
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE 
VERGADERING VAN BAPS VZW – 10.05.2016 

KU LEUVEN, CAMPUS HEVERLEE, LANDBOUWINSTITUUT HOOFDGEBOUW -  HEVERLEE  
 
1. Inleiding door de ondervoorzitter ad hoc 
 
De vergadering werd geopend door ondervoorzitter Ilse Verbruggen die de aanwezigen welkom 
heette. 
 
 2. Goedkeuring van de verkiezing van Mr. Jeremy Malou 
Stemresultaat ALV BAPS vzw dd.25 maart 2016:  
107 stemmen voor Mr. Malou J., 11 voor Mevr. Deleau M. 
 
Ondervoorzitter Ilse Verbruggen gaf de uitslag van de geheime stemming: 
De heer Jeremy Malou: 48 ja – 1 blanco 
 
3. Verkiezing van 3 bestuurders 
 
2 voor de Franstalige gemeenschap: 

 Dr. Samy Abdellich: ontslagnemend en herkiesbaar – mandaat van 3 jaren 

 Mr. Marc Hoebeke: ontslagnemend en herkiesbaar – mandaat van 1 jaar 
 
1 voor de Nederlandstalige gemeenschap: 

 Mr. Jean Mattens: ontslagnemend en herkiesbaar – mandaat van 2 jaren 
 
De ondervoorzitter Mevr. Verbruggen deelde de Buitengewone Algemene Vergadering mee dat zij 
voor de Franstalige gemeenschap 2 kandidaatstellingen ontving: Diane Bédard en Philippe 
Laviolette. Voor de Nederlandstalige gemeenschap ontving zij 1 kandidaatstelling: Kay Hennekens. 

 
De kandidaten stelden zich voor: 
 

 Diane Bédard: 
 

Goedenavond, 
Mijn naam is Diane Bédard. 
Ik heb mezelf kandidaat gesteld voor de functie van Franstalig bestuurder. 
Ik woon in Vlaanderen, maar ben geen Vlaamse. Ik ben ook niet Waals. Ik ben afkomstig uit 
Franstalig Canada en woon sinds 1990 in Europa en sinds 2003 in België. Van opleiding ben ik 
archeologe, gespecialiseerd in Romeinse mozaïeken. Het zijn mijn studies die me naar Europa 
gebracht hebben. 
Al van jongs af aan was ik gepassioneerd door paarden. Maar het was pas vanaf het moment dat ik 
samen met mijn man een huis kocht in België, met tamelijk veel grond aan, dat ik eindelijk zelf 
paarden kon houden. Eerst die van andere mensen, waaronder enkele Arabische volbloeden. 
Wanneer ik de gangen en elegantie van die paarden zag, was ik meteen verkocht. 



Maar aangezien ik ook van wat variatie in kleuren houd, waarschijnlijk onder invloed van de 
paarden die ik als kind gekend heb, kocht ik in 2010 eerst een isabelkleurig, half-Arabisch 
merrieveulentje. Het jaar daarna volgde mijn zwarte Arabische volbloedhengst. 
Nu hebben we een familiale fokkerij waarmee we een beetje proeven van elke discipline: show, 
endurance en, sinds kort, trail en dressuur. 
Maar dat zou allemaal onmogelijk zijn zonder een goed teamwork waarin elk zijn eigen rol speelt. Ik 
doe mijn best om ervoor te zorgen dat er steeds een aangename sfeer heerst en dat iedereen 
tevreden blijft. Ik sta steeds open voor discussie om alle verschillende standpunten te kunnen 
begrijpen. 
En daarom denk ik een steentje te kunnen bijdragen in het BAPS. Ik zou heel graag samenwerken 
met andere liefhebbers van het Arabische volbloedpaard en hoop daarmee ons studbook een 
duwtje in de rug te kunnen geven. 
Hartelijk dank. 

 

 Philippe Laviolette 
 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Philippe Laviolette. Ik ben 49 jaar oud en werk als zelfstandige in de renovatiesector. 
Ik ben een eenvoudig, maar strikt persoon, met een volhardend en bemiddelend karakter. Ik heb 
mezelf kandidaat gesteld bij het BAPS, omdat de negativiteit tijdens de vorige vergadering me zo 
verbaasde. Niet één keer kwam de promotie van het Arabische volbloedpaard, noch zijn welzijn aan 
bod. Ik zou daarom graag al mijn energie willen steken in de goede werking van het BAPS. Ik ben 
ervan overtuigd dat we samen het beeld van dit fantastische dier groot kunnen maken. 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 

 Kay Hennekens 
 
Dag allemaal, 
Mijn naam is Hennekens Kay en ik stel mij kandidaat als Nederlandstalig bestuurder voor de Raad 
van Bestuur van BAPS vzw. 
Ik ben geboren in Nederland maar woon al vele jaren in Brecht met mijn vrouw Helen Van Nes en 
samen hebben we een grote stoeterij met Arabische volbloedpaarden, Anglo-Arabische paarden en 
Trakehners. Zelf ben ik al 45 jaar bezig met Arabische paarden. Daarnaast ben ik zaakvoerder van 
Nestaan Holland. Mijn bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van polyurethaan 
hardschuim blokken en tweecomponenten systemen. Met deze producten kunt u isoleren, 
modelleren, gieten, sprayen, injecteren of lijmen. 
Ik heb besloten mij kandidaat te stellen omdat ik geschokt was door het verloop van de laatste 
algemene vergadering van BAPS vzw en de verantwoordelijkheid wil opnemen om van BAPS een 
goede organisatie te maken. Ik wil samen met de andere bestuursleden op een constructieve 
manier werken aan de toekomst van BAPS en het beter doen voor de algemene vergadering, voor 
de leden en voor onszelf. 
 
Ondervoorzitter Ilse Verbruggen gaf de uitslag van de geheime stemming: 
Mevrouw Diane Bédard: 47 ja – 2 blanco 
De heer Philippe Laviolette: 44 ja – 4 blanco – 1 neen 
De heer Kay Hennekens: 48 ja – 1 blanco 

Hierna sloot Ilse Verbruggen de vergadering. 


