
Historiek van de beslissingen van de vergadering van de Raad van 

Bestuur van BAPS vzw op 02.10.2014  

 

Aanwezig :  S. Abdellich , J. Mattens, B. Beckers, M. Deleau, M. Somerhausen, I. 

Verbruggen, W. Bijnens 

Verontschuldigd: M. Hoebeke,  

      

- Specifieke bevoegdheid nieuwe bestuurder 

Jean Mattens, als nieuw bestuurder, krijgt als specifieke taak toegewezen: “opleiding” 

en “informatie leden”.   

 

 - CA en SCID onderzoeken vanaf 01.01.2015 

Alle hengstenhouders zullen een gepersonaliseerde brief ontvangen met volgende 

inhoud: 

•   specifieke situatie rond CA/SCID van hun  hengst(en) en informatie over wat de 

hengstenhouder concreet dient te doen om tijdig in orde te zijn bij aanvang van het 

nieuwe dekseizoen 2015. 

•   vraag om actualisatie van de gegevens van de hengst en hengstenhouder 

•   mededeling dat de hengstenhouder in BAPS News winter een gratis advertentie 

(met foto van de hengst)  kan plaatsen om zijn hengst te promoten mits opgave van 

de prijs van een dekking. 

 

-Introductieboek BAPS vzw met publiciteit van leden  

Er werd beslist dat een nieuwe brochure zal worden samengesteld met een 

geactualiseerde inhoud van het introductieboek (2006) en publiciteit van de leden (€ 

50 voor een halve pagina en € 100 voor een hele pagina).  De kosten voor het 

uitgeven van deze brochure dienen begroot te worden in 2015. 

 

-gevaren van inteelt 

In 2015 zal aandacht worden besteed aan de “gevaren van inteelt”. Er wordt getracht 

een specialist ter zake uit te nodigen op de Algemene Vergadering 2015. 

 

 -show 

 Er werd voorgesteld dat het Belgisch Kampioenschap 2015 opnieuw door BAPS vzw 

zal worden georganiseerd.    

 

-facebook 

De BAPS facebook groep werd opgeheven.  Er werd voorgesteld de huidige 

Nederlandstalige pagina tweetalig te maken.        

 

-Promotie 

BAPS vzw zal met een stand en demonstraties aanwezig zijn op Agriflanders, 

Flanders Horse Expo en Marche-en Famenne en in Lyon (FR).. 



 

-Hengstenkeuring 

In het foktechnisch reglement /hengstenkeuring zal de term “voldoende”, die door de 

jury wordt gebruikt bij de beoordeling van de hengst,  gespecifieerd worden 

 

      

 

         

 

         

 

 


