
Verslag Bijzondere Algemene Vergadering op 12.06.09 in 
Wezembeek-Oppem 
 
J. Dardenne heette de aanwezigen welkom en informeerde de 
vergadering over het enig agendapunt:  
Verkiezing van een lid van de Raad van Bestuur van BAPS vzw voor de 
Nederlandstalige gemeenschap ter vervanging van Koen Detailleur, 
uittredend en opnieuw verkiesbaar. 
 
J. Dardenne deelde mee dat 3 personen via een aangetekend schrijven 
hun kandidatuur stelden: 
- Detailleur Koen 
- Rector Hubert 
- Van der Auwera Tony 
 
Op verzoek van de voorzitter stelden de 3 kandidaten zich voor aan de 
leden van de Bijzondere Algemene Vergadering: 
 

 Van der Auwera Tony:    
Hij stelde al 40 jaar actief te zijn in de paardensport en 25 jaar lid te zijn 
van het BAPS, gedreven door passie voor het Arabisch volbloedpaard. 
Sedert meerdere jaren is hij show-jurylid. 
Hij beklemtoonde zich te willen inzetten voor de promotie van het 
Arabisch paard.  Ondanks de economische crisis blijft er veel  
belangstelling voor het Arabisch paard en is het nodig maximaal te 
werken op het vlak van promotie.   
 

 Rector Hubert 
De Heer Rector uit Bierbeek stelde zich voor als liefhebber en kleine 
fokker van Arabische volbloedpaarden.   Als gegradueerd landschap- en 
tuinarchitect gaf hij 35 jaren les in Leuven en geniet hij nu van zijn 
pensioen.  Hij verklaarde zijn kandidatuur te stellen om volgende 
doelstellingen te realiseren ten dienste van de fokkers van Arabische 
paarden in België: 

- Het verbeteren van contacten, relaties tussen fokkers onderling.  Al 
te dikwijls geven roddels en leugens aanleiding tot problematische 
verhoudingen tussen fokkers.  Elkaar helpen, vriendschap en 
goede sfeer dienen nagestreefd.  De shows moeten volksfeesten 
worden waar het Arabisch paard in het middelpunt van de 
belangstelling staat. 

- Het Arabisch paard dient meer aan het grote publiek te worden 
voorgesteld in vakbladen, publicaties, bij 
paardensportmanifestaties… 



- Voor de shows in België dienen de juryleden door de Raad van 
Bestuur te worden aangeduid en de juryleden worden pas kenbaar 
gemaakt op de dag van de show zelf.  Deze voorstellen kunnen 
allerlei mechanismen van mogelijke beïnvloeding verhinderen en 
zorgen ervoor dat fokkers of trainers hun deelname niet laten 
afhangen van de aanwezigheid van bepaalde juryleden. 

 
De Rector voegde er tenslotte aan toe dat hij recht op zijn doel afgaat, 
geen meeloper of mouwveger is. 
 
 
Voor de geheime stemming deelde de voorzitter mee dat er 72 stemmen 
konden worden uitgebracht waarvan 31 via volmacht. 
 
Tijdens de stemming vroeg Mevr. Focke het woord.  Zij stelde dat de 
wedstrijdkalender van DAP wordt samengesteld nadat de showdata en 
de data van de endurance wedstrijden bekend zijn.  Zij vroeg, indien 
voor de shows of endurance data worden gewijzigd, rekening te houden 
met de wedstrijdkalender van DAP. 
 
J. Dardenne gaf de uitslag van de stemming die als volgt was: 

- Detailleur Koen: 27 stemmen 
- Rector Hubert: 41 stemmen 
- Van der Auwera Tony: 4 stemmen 

 
De Heer Rector Hubert werd bijgevolg verkozen als lid van de Raad van 
Bestuur van BAPS vzw.  Hij kreeg een applaus van de aanwezige leden 
die daarop door de voorzitter werden uitgenodigd op een drankje. 
 
 
W. Bijnens        J. Dardenne 
secretaris        voorzitter 
 
 
 
 
 
 


