
 

 

Verslag vergadering 16/06/2020:   
 
 
1. Welkom door de voorzitter 
 
2.  Secretariaat  
- Het secretariaat bleef operationeel gedurende de hele covid-periode. 
Op het hoogtepunt van de crisis hielden de secretaressen om beurten de activiteiten 
draaiend binnen de door de autoriteiten vastgestelde regels. 
- We ontvingen de proefdruk van het Jaarboek; geen opmerkingen behalve dat de 
statistieken nog moeten worden toegevoegd. 
- Elektronische handtekeningen: discussie over de opportuniteit voor het secretariaat 
om handtekeningen in Docusign-stijl te accepteren, en dit voor alle documenten 
zonder eigendomsoverdracht.  De raad is voor. Eid en Itsme zijn ook aanvaardbaar. 
- Het project “sales doc” zal worden goedgekeurd door de Raad. 
- Discussie rond een datum voor de AV.  27/7 en 23/7 blijven behouden. 
- De aanpassingen rond de erfelijke afwijkingen in het Zoötechnisch Reglement 
worden voorgelegd aan de bestuurders.  De wijzigingen zullen traceerbaar zijn 
volgens de uitgiftedatum van elke editie van het Zootechnisch Reglement. 
- Bij de verzending van het Jaarboek zal een begeleidend schrijven worden gevoegd. 
 
3. Penningmeester 
- De rekeningen werden goedgekeurd.  0 stemmen tegen 
- Het nieuwe budget is goedgekeurd.  0 stemmen tegen. Het lijkt erg op het vorige. 
- De betalingen worden aanvaard. 
 
4. Show 
- Affiliations 2021: Jamar en Brugge oké. 
- Geen nieuws van Koenraed, Josy en Francorchamps. 
- Baps organiseert het BK 2020 in het Azelhof, samen met de hengstenkeuring en 
een AJF-amateur. 
- Het reglement van de show dient nog gepreciseerd. 
 
5. Hengstenkeuring 
- Herinnering: Show / no show IN de catalogus van de hengstenkeuring. 
- De RVB van Baps heeft besloten tot 29/08/2020 (niet inbegrepen) de private 
keuringen voor 2000 euros te verrichten en dit vanwege de uitzonderlijke 
omstandigheden in verband met Covid-19. Enkel hengsten die volledig administratief 
in orde zijn komen in aanmerking voor deze private keuringen. 
Te publiceren op de website. 
- Baps zal EKS Farajj keuren. 
 
 
Kay Hennekens sluit de vergadering. 


