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Aan de leden van de raad van bestuur 
04-20191125         Zaventem, 25 november 2019 
 

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR VLP vzw 

Zaventem, 25 november 2019 om 19u00 

 
Aanwezig: Glenn Maes (voorzitter), Stijn Geuvens (1ste ondervoorzitter), Jimmy Claesen (2de 
ondervoorzitter), Philippe De Meersman (secretaris-generaal), Sven Beirnaert, Philip Brison, Jan Deprez, 
Kris Hellemans, Roger Janssens, Tania Roskams, Marc Steeno, Hans Vanbiervliet, Katrien Vancoillie, Inge 
Vandael, Jean-Marie Van Loo, Lies Vlamynck, Mathias Wentein 
 
Verontschuldigd: Walter Van Haegenborgh, Gunter Van Lent 
 
1) Welkomstwoord door de voorzitter        5' 

Het is een heuglijke dag wat persbelangstelling betreft, aangezien we met ons nieuw initiatief, in 
samenwerking met Jumping Mechelen, zijnde het stokpaardrijden de nationale pers bereikten. 
 

2) Goedkeuring verslag nummer 03-20190916 (beslissing) BIJLAGE   5' 
De raad van bestuur keurt het verslag unaniem goed. 
 

3) Samenstelling raad van bestuur (info + beslissing)     5’ 
a) Afvaardiging mennen 

Frank Houben heeft ontslag genomen in de raad van bestuur, alsook in de mencommissie. De 
vervanger voor de raad van bestuur wordt op 25/11 door de VLP-mencommissie gekozen. Ter 
vervanging in de VLP-mencommissie wordt Sven Tinlot gecoöpteerd. 
 

b) Afvaardiging voltige 
Konraad Vergauwen heeft ontslag genomen in de raad van bestuur, alsook in de VLP- en de 
nationale voltigecommissie. Zijn vervanger is nog niet gekend. 
 

c) Coöptatie horseballcommissie 
Frans Van Severen heeft ontslag genomen in de VLP- en de nationale horseballcommissie. Ter 
vervanging als commissielid in de VLP-commissie wordt Jan Rombaut gecoöpteerd. 
 

4) Boekhouding           15’ 
a) Simulatie boekjaar 2019 (info) BIJLAGE 

- Cash flow zit goed in het najaar van 2019  
- Op basis van de simulatie zou VLP eindigen met een positief resultaat. 
- De controle van de boekhouding zal plaatsvinden op maandag 10 februari 2020 in de namiddag 
- De Algemene Vergadering zal plaatsvinden op 23 maart te KBRSF, Zaventem 
 

b) Overzicht geblokkeerde clubs + acties (info) BIJLAGE 
Inge overloopt de clubs die hun schulden hebben afbetaald alsook de clubs die via de gerechts- 
deurwaarder opgevolgd worden. Spijtig genoeg hebben we bepaalde clubs die steeds terug komen, 
maar we blijven het proces volgen en dit loont. 
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5) VLP en de toekomst          45’ 
a) ICT-project (beslissing) 

- De samenwerkingsovereenkomst werd getekend met Info Service Belgium voor 3 jaar, waarna 
deze overeenkomst stilzwijgend verlengd wordt voor 1 jaar. Hun grootste troef is dat voor twee 
derde van de gevraagde zaken reeds ontwikkeld is bij deze ICT-partner. 

- Frederic De Meersman coördineert dit project. 
- I-member software wordt ontwikkeld voor VLP met in eerste fase een focus op clubs, leden, 

registratie, federatie en publiekportaal. We bouwen dan een historiek op per lid en kunnen de 
reset overslaan. 

- De jaarlijkse kost voor 2020 is 98.000 € en de eenmalige kost is 5.500 €. In een tweede fase 
kost het 2,45 €/lid per jaar. 

- Het opzet is om op 1 september 2020 live te gaan. 
 

b) Stand van zaken VLP/LRV (info) 
- Op 13/11/2019 vond er een overleg plaats, waarbij er gewerkt werd in verschillende groepen 

rond de meerwaarden en de remmen bij een gemeenschappelijk verhaal. 
- Lange beide kanten is er een wil om dit verhaal tot een goed einde te brengen. Er moet nog 

veel gesproken worden om elkaar te vinden. We worden hierbij samen dan ook gecoacht door 
Koen Vermeulen en wij achten dat heel positief. 

