
Verslag vergadering RVB 23/04/2019:  
 
 
1. Welkom door de voorzitter 

 
 

2. Secretariaat 
Marc informeert naar opmerkingen over de AV, en sommige punten worden 
besproken, zoals het Zootechnisch reglement, de verkiezing van de bestuurders. 
 
Paard Amel El Bey : Het paard werd geëxporteerd naar Frankrijk en de dierenarts in 
Frankrijk maakte een nieuwe schets die niet overeenkomt met de schets in de 
paspoort.  Er werd beslist foto’s op te vragen bij de nieuwe eigenaar. 
 
Scid and CA : de discussie gaat over het feit dat vader en moeder CA Neg zijn.  Dus 
nakomelingen zijn ook CA neg, zodat een test overbodig is volgens J..  Zij wenst dan 
ook geen extra kosten te maken voor de CA tests. 
Progenus wenst geen attesten af te leveren op basis van vermoedens zoals 
hierboven. 
 
De regels blijven behouden, de veulens ET zullen moeten worden getest. 
 
Arbeidsreglement : Overuren:  Het probleem van de overuren moet opgelost worden.   
Overuren moeten vanaf nu op voorhand goedgekeurd worden door Marc, of Kay als 
Marc afwezig is, en kunnen alleen dan toegepast worden. 
Het arbeidsreglement hiervoor zal aangepast worden. 
 
Post : Postzegels : de aanschaf van een frankeermachine wordt overwogen.   
Postophaling : eventueel opnieuw bekijken wat de kostprijs is voor de postophaling 2 
keer per week. 
 
 
3. Penningmeester  
Betalingen : Vragen werden beantwoord 
 
 
4. Show  
Aanvraag DC door Andrea Schoovaerts :  
De raad bekijkt de aanvraag en wenst dat de kandidaat minstens één workshop en 
minimum 2 stages volgt met positief resultaat. 
 
Aanvraag Jurylid Brigitte Kilian : om een nationaal jurylid te worden dient een cursus 
gevolgd te worden bij Paardenpunt Vlaanderen, alsook een BAPS cursus met Ecaho 
instructeur en 2 stages. 
 
Koenraad Detailleur : de aanvraag upgrade naar de A lijst werd reeds door het BAPS 
goedgekeurd. 
 



Koenraad heeft eveneens een affiliatie gestuurd voor een Show in 2020 tijdens 
hetzelfde weekend als Francorchamps.  Deze datum voor de show van Koen zal niet 
goedgekeurd worden door het BAPS. 
 
 
5. Endurance 
Geen nieuws 
 
 
6. Hengstenkeuring 
Hengstenkeuring : De resultaten staan nog niet online en niet alle deelnemers 
hebben hun resultaat ontvangen.   
Er ontbreken nog wel wat documenten van import / export / CA … 
 
De juryleden worden besproken en vooral het schrijven van beoordelingen. 
 
 
7. Diversen 
Sportdag : Nice day, nice comments.  Voor herhaling vatbaar, aangezien de locatie 
voor weinig geld toch beschikbaar is.  Eventueel opteren voor een wedstrijd i.p.v. een 
clinic. 
 
Evenementenkalender: Philippe doet het nodige. 
 
Website :  Philippe is van mening dat de website moet gewijzigd worden.  Het 
onderhoudscontract geldt niet alleen voor de website, er moet ook gekeken worden 
naar de volledige software ondersteuning, zowel voor het Studbook als voor Dika.   
 
Bosnie : Mark had een meeting met Bosnische breeders afgelopen vrijdag o.a. met 
Abdulah Imamovic 
De kosten zijn dezelfde als deze voor Baps-leden. 
Er werd een voorlopige kaderovereenkomst opgesteld. 
 
 
Kay Hennekens sluit de vergadering. 
 


