Aan de leden van de raad van bestuur
03-20170613

Merelbeke, 14 juni 2017

Verslag raad van bestuur van 13 juni 2017 om 19.30u te Zaventem
Aanwezig:

Sven Beirnaert, Philip Brison, Jimmy Claesen (penningmeester),
Philippe De Meersman (secretaris-generaal), Stijn Geuvens (2de
ondervoorzitter), Kris Hellemans, Roger Janssens, Glenn Maes
(voorzitter), Marc Steeno, Walter Van Haegenborgh, Jean-Marie Van
Loo, Hans Vanbiervliet, Katrien Vancoillie, Konraad Vergauwen, Mathias
Wentein, Caroline Gekiere (boekhouding), Lies Vlamynck (directeur) en
Magali Vlaeminck (directieassistente)

Verontschuldigd: Jan Deprez, Jan Friant (1ste ondervoorzitter), Frank Houben, Tania
Roskams, Gunter Van Lent, Konraad Vergauwen
1) Welkomstwoord door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van de raad van bestuur van harte welkom.
2) Goedkeuring verslag nummer 02-20170403
Het verslag wordt goedgekeurd
3) VLP in 2017
a) VLP in cijfers
De details van de cijfers dd. 02/06/2017 worden overlopen.
Competitieve licenties:
6.406 (-7,19%)
Recreatieve vergunningen:
26.003 (-16,03%)
Officials:
315 (-6,25%)
Totaal:
32.724 (-14,35%)
Clubs:
613 (2,17%)
Paarden:
2.225 (-37,61%)
b) Boekhouding
i) Resultatenrekening
Caroline licht kort de resultatenrekening dd. 23/05/2017 toe. Hier zijn geen
opmerkingen. Personeelssubsidie en werkingssubsidie werden in 2017
gegroepeerd en vallen nu samen onder de noemer werkingssubsidie.
ii) Financiële rekeningen dd. 01/06/2017
Caroline overloopt de verschillende rekeningen.
iii) Geblokkeerde clubs
Het overzicht van de geblokkeerde clubs wordt besproken.