- Het zal een moeilijke oefening zijn om de communicatie te brengen naar al onze stakeholders. 
- Op 13/01/2020 vindt het volgende overleg plaats rond de stakeholders. 
 

c) Licenties 2020 (beslissing) 
i) Tarief 
- Op de vorige raad van bestuur werd beslist om de recreavergunning te verhogen van 17 euro 

naar 18 euro. Dit tarief geldt ook voor de officials. 
- Voor de competitieve licenties zal er in 2020 een uitgebreide oefening gemaakt worden in 

samenwerking/ -spraak met LEWB om de gehele structuur eenvoudiger te maken. 
- De enige wijziging naar 2020 toe is dat de J16 zal gelden als de licentie voor de seniors op 

internationale wedstrijden. De J08 zal gelden voor nationale proeven, inclusief de GP, alsook 
voor de jeugd op internationale wedstrijden. 
 

d) Communicatie (info) 
i) Stand van zaken hervorming communicatie 

Inge licht het communicatieplan naar de lancering van onze nieuwe naam en logo toe. 
 
6) Bestuur            5’ 

a) Goed Bestuur 
i) Zelfevaluatie (info) 
- Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we een online bevraging ter evaluatie. 

 
7) VLP in 2019           15’ 

a) VLP in cijfers (info) BIJLAGE 
- We zitten nog een beetje achterop ten opzichte van 2018. We zien een stijging bij bepaalde 

provinciales. De dalende tendens bij een aantal sportfederaties is gelukkig bij ons niet het geval. 
- Dankzij de drempelverlaging is er een merkelijke stijging te noteren bij de competitieve licenties 

van 5,51 %, aangezien de 02-licenties circa 46% gestegen zijn. 
- Het aantal officials zijn gestegen met ca 15%. 
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- Ook de clubs blijven stijgen met 3,48 %. Aan de kust in West-Vlaanderen en in Limburg is er 
nog potentieel van clubs die de werking van VLP niet kennen. 

- De paarden tonen een stijging van 9,06 %. 
- Qua verzekeringen hebben we nog een kleine achterstand op de zuivere C-verzekeringen, maar 

de uitgebreide verzekeringen blijven stijgen. 
 

b) Personeel 
i) Stand van zaken (info) 

Mariline De Groote werd aangeworven vanaf 4 november 2019 als financieel medewerker.  
 

c) Jumping Mechelen (info) 
i) Algemeen 
- Lies overloopt de geplande wedstrijden. 
- In de communicatie voor Jumping Mechelen zal VLP vermeld staan, maar ter plaatse zal overal 

Paardensport Vlaanderen vermeld worden. 
- Lies zal de bestuursleden contacteren voor kaarten. 
- Persconferentie zal plaatsvinden op 26/12 om 17u30, waarvoor de bestuursleden uitgenodigd 

zullen worden. 
 

ii) Kids Day 
- Het is een overrompelend succes. De kaarten voor sessie 1A is uitverkocht. 
- Voor de Dré route werken we opnieuw samen met een aantal partners. Lies bespreekt het met 

Peter Bollen of Jumping Mechelen er niet voor kan zorgen dat het publiek niet dient te betalen 
voor de ponyritjes. 

- Voor de Dré show wordt er samengewerkt met de VLP-club RC De Galoppade met als thema 
‘Terug in de tijd’. 
 

iii) VLP-awards 
- Sportprestatie : Europees Kampioen Jumping Team Rotterdam 
- Sportpersoonlijkheid : Tom Ryckewaert post mortem. Lies bekijkt met de burgemeester of er op 

de terreinen van Waregem geen herdenkingsplek kan voorzien worden. 
 

8) Sport              15’ 
a) Beleidsnota sport (info) 

Op nationaal niveau heeft VLP felicitaties gestuurd naar de betrokken ministers, welke positief 
gereageerd hebben. In de verschillende beleidsnota’s zijn er een aantal punten die voor onze 
paardensport en aldus onze federatie van belang zijn. 
 

