
Verslag vergadering RVB 17/09/2019:  
 
 
Diane verontschuldigd. 

 
 
1. Welkom door de voorzitter 
 

 
2. Secretariaat 
 
Mail ontvangen van Philippe Laviolette waarin hij zijn ontslag aanbiedt.  Het ontslag wordt 
aanvaard. 
 
De vraag is of er een vervroegde Algemene Vergadering moet plaatsvinden voor een 
herbenoeming.   De Raad beslist om te wachten tot de AV van maart en er zal een 
mededeling op de website geplaatst worden. 
Publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt ondertekend. 
 
Lydia is terug op kantoor sinds maandag. 
 
Kay overloopt de lopende rechtszaken, en geeft een update van de gang van zaken. 
 

 
3. Penningmeester  
 
Kosten werden ontvangen en akkoord door RvB. 
BK rekening wordt overlopen. 
Tegen volgende vergadering zal er een financieel overzicht van het BK gemaakt worden. 

 
 
4. Show  
 
BK : Er waren wat klachten door sommige deelnemers, welke momenteel besproken 
worden. 
De regels worden eveneens besproken.  Het punt van de “Belgian Registred Horses” wordt 
opnieuw besproken en zal verder uitgewerkt worden in een nieuw Yellow Book. 
 
Eveneens de mail van James Swaenepoel met de aanbevelingen wordt besproken. 
 
Spa Francorchamps : Sponsorship 2,500 Euro wordt toegekend. 5 stemmen voor. 
Affiliatie Elran Cup : Is reeds ingediend bij Ecaho. 
Affiliatie Katrien Peeters – Brussels Arabian Horse Show op 5-6 september. Conflict met de 
datum waarop het BK plaatsvindt. 
Brugge : Breeders Cup  - B International en European was reeds aangevraagd, de Breeders 
Cup wordt doorgestuurd.  
 
BK op 5-6 september 2020 samen met de hengstenkeuring. 
 
Ecaho meeting : 5 oktober 2019 – Voor Ilse niet mogelijk om te gaan en Kay zou in de plaats 
gaan. 
 
 



5. Endurance 
 
 
 
6. Hengstenkeuring 
 
Hengstenkeuring : 2 hengsten met een erfelijk gebrek.  Voorstel is om de hengsten ter 

verificatie naar de Universitaire kliniek te sturen.  

Beide gevallen worden in detail besproken en bediscussieerd.  

3 votes voor – 1 vote tegen – 1 vote onthouding. 

De raad zal telefonisch contact opnemen met de betreffende houders, alvorens een brief te 

versturen waarin zij worden uitgenodigd het paard in één van de universitaire klinieken ter 

verificatie aan te bieden. 

 
 
7. Diversen 
 
Website :  Er zijn 2 offertes momenteel, beide van rond de 6,000 Euro. 
De voorkeur gaat naar een verdere samenwerking met Thomas – eveneens ads toevoegen 
voor de verkoop van paarden, maar enkel met toegang voor leden en voor een periode van 4 
maanden. 
Er wordt ook gesproken over de verdere digitale implementatie van documenten via digitale 
ID of Itsme. 
 

Jaarboek : Er wordt besproken wat er zal gebeuren met de jaarboek na het ontslag van 

Philippe. 

 

 

Kay Hennekens sluit de vergadering. 
 
 


