
Historiek van de beslissingen van de Raad van Bestuur van BAPS 

vzw van 17.06.2013  

 

Aanwezig : S. Abdellich,  M. Somerhausen , M. Deleau,  I. Verbruggen,   M. 

Hoebeke, B. Beckers,  M. De Rom, W. Bijnens 

 

Gesprek met Michaël Steurs 

Er werd afgesproken met M. Steurs dat hij voor 15/7 een schriftelijk voorstel zal 

sturen aan de bestuurders over mogelijke verdere samenwerking.   

 

Algemene vergadering 2014 

Offertes van 3 zalen met mogelijkheid voor simultane vertaling werden besproken. 

Elewijt Center blijkt het goedkoopst en na verduidelijking van enkele punten zal een 

beslissing worden genomen.  

 

Verslag van de penningmeester 

Bart overhandigt de bestuurders :  

- Kwartaalrekening 31.03.2013 vergeleken met  de rekening 2012 en de 

begroting 2013. 

- De opbrengsten vertegenwoordigen ongeveer 1/4de van de begroting  2013 

- De kosten bedragen ongeveer 1/:2de van de begroting, doch de belangrijkste 

uitgaven zijn reeds gedaan en we verwachten de meeste inkomsten in het 2de 

kwartaal (veulenregistratie enz.) 

Bart overhandigt de bestuurders een samenvatting van de CBC-bedrijfsrekening  en 

spaarrekening en de betalingen gedaan door Anoek van 29.4.2013 tot 17.06.2013. 

 

Website en Facebook 

Magali Deleau heeft een Facebook account aangemaakt op naam van BAPS-SBCA 

en zij zal de account beheren.  Bedoeling is contacten te leggen met 

leden/geïnteresseerden en foto’s van alle disciplines, waarin Arabische paarden 

actief zijn, te verspreiden  

 

Galoprennen 

Marc Hoebeke vroeg de informatie over de ren voor verschillende rassen die wordt 

georganiseerd op de renbaan van GHLIN op 11.09.2013 om 18 uur te publiceren op 

de website  van BAPS. 

De RvB besliste dat Marc Hoebeke BAPS vzw vertegenwoordigt op voorbereidende 

vergaderingen met N. Philippot en de AHRCB.  

 

Show 

De arbitraire houding van ECAHO omtrent non-ECAHO shows – enkel België zal 

besproken worden op het EC van ECAHO van 21.07.2013 in Brussel. 

 



De Raad beslist dat de organisatoren van shows een link krijgen met de BAPS –

website en dat er geen individuele uitnodiging via Bpost naar alle leden moet 

verstuurd worden. 

 

Herkansing voor de kandidaat juryleden  

De Raad beslist een bijkomende praktijkcursus te organiseren voor alle deelnemers 

aan het examen (Franstalig en Nederlandstalig) die niet slaagden voor het praktisch 

examen maar wel voor het theoretisch examen 2013. 

De concrete uitwerking van de organisatie zal gebeuren tijdens de volgende 

vergadering. 

 