c) Sponsoring 2017
i) Uitgaande sponsoring 2017
In totaal geeft VLP 66.465 euro uit aan sponsoring. Enkel de sponsoring met
Jumping Mechelen dient nog besproken te worden.
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ii) Binnenkomende sponsoring 2017
In totaal komt er 40.479,60 euro binnen aan sponsoring.
d) Engagementsverklaringen
Met de missie, visie en doelstellingen van VLP in het achterhoofd, doet het DB een
voorstel voor een nieuwe engagementsverklaring. Deze werd opgesplitst in een
engagementsverklaring voor bestuurders en een engagementsverklaring voor
commissieleden.
Beide versies worden overlopen. Er wordt nog een toevoeging gedaan aan het
document dat werd doorgestuurd naar aanleiding van de problematieken in media
rond het grensoverschrijdend gedrag. De vergadering is akkoord met de inhoud van
de documenten en de nog door te voeren wijziging. Deze worden na aanpassing
bezorgd aan de commissieleden en leden raad van bestuur.
4) VLP en de toekomst
a) VLP-beleidsdag
Op 20 juni 2017 organiseert VLP een eerste editie van de VLP-beleidsdag. De
bedoeling is om samen met bestuursleden, commissieleden, werkgroepleden,
provinciales en experts te denken, discussiëren en dokteren aan de toekomst.
Er zijn momenteel 22 inschrijvingen. Er werd eerder deze week (12/06/2017) nog
een reminder gestuurd aan de volledige doelgroep. Er werd gevraagd in te schrijven
vóór 15/06/2017.
Er zijn 8 thema's waaruit iedereen 2 voorkeurthema's mag kiezen om die avond te
bespreken. De 8 thema's zijn:
• Zin en onzin van een beschermd wedstrijdseizoen
• Provinciale werkingen
• Optimalisatie licentiesysteem en toelatingsvoorwaarden om op VLP-wedstrijd te
gaan
• Plaats van de (gediplomeerde) trainer in het paardensportlandschap
• "Kleinere" disciplines groots aanpakken
• Van paardengewenning naar Olympische Spelen
• De official als vrijwilliger binnen VLP
• VLP-verkiezingsmodel van de toekomst
5) VLP en Sport Vlaanderen
a) Topsport VLP 2017-2020
i) Topsport financieel
Wegens het nieuw decreet zijn ook de middelen vanuit Sport Vlaanderen
geheroriënteerd. Nu zijn de middelen opgedeeld in decretale subsidies topsport
(TDT, TDP en OP), financieringen conform TSAP IV (2017-2020) en het VLPbudget (topsport en Talentenplan). De financiële middelen vanuit SV zijn gedaald
met 24%.
ii) Voor wat en wie?
Lies overloopt waaraan de financiële middelen o.a. besteed kunnen worden.
iii) Topsportevenementen
De budgetten vanuit Sport Vlaanderen zijn nog niet toegekend.
Het DB heeft een onderhoud gehad met Sport Vlaanderen, omdat we na het
indienen van het topsportdossier 24% minder subsidie kregen. Het gedeelte
"financieringen" kan jaarlijks herzien worden. We kregen een verslag met
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werkpunten waar we op kunnen inzetten maar dat niet automatisch resulteert in
meer middelen.
De RVB neemt het standpunt in dat we als VLP prominent aanwezig moeten zijn
op Jumping Mechelen. Het DB heeft een overleg met JM om de samenwerking te
evalueren en om de omvang van alle administratieve begeleiding te bespreken
om zo tot een nieuwe samenwerking te komen.
6) VLP-afvaardigingen
a) KBRSF
i) De adjunct-directeur die eerder werd aangesteld bleek niet de juiste persoon op
de juiste plaats te zijn. KBRSF is dus op zoek naar een nieuwe adjunct-directeur.
ii) Er zijn een aantal serieuze problemen geweest met Equibel, door het werken aan
het nieuwe systeem zijn er ook problemen tot stand gekomen aan het huidige
systeem . Het heeft veel tijd gekost om alles opgelost te krijgen. Men schatte niet
voldoende de ernst van de situatie in, en er werd niet correct gereageerd. Hier is
wel een les voor de toekomst uit getrokken.
iii) Jumping Lummen heeft niet alle afspraken nageleefd. De KBRSF heeft Jumping
Lummen gevraagd om tegen 30 juni 2017 info te geven over de stand van zaken.
b) PPV/BCP
De besturen van zowel BCP als PVV zijn een plan voor de toekomst aan het
uitwerken.
Voor de ontwikkeling van Horse ID werd beloofd dat de verwerking veel efficiënter
zou gebeuren en minder arbeidsintensief maar het tegendeel is waar.
7) VLP en onze maatschappelijke rol
a) Dossier ruimtelijke ordening
Op de vorige raad van bestuur werd de visietekst vanuit het Paardenpunt Vlaanderen
toegelicht door Glenn. Nu wordt een update gegeven van de huidige situatie. Het
