Aan de leden van de raad van bestuur
04-20170911

Merelbeke, 12 september 2017

Verslag raad van bestuur van 11 september 2017 om 19.30u te
Zaventem
Aanwezig:

Philip Brison, Jimmy Claesen (penningmeester), Philippe De Meersman
(secretaris-generaal), Jan Deprez, Stijn Geuvens (2de ondervoorzitter),
Kris Hellemans, Frank Houben, Roger Janssens, Glenn Maes
(voorzitter), Marc Steeno, Walter Van Haegenborgh, Gunter Van Lent,
Jean-Marie Van Loo, Hans Vanbiervliet, Katrien Vancoillie, Konraad
Vergauwen, Mathias Wentein, Caroline Gekiere (boekhouding), Lies
Vlamynck (directeur) en Magali Vlaeminck (directieassistente)
Sylvia Thienpont en Evert Van Mele (punt 3a)

Verontschuldigd: Sven Beirnaert, Jan Friant (1ste ondervoorzitter) en Tania Roskams
1) Welkomstwoord door de voorzitter
De voorzitter heet de leden van de raad van bestuur van harte welkom.
2) Goedkeuring verslag nummer 03-20170613
Het verslag wordt goedgekeurd.
3) VLP en de toekomst
a) Bespreking BTW (aanwezigheid Sylvia Thienpont (SBB) en Evert Van Mele)
De raad van bestuur gaat formeel akkoord om het gemengd gedeeltelijk BTW-statuut
aan te nemen vanaf 1 januari 2018.
b) Lidmaatschappen 2018 (bijlage)
Vanuit de jumpingcommissie kwam de vraag om de J06 en J13 te schrappen. Er is
duidelijk gebleken op de eerste VLP-beleidsdag, dat er een vraag is naar duidelijkheid
en eenvormigheid van de licenties dus de vraag van de jumpingcommissie past
perfect in dat kader. De ponyruiters en scholieren moeten in het begin iets meer
betalen (08 i.p.v. 06) maar eens ze young rider of junior zijn doen ze een voordeel
(want 08 volstaat). De 08-licenties worden 10 euro duurder (250 euro i.p.v. 240
euro). De D03 is (net zoals bij de J03) voor provinciale wedstrijden, pony's nationaal
en nationaal 4-jarigen. Lies past dit aan in het overzichtsdocument.
De VLP-eventingcommissie wil ook een aantal wijzigingen toepassen wat betreft de
eventinglicenties maar de onderhandelingen met LEWB zijn nog lopende. De
eventingcommissie is bezig met een aantal hervormingen en nemen de
licentiestructuur mee in hun nieuwe structuren. De uitvoering wordt gepland in 2019.
c) 2de VLP-beleidsdag
Op 17/10/2017 gaat de tweede VLP-beleidsdag door in het Van der Valk-hotel in
Diegem. Dezelfde doelgroepen (excl. provinciales) worden uitgenodigd als de eerste
beleidsdag maar nu komen de clubs er ook bij. Wat de provinciales betreft, hebben
zij woensdag as. (13/09/2017) een overleg om de zaken die tijdens de eerste
beleidsdag naar boven kwamen te bespreken. Ze worden opnieuw uitgenodigd op de
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tweede beleidsdag, maar het thema rond de provinciales wordt niet hernomen. Er
wordt een stand van zaken gegeven na de eerste VLP-beleidsdag. De thema's die
besproken worden zijn: info leerlijn, clubwedstrijden en lidmaatschaps- en
verzekeringssysteem.
d) Afdrachten provinciales
Dit punt wordt mee besproken op het overleg met de provinciales as. woensdag
13/09/2017.
4) VLP in 2017
a) Boekhouding
i) Stand van zaken rekeningen
Caroline overloopt de verschillende financiële rekeningen dd. 31/08/2017.
ii) Stand van zaken resultatenrekening
Caroline licht kort de resultatenrekening dd. 31/08/2017 toe.
Vanaf 1 januari 2018 gebruiken we een nieuw (analytisch) boekhoudplan
(vereenvoudigd). Op die manier kan ook makkelijker gerapporteerd worden aan
het bestuur.
iii) Geblokkeerde clubs
Het overzicht van de geblokkeerde clubs wordt besproken.
b) VLP in cijfers
De details van de cijfers dd. 04/09/2017 worden overlopen.
Competitieve licenties:
6.916 (0,20%)
Recreatieve vergunningen:
29.009 (-6,33%)
Officials:
329 (-2,08%)
Totaal:
36.254 (-5,11%)
Clubs:
618 (3,00%)
Paarden:
3.052 (-14,41%)
c) Organigram VLP-medewerkers
De verschillende teams worden overlopen. Binnen het team van clubsupport en de
vormingsarchitecten zijn er wat wijzigingen gebeurd naar aanleiding van het vertrek
van Tuline Wentein. Ellen Mallezie is nu verantwoordelijk voor de clubadministratie,
