
 

 

Verslag vergadering 21/01/2020:   
 
Verontschuldigd : Gerard Oben. 

 

 

1. Welkom door de voorzitter 

 

2.  Secretariaat 
 
- Het jaarboek ligt op schema; de bestuurders worden verzocht alle items vóór 1 
maart door te sturen. 
- Boetes voor laattijdige registraties:  
Suggestie: deze zal verschuldigd zijn indien de geboorteaangifte niet op BAPS is 
binnengekomen wanneer het veulen zes maanden oud is. Deze is ook verschuldigd 
indien het signalement en de betaling niet vóór de leeftijd van twaalf maanden van 
het veulen zijn voldaan. 
- Castratiepremie: de RVB besluit deze premie te behouden (5 stemmen voor). De 
RVB besluit eveneens deze uit te breiden naar de vijf Baps-stamboeken (5stemmen 
voor). Deze maatregel gaat in op 1 januari (castratie) en is gereserveerd voor leden. 
- Arbeidsreglement: Bart zorgt hiervoor samen met Liantis. 
- Facturatiesysteem: facturen / creditnota's: Bart bespreekt dit met Vicky. 
- Marhabaan CG: contact opnemen met C. Gillet? 
- A.F. Syurpriz: paspoort in orde brengen, dekbonnen volgen. 
- Het zoötechnische reglement werd opgesteld in overeenstemming met de Waho-
voorschriften, verbod op in vitro manipulatie van embryo's alsook de in december 
genomen beslissingen i.v.m. de tarieven. 
 
 
3.  Penningmeester 
 
De bestuurders ontvangen een eerste overzicht van de financiële situatie en lijken 
tevreden. 
De onkosten van de bestuurders worden aanvaard. 

 

4.  Show 
 
De RvB beslist om de organisatie van de European Amateur Cup 2020 op zich te 
nemen.  EACSO zal alle medewerking verlenen die nodig is.  De affiliatie moet nog 
naar ECAHO gestuurd worden. 
 
Mogelijke Officials BK 2020: 
J. Salsman, M. Tengksted, M.Ismer, U. Arsbacher, C. Moscine, J. Aragno, O. 
Aspeslagh, C. Valette, M. Jawarowski, G. Stevenson, A. Zauner,  M.Szarszewska, 
M. Bouterse. 
 
 
 



 

 

5.  Endurance 
 
Wedstrijd voor fokkers: Bart is DC, Ilse van Dun Ringmaster. 
 
 
6.  Hengstenkeuring 

 

Tony uitnodigen 

 

 

7.  Diversen 
 
Met betrekking tot de enquête naar consumentenbescherming, waarop ons gevraagd 
werd te reageren, moet Baps antwoorden dat we NIET willen dat dieren onder deze 
voorschriften worden opgenomen en dat de bestaande regels voldoende zijn. 
 
 
Agenda 2020: 18/2,17/3, 21/4, 19/5, 16/6, (21/7), 18/8, 15/9, 20/10, 17/11, 15/12. 
 


