
Verslag vergadering RVB 05/03/2019:  
 
 
1. Welkom door de voorzitter 

 
 

2. Secretariaat 
Uitnodiging voor de AV is voorbereid.   De statistieken zijn voorbereid doch enkele 
nog na te kijken; castratiepremies. 
De agendapunten worden overlopen en punt 9 wordt aangepast : Jeremie Malou 
wordt vervangen door beschikbaar mandaat. 
De verslagen AV 2018 worden eveneens overlopen en goedgekeurd. 
 
Waho Trophy  and meeting 
Marc legt het certificaat WAHO Trophy voor en vraagt de raad of zij hiermee akkoord 
zijn.  De Raad is akkoord. 
 
Registratie CR Ahkdar : Paard geboren in 2008 en dekcertificaat van Khidar uit 2007.  
Wordt verder opgevolgd. 
 
Jaarboek : de planning wordt overlopen, alsook de samenwerking met Ruud.  Er 
wordt nog een deadline voorzien voor de oplevering van de jaarboek.   
 
 
3. Penningmeester  
Jaarcijfers en budget worden gepresenteerd. Vragen worden overlopen en kleine 
aanpassingen worden doorgevoerd. 
Het budget en jaarrekening worden goedgekeurd door de raad. 
 
Rekening secretariaat :   Een derde kaart wordt aangevraagd op naam van BAPS 
Secretariaat.  Bart zal contact opnemen met CBC. 
 
Vicky Salaris :   Vicky heeft gevraagd naar een salarisverhoging welke besproken 
was bij de aanwerving.    Verhoging naar 2750,00 Euro. 
 
Onkostennota’s Marc – Gerard – Ilse worden goedgekeurd. 
 
Onkosten BAPS worden overlopen en vragen worden beantwoord. 
 
 
4. Show  
 
Rome : Nils herbenoemt tot voorzitter van de showcommissie. 
Conflict of intrests :  
Nieuwe regel in blue book : familie - friends 
 
ECAHO organiseert het EK dit jaar in samenwerking met Anica in Italië. 
Nieuwe regels inzake inentingen : er wordt overwogen om de inentingen af te 
stemmen met de regels van de FEI. 
 



Er werd een nieuwe DC erkend, de erkenning van Waleed werd uitgesteld wegens 
probleem als ringmeester in Daman. 
 
Excecutive committee : 3 nieuwe benoemingen. 
 
 
5. Endurance 
Challenge :  only 10 paarden in Challenge 1 – 32 in de challenge 2  

- 5 fokkers  Challenge 3 
Het budget van 5000 euro werd voorzien in de Challenge 
 

Challenge : vorig jaar 37 paarden ingeschreven (35 aanwezig) + 8 hengsten (4 

Belgische) 

Dit jaar : 28 paarden ingeschreven (24 aanwezig) + 2 hengsten (geen Belgische) 

Er was wat verwarring over de naam van de wedstrijd (fokkers), dus een 

naamswijziging is aangewezen 

De locatie blijft vermoedelijk in Ghlin 

 
6. Hengstenkeuring 
3 juryleden hebben bevestigd: Pascale Lavreau – Fayt – Van der Auwera 
 
 
7. Diversen 
Brief aan BAPS van Katty Leclerc,   inzake het gebruik van diepvriessperma van haar 
hengst welke ze wil ruinen.  Voor een KI moet de hengst steeds via de 
hengstenkeuring komen. 
 
Gerard ontving een mail van Paardenpunt met pijnpunten in de paardensector. 
Zij wensen dat BAPS een enquête uitschrijft inzake welfare, transport, registratie 
…….. etc. over het punt of de mensen tevreden zijn. 
 
De lezing van Brugge gaat niet door, de spreker heeft afgezegd. 
 
 
Kay Hennekens sluit de vergadering. 
 


