
Verslag vergadering RVB 22/01/2019:  
 
 
1. Welkom door de voorzitter 
Opening door de voorzitter met nieuwjaarswensen voor het jaar 2019. 
Informeel wordt er een kleine nieuwjaarsdrink gehouden met de leden van de RVB 
en de medewerkers van het secretariaat. 

 
 

2. Secretariaat 
AV : Waar ?  - Polak was 992 Euro en 650 Euro catering 
Andere locatie : De meeste locaties hebben geen vertaalboxen, dus deze bijhuren 
kost 1,500 Euro, de huur van de locatie is 385 – 665 zonder catering 
Elewijt: eventueel via email informatie opvragen – door Bart 
Datums : niet op 22 en 29 maart, indien mogelijk in de laatste week van maart.  
Indien mogelijk op een woensdag op 20 of 27 maart. 
 
Afsluiten verhuis naar Holsbeek :  Vandaag ontving Bart een afgestempelde kopie 
van de neerlegging van de verhuis,  maar het is nog niet online beschikbaar.` 
 
Waho Trophy : De Waho Trophy is volgens de regels een wisselbeker.  Om de 
uitverkorene toch iets te overhandigen zou er van de waho trophy een pasteltekening 
gemaakt worden en ingekaderd met naam paard en jaar. 
Marc stelt voor de Waho trophy een Race paard voor : Conchita DA  - Best Belgium 
Race horse op dit moment.  Eigenaar is Deckers – fokker is Johan Verstrepen.  De 
raad van Bestuur is anoniem akkoord. 
 
 
3. Penningmeester  
Kosten van 20.12 t/m 22.01 worden overlopen en vragen worden beantwoord. 
Budget 2019 wordt verplaatst naar volgende vergadering 
Expense sheet Diane en Philippe zijn aanvaard. 
 
 
4. Show  
Brugge organisatoren hebben een voorstel gedaan om op zaterdagavond een lezing 
te doen.  We vragen de mensen van Brugge naar meer informatie. 

- Timing – taal – Spreker – Hoe lang –  
 
 
5. Endurance 
De berekeningen van de endurance challenge is gemaakt. 
De Cheques voor challenge 1 en 2 worden tijdens de concours overhandigd. 
 
Concours des eleveurs :  Alle voorbereiding zijn gemaakt, Diane overloopt nog de 
laatste punten. 
 
  



 
6. Hengstenkeuring 
3 juryleden hebben toegezegd.   
Oud – Heverlee – 07.04.2019 
 
 
7. Diversen 
19.01.2019 : eerste pleasure en trail les, 12 inschrijvingen, goede start met duidelijk 
een niveau verhoging tov 2 jaar geleden. 
 
Amateur : 2 categoriën in de pleasure en trail, alleen de advanced zal niet mee 
deelnemen in de AJF Challenge. 
De vraag komt nog of Baps een challenge kan opstarten voor de TRail, maar dat is 
nog niet aan de orde. 
 
Jurycursus.  PP heeft 6 voorbrengers gevraagd, doch slechts betaald voor 4. 
Gerard zal adviseren. 
 