9) Topsport             10’ 
a) Stand van zaken seniors (info) 

- 2019 werd uitgebreid geëvalueerd door de Topsportcel met alle partijen. 
- Jumping heeft een ploeg geselecteerd, maar FEI heeft wel de format gewijzigd naar 3 + 1. 
- Dressuur heeft noch een ploeg noch een individuele ruiter geselecteerd. De samenwerking met 

Sjeff Janssen wordt in onderling overleg stopgezet per 31/12/2019. 
- In eventing behaalde Karin Donckers met Fletcha een individueel ticket. Indien zij vormbehoud 

alsook een goede gezondheid aantonen, zullen zij dit ticket opnemen. 
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- Er werd op 25/11 een plan van aanpak richting Olympische Spelen 2020, 2024 en 2028 
voorgesteld aan het directiecomité KBRSF. 

 
b) Stand van zaken VLP-talentenplan (info) 

- Geen grote wijzigingen binnen het talentenplan 
- Er wordt een programma uitgewerkt dat talenten modulair initiator kunnen worden. 
 

10) Vragen vanuit de Provinciale afdelingen/commissies     15’ 
- Stokpaardenwedstrijd is een nieuw initiatief met 3 selectiewedstrijden en in totaal 117 

deelnemers. Er zit veel potentieel in. 
- VLP Club Battle : 1 selectiewedstrijd met 17 deelnemende clubs, waarvan er 14 geselecteerd 

werden voor FHE. 
- Reining : mag binnen de FEI behouden blijven, aangezien er nu een overeenkomst is gesloten 

tussen NRHA en FEI, wat zeer positief nieuws is. Het aantal deelnemers was dalende bij VLP, 
maar de samenwerking met NRHA Belgium zal via Bernard en An versterkt worden. 

- HGVBB vierde hun kampioenen. 
- VOR is van start gegaan met het integratieproces met subprovinciale werkingen, welk goed 

verloopt. 
- Dressuur : kalender 2020 is opgesteld, in de lagere niveaus is er groei. 
- Endurance : 2019 een lichte stijging in Vlaanderen, voor 2020 is er een 3* gepland in Lanaken 

einde juli. Binnen de nationale commissie werd een functiebeschrijving opgesteld voor de 
nationale chef d’equipe. Naast Pierre Arnould zjin er nog 4 kandidaturen binnen gekomen. 

- Eventing : omkadering is het meest dringende, spijtig genoeg zijn de resultaten niet denderend. 
- WVUR : wanneer worden de tarieven van de officials van de andere disciplines besproken ? 

Philip Brison neemt dit op om alles te berekenen welke financiële impact dit zou hebben. 
- Horseball : awards zijn vorig weekend uitgereikt 
- Jumping : in het voorjaar 2020 worden er vele opleidingen (level 1, 2 en 3) gepland, waarvoor 

het korps van lesgevers uitgebreid werd. Daarnaast wil de commissie ook het veld in gaan om 
andere doelgroepen te bereiken betreffende de stewarding. 

 
11) VLP en haar vertegenwoordigingen (info)       15’ 

a) KBRSF 
- De topsportcel had een uitgebreid dossier voorbereid, welk vandaag werd voorgelegd. Op 12 

december is een vervolg vastgelegd en knopen doorgehakt richting OS 2020, 2024 en 2028. 
- Er moet echt gewerkt worden aan de topsportmentaliteit van de ruiters. 
- Er moet ook een topsport DNA uitgewerkt worden van basis tot de top en door alle geledingen. 
- Financieel wordt een positief eindcijfer verwacht. 
- De raad van bestuur komt samen op 17/12, waar een aantal tariefwijzigingen zullen voorgelegd 

worden. 
- ICT is een grote bezorgdheid. Hier is er een plan van aanpak voorgesteld om de huidige 

databank te moderniseren. 
- Personeel : dit wordt nauw opgevolgd. 
 

b) VSF 
- Manager Sophie Cools vertrekt bij VSF en wordt afdelingshoofd subsidiëring Sport Vlaanderen 
- Op 25/11 vindt een kennismakingsgesprek plaats met DB VSF en minister Weyts.  

- VSF heeft belangrijke actiepunten, zoals evaluatie van het decreet en ondersteuning beleidsplan 
voor sportfederaties 
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c) BCP-PPV 
- Er wordt een overleg gepland met het departement Landbouw & Visserij alsook departement 

Visserij om tot een compromis te komen qua hergebruik van agrarische gebouwen en 
agrarische gronden. 

- Sportcomplexen kampen met een groot probleem qua aanbouw van binnenpistes en het 
verkrijgen van vergunningen. 

 
12) Varia en rondvraag           15’ 

 /  
 

13) Datum + locatie volgende vergadering raad van bestuur  
- 26/12/2019 – 17u30 te Jumping Mechelen 
- 18/02/2020 – 19u te Zaventem 

 
 
 

Verslag : Inge Vandael 


