) 

d) Instapdrempel (B)        BIJLAGE 
i) Situering 

Het wedstrijdlandschap is de afgelopen jaren heel erg gewijzigd. Vroeger stapte je 
in op 80-90 cm vandaag kan je op wedstrijd gaan en kruisjes springen en parcours 
van 40 en 60 cm. De instap is veel laagdrempeliger geworden. Deze 
instapwedstrijden kunnen allemaal gereden worden met een basislidmaatschap.  
Ze proeven op provinciaal niveau en in de winterwerkingen van wedstrijden met een 
basislidmaatschap en eens ze dan een officiële licentie aanvragen dan vragen we 
nogmaals een instapdrempel (A-en/of B-brevet).  
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De vraag is niet om de brevettenwerking af te schaffen maar de vraag is wel om 
geen A-en/of B-brevet meer te koppelen aan het aanvragen van een licentie. Deze 
vraag is bij heel wat commissies afgetoetst en iedereen is voor 
Beslissing: de vergadering is akkoord om het A-en/of B-brevet los te koppelen van 
een aanvraag voor een licentie.  
Hier zijn wel een aantal voorwaarden aangekoppeld: 
(1) Veiligheid blijft voor iedereen een grote bezorgdheid. Daarom moet er 

geïnformeerd en gesensibiliseerd worden bij sporters, ouders, trainers ….  
(2) Elke discipline moet nadenken over formats zodat veiligheid centraal staat.  
(3) Officials moeten begeleid worden in hun ondersteunende, begeleidende rol op 

wedstrijden.  
(4) Extra aandacht voor het wedstrijdgebeuren in de kaderopleidingen.  
(5) Een goede communicatie hierover zal belangrijk zijn.  
Algemene bedenkingen:  
(1) De Provinciales hebben een belangrijke rol om nog laagdrempeliger te gaan 
inzetten.  
(2) Hervorming brevettenwerking: belangrijk om een logische opbouw uit te 
werken zodat er meerdere niveaus zijn.  
(3) Voltige: de discipline groeit. Er kunnen vanuit Paardensport Vlaanderen 
verschillende niveaus worden uitgewerkt. Verder uit te werken binnen de 
commissie.  
 

6) Sport  
a) Jumping Mechelen 

i) Algemene info (I) 
Nieuwe samenwerking tot eind 2024. 

ii) Awards Paardensport Vlaanderen (B) 
(1) Sportprestatie 
(2) Sportpersoonlijkheid 
Als er voorstellen zijn kunnen deze doorgegeven worden aan Lies.  

b) Commissies (BS) 
Om klaar te zijn als een organisatie van de toekomst in 2025 (verkiezingen commissies) 
zal een traject opgezet worden in samenwerking met Vrijwilligerswerkwerkt (Koen 
Vermeulen). 
Timing realisatie eind november 2022. 

 
7) Vertegenwoordigingen 

a) KBRSF 
i) AV FEI in Antwerpen 
ii) Topsport 

(1) Er zijn volop evaluaties bezig met de topsportcel. 
(2) Bilateraal gesprek topsport bij Sport Vlaanderen staat gepland op 9/11/2021. 

b) Paardenpunt Vlaanderen/BCP 
i) Animal Health Law 

Hoe gaat dat in de praktijk omgezet worden?  
Buiten het registreren van paarden. Ook de houders gaan moeten geregistreerd 
worden.  
BCP: nieuw contract afsluiten dat ze het beheer mogen behouden.  
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ii) Paarden uitsluiten om ideologische redenen zal niet meer kunnen.  
Niet met terugwerkende kracht.  

iii) Ook volop bezig met het dossier consumentenbescherming voor levende dieren.  
iv) Pachtwet 

Er is een hervorming van de pachtwet.  
v) Ruiter-en menroutes 

Bevoegdheid overgedragen naar Sport Vlaanderen.  
Jaagpaden problematiek.  
Het onderhouden van de paden blijft een probleem.  
Initiatief Bonheiden – Keerbergen. Verantwoordelijkheden voor onderhoud wordt bij 
de clubs gelegd.  
Mooi voorbeeld:  www.ruiterenenmennen.nl 

vi) Wolven problematiek.  
Versprekingen verlopen momenteel vrij stroef. 
 

8) Varia en rondvraag 
a) Ponyritjes worden op Jumping Mechelen georganiseerd door Ruiterclub Meerdaalhof.  
b) BIJK dressage 

In de winterperiode (open seizoen) kunnen dergelijke wedstrijden georganiseerd 
worden.  
Vanaf midden maart kunnen dergelijke wedstrijden niet meer georganiseerd worden 
binnen de huidige regelmentering.  
 

9) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur (B) 
21/02/2022 om 19h30 in Zaventem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag: Lies Vlamynck  
 
 
 
 

http://www.ruiterenenmennen.nl/