amendement specifiek gericht op de hobby-paardenhouder werd ingediend. Joke
Schauvliege zou graag de codex ruimtelijke ordening voor de zomer goedgekeurd
krijgen, maar VLD wil dit niet omwille van de paarden en windmolens in agrarisch
gebied.
8) VLP en de sport
Sport in de kijker = HORSEBALL
a) Voorstelling discipline en commissie
Sven Beirnaert stelt aan de hand van een PPT en filmpje de discipline horseball voor.
Alle commissieleden worden overlopen.
b) Horseball in cijfers
Aantal HB-licenties: 80 in 2017 tegenover 63 in 2012 (+ 26,98%).
Aantal ploegen: 12 nationale in 2017 tegenover 9 in 2015 (+ 33,33%) en 2
promoploegen in 2017 tegenover geen in 2015.
Aantal wedstrijden: 9 nationale in 2017 tegenover 7 in 2015 (+ 28,57%) en 4 FHBC
in 2017 (zoals in 2015).
Officials: 19 in 2017 tegenover 5 in 2015 (+ 280%).
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c) Afrekening
i) Afrekening CHN
• Inleg: 850 euro/ploeg
• Prijzengeld: jaarlijks aanpasbaar
• Officials en secretariaat: 7 euro/match (3 arbiters + 1 supervisor + 2
secretaresses per match)
o optie 1: convenant
o optie 2: onkostenvergoeding met fiscale fiche
o optie 3: factuur
• Deel liga: 50 euro/ploeg
• Subsidie voor OC: 250 euro
ii) Afrekening FHBC
• Inleg: 50 euro/ploeg en 25 euro/ploeg promotour
• Prijzengeld: jaarlijks aanpasbaar
• Officials en secretariaat: zelfde als bij CHN.
d) Budget
• Commissiebudget: 6.000 euro
• Extra budget BK: 500 euro
• Sponsoring: 500 euro door FHE & 4.000 euro door Woodyfence
e) Realisaties afgelopen jaren
• De administratie van de HB-wedstrijden wordt sinds 2015 verwerkt door de liga's.
Voorgaande jaren werd dit uitsluitend opgevolgd door de nationale commissie.
• In 2015 werd de afrekening van de wedstrijden volledig gestructureerd.
• Sinds 2016 bestaat er een opleiding voor officials. Hiervoor werd alles
gestructureerd, werd er een cursus opgemaakt en wordt er jaarlijks één opleiding
georganiseerd.
• Sinds 2016 bestaat er een wedstrijdprogramma voor het verwerken van de HBresultaten.
• In 2017 werd er een poule opgericht voor de wedstrijdsecretariaten.
f) Naar de toekomst
• Verder professionaliseren van de discipline
• Organisatoren warm maken (clubs/evenementen)
• Discipline meer bekendheid geven
• Clubs aanmoedigen om horseball aan te bieden (en hen ondersteunen)
• Opleiding van officials verder ontwikkelen
• (Verder) werken aan respect voor officials
De volgende commissie in de kijker is REINING. Lies bespreekt dit met Tania Roskams.
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9) VLP en de media
a) Ethisch verantwoord sporten (EVS)
VLP werd door verschillende mediakanalen gecontacteerd naar aanleiding van de
incidenten binnen de judofederatie betreffende seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Onder andere VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws namen contact op om te peilen
naar onze aanpak voor dergelijke problematiek. Glenn en Lies stonden de pers te
woord.
10) Varia en rondvraag
a) Lentecriterium bij ruiterclub Berg-Op-Zoom
Er wordt een criterium georganiseerd voor de clubleden, maar iedereen wordt
uitgenodigd. In de periode van 15 maart tot 15 oktober kan dit niet. Er wordt een
officieel schrijven gericht aan de organisatoren dat dit eigenlijk niet kan, in het kader
van de piratenwedstrijden.
b) EuroCup KR
Er is een samenwerking tussen de Duitse federatie, de Nederlandse federatie en de
KR. In elk land wordt er een wedstrijd gehouden. In Sentower zijn er 50 buitenlandse
combinaties gestart, wat volgens de reglementen niet mag (anders heb je te maken
met een internationale wedstrijd). De dressuurcommissie werd hier ook niet van op
de hoogte gebracht, omdat dit een interclub betreft op provinciaal niveau. Er wordt
door middel van een officieel schrijven gemeld dat dit volgend jaar niet meer kan.
c) Para-equestrian
De vraag rijst of er een commissie PE is of een werkgroep. Er is geen installatie
geweest door KBRSF, maar op Equibel staat er wel dat er een commissie is en wordt
zelfs iemand als voorzitter aangeduid. Philippe De Meersman volgt dit verder op.
11)

Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur

11/09/2017 om 19.30u in Zaventem.
Verslag: Magali Vlaeminck en Lies Vlamynck
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