
Historiek van de beslissingen van de Raad van Bestuur  van BAPS 
vzw op 16.06.2016 
   
Aanwezig: Kay Hennekens – Jeremy Malou – Marc Somerhausen – Bart Beckers – 
Ilse Verbruggen – Gerard Oben – Diane Bedard – Philippe Laviolette – Anoek 
Janssen 
 
Vergadering PaardenPunt Vlaanderen en vergadering CWBC 
De nieuwe online encoderingsprocedure via Horse ID en de nieuwe EU verordening 
i.v.m. identificatie (2016) en fokkerij (2018) werden toegelicht.  
 
Progenus 
De DNA-kit van Progenus werd aangevuld met een vakje om de spoedprocedure aan 
te kruisen. 
 
Algemene Vergadering BAPS vzw 
Er werd beslist dat er prijzen uitgereikt zullen worden voor de verschillende 
disciplines op het einde van de algemene vergadering die zal doorgaan op vrijdag 24 
maart 2017. 
 
Website 
Het ontwerp voor de nieuwe homepagina van de BAPS website werd unaniem 
goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Image Story zal uitgenodigd worden voor 
een vergadering hieromtrent. Er wordt nagevraagd of BAPS vzw btw-plichtig wordt 
indien advertenties op de website gepubliceerd worden. Facebook zal gecontacteerd 
worden om de verouderde "BAPS groep" op Facebook te verwijderen. 
 
BAPS News 
De Raad van Bestuur besliste dat BAPS News behouden blijft in de vorm van 
nieuwsartikelen op de website en niet meer in de vorm van een tijdschrift. 
 
Show 
- De show in Koksijde werd op de zwarte lijst gezet door ECAHO. Dit is een 
beslissing van het Executive Commitee van ECAHO waar BAPS geen invloed op 
heeft. 
- De voorbereidingen voor het BK show verlopen goed. De officials werden 
gecontacteerd, de prijzen zijn besteld en er wordt naar sponsors gezocht.  
 
Hengstenkeuring 
De najaarshengstenkeuring van BAPS vzw zal doorgaan op zaterdag 3 september in 
het Azelhof in Lier voor de start van het BK show. 
 
Promotie 
Diane Bédard en Philippe Laviolette zullen de BAPS-stand op 16 en 17 juli op de 
paardenbeurs in Hélécine bemannen. 
 
Boekhouding 
Het contract met Fimagor wordt stopgezet. Bart Beckers zal de taak van boekhouder 
terug op zich nemen en zijn boekhouding zal door een extern bureau gecontroleerd 
worden. 


