
Verslag vergadering RVB 20/11/2018:  
 

1. Welkom door de voorzitter 
 
 

2. Secretariaat 
 

Social Media: Herinnering van de regel: bij het posten van een item op facebook, 
moeten 2 bestuurders akkoord zijn en het item dient in 2 talen gepubliceerd te 
worden. 
 
Buitengewone AV: Kay vraagt om de datum van 18/12 te verplaatsen naar 20/12 en 
deze datum wordt goedgekeurd. Uur: 19u30. 
 
Hengst Thee Zain: hengst ter dekking stellen waarbij de koper van de dekking een 
fiscaal attest krijgt en het dekgeld als gift wordt gegeven?  Het BAPS kan de hengst 
op de lijst van de goedgekeurde hengsten zetten, doch kan niet tussenkomen in de 
promotie hiervan. 
 
Marc geeft nog wat uitleg over de discussie met Mevrouw Depraetere.  

 
 
3. Penningmeester  
 

Betalingen: Bart beantwoordde de vragen m.b.t. de betalingen die het bestuur heeft. 

 

Uitgaven: Geen onkostenota’s. 

 

 

4. Show  

 

Het BAPS-bestuur werd gecontacteerd door Christine inzake haar kandidatuur als 

Executive Member Ecaho.  Het BAPS zal haar kandidatuur steunen. 

 

Show Commissie op vrijdag 23/11 – Kay gaat als Observer, inzake de discussie 

Antwerp Diamond Trophy en Elran Cup. 

 

Bart maakte ondertussen een afrekening van het BK – enkele kosten waren nog niet 

gekend en de kosten zijn inclusief de kosten voor de hengstenkeuring. 

De kosten van de hengstenkeuring zullen eruit gefilterd worden.  Er zal een verlies 

van ongeveer een 6.000 Euro zijn, zonder rekening te houden met het feit dat het 

BAPS ook een BK sponsort met een bedrag van 2.500 Euro indien er een andere 

organisator zou zijn. 

 

Agenda Showcommissie :  



Wijziging reglement voor het Europees Kampioenschap – fokker – eigenaar 

  

 

5. Endurance 
 

Stage die binnen 2 weken plaatsvindt : De aankondiging werd opgemaakt en op 

facebook geplaatst door Philippe.  Dit is momenteel geen activiteit onder de vleugels 

van het BAPS. 

In voorbereiding van de Concours des Eleveurs 

Diane heeft ook een sponsorbrochure voorbereid voor de Concours des Eleveurs 

 

6. Hengstenkeuring 
 

Datum 07/04/2019 – de locatie is geboekt. 

Prijs boxen : 30 Euro 

Juryleden :  Ferdinand Heumer – Tomasz Rombauer – Pitaluga – Garde-Elert – 

Hulshoff – E. Jones – Den Hartog – Bialobook - TRela  

4 juryleden zou een minimum zijn, waarvan 1 uit een ander ras. 

Den Hartog – Detailleur – Fayt – Cedes 

Gerard geeft wat uitleg over zijn visie op de hengstenkeuring met een opsplitsing 

tussen show en sport. 

Sport :  Kwalificaties: 

Endurance  – 80km 

  Dressage  – M level 

  Jumping  – 1 meter 

 

7. Diversen 
 

Multidisciplinaire dag van het paard : project om gebruik te maken van de locatie in 

Oud-Heverlee: 

- Master class 

- Trail en Pleasure 

- Working Equitation 

 

Website : Nieuwe items op website plaatsen. 

 