vlpclubs.be, de clubbegeleiding, de jeugdsport en de ondersteuning van
evenementen met Dré van de VLP. Féline Snoeck is erbij gekomen in dit team als
verantwoordelijke van de sportkampen en de brevettenwerking. Ook zij ondersteunt
evenementen met Dré.
Binnen het domein support is Sara twee maanden afwezig wegens een val van haar
paard (tot eind september). Dit zorgt voor een extra belasting binnen dit team, maar
Caroline en Magali volgen de betalingen en de licenties op.
d) Info bijgebouw
Er wordt een opbergruimte bijgebouwd voor wedstrijdmateriaal. Dit was reeds de
bedoeling bij de aankoop van het gebouw. We doen dit met de firma Storms in
Merelbeke en de werken starten in de week van 25 september 2017. De
bouwvergunning is volledig in orde. Deze werken werden begroot.
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5) VLP-afvaardigingen
a) KBRSF
i) De adjunct-directeur die eerder werd aangesteld bleek niet de juiste persoon op
de juiste plaats te zijn. Er werd een nieuwe dame aangeworven als assistentdirecteur. Ze is nog niet in dienst omdat de modaliteiten van haar contract nog in
bespreking zijn.
ii) Tryon
De volgende Wereldspelen gaan door in Tryon. Dit wordt een zware kost voor de
KBRSF. Er is heel wat discussie (vooral over het mennen) over afvaardigingen wie
wel en niet sturen. De sportbeoefenaars die kans hebben op een medaille moeten
gestuurd worden. Hiervoor moeten budgetten gezocht worden. De vraag is dus
niet kunnen we de sportbeoefenaars sturen maar hoe kunnen we extra middelen
vinden. Een actiepunt voor KBRSF.
b) Stand van zaken nationale dressuurcommissie
Het WK jonge paarden heeft voor discussie gezorgd. Er zijn twee rechtszaken van
gekomen rond de selectie. Didier Deschauwer (voorzitter van VLP-commissie) en Wim
Verwimp hebben allebei ontslag genomen uit de nationale dressuurcommissie. Didier
en Wim wilden onder bepaalde voorwaarden teruggaan naar de nationale commissie,
maar na een aantal bespreken werd duidelijk dat dit onmogelijk was geworden om de
goede werking van de nationale commissie te kunnen waarborgen. Thomas
Eyckmans en Katrien Verreet gaan in de plaats van Didier en Wim mee naar de
nationale commissie. Tot de gemoederen bedaard zijn en de dressuurcommissie weer
goed loopt, zal Philippe De Meersman de commissievergaderingen bijwonen als
secretaris-generaal van de KBRSF. Het is belangrijk dat het weer één geheel wordt
(Nederlandstaligen en Franstaligen op één lijn).
c) PPV/BCP
De problematiek binnen BCP is nog altijd dat daar een grondige hervorming dient te
gebeuren. Er moeten goeie afspraken gemaakt worden met de Waalse collega's maar
het is niet evident om af te spreken binnen de vakantieperiode (RVB waar geen
enkele Waalse collega aanwezig was). Er zijn nu ook structurele DB's in het leven
geroepen zodat er hopelijk wat meer kan worden samengezeten en er effectief zaken
kunnen worden beslist.
6) Varia en rondvraag
a) Endurance: aantal deelnemers op wedstrijden neemt af na de piek van 2013-2014
(ook tendens in LEWB). Ze doen zaken om de organisatoren te ondersteunen. Ze
haalden hiervoor inspiratie op de VLP-beleidsdag. Er werd een vacature
uitgeschreven om het ATRM-gegeven op te volgen op alle wedstrijden
(tijdsregistratie e.d.). Ook op andere vlakken probeert men binnen de
endurancecommissie tegemoet te komen aan de noden van de organisatoren.
b) WVUR: qua jumping mag men zeker niet klagen, wat dressuur betreft wordt een
kleine terugval ervaren (maar dit lijkt in alle provinciales zo te zijn).
c) Mennen: zowel individueel als in ploeg maken we kans op medailles op het WK. Er is
nog een groot budget nodig per menner om de menners naar het WK te kunnen
sturen. (zie ook punt 5aii)
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7) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur
Maandag
6
november
2017
om
19.30u
in
Gewijzigd naar Hotel Serwir in Sint-Niklaas.

Zaventem

(KBRSF).

Verslag: Magali Vlaeminck en Lies Vlamynck
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