
Historiek van de beslissingen van de vergadering van de 
Raad van Bestuur  van BAPS vzw op 17.12.2015   

Aanwezig: Samy Abdellich –  Jean Mattens – Marc Somerhausen - Ilse 
Verbruggen – Marc Hoebeke - Winand Bijnens 

Verontschuldigd: Magali Delau – Bart Beckers 

 
Nieuwe website en digitaal kantoor 
Een eerste ontwerp van de nieuwe website is klaar 
Met de ontwikkeling van het digitaal kantoor wordt begin volgend jaar gestart. 

 
Nieuwe verordeningen EU 2016 
Enkele nieuwe EU verordeningen met betrekking tot de paardensector werden 
toegelicht.  De verordening i.v.m. de identificatie gaat in op 01.01.2016 met het 
nieuwe paardenpaspoort. 
 
Toepassing boete €250 bij laattijdige registratie 

Tijdens de vergadering van de RVB van januari 2015 werd beslist dat fokkers die hun 

veulens niet registreren binnen de wettelijke termijn voor identificatie vanaf nu een 

boete van  € 250 per laattijdig dossier krijgen opgelegd.  De boete zal effectief 

worden toegepast vanaf 01.01.2016 . 

 

BAPS financiën 

De voorlopige resultaten per 31.10.2015, opgemaakt door de firma Fimagor werden 

voorgesteld: de inkomsten van BAPS vzw bedragen € 163.886,05 en de uitgaven € 

141.567,97 met een resultaat van € 22.318,08. 

Show 
-“Showagentschap”: De stichtende leden van het “showagentschap” brengen een 
democratisch proces op gang en zullen op de Algemene Vergadering van BAPS vzw 
in maart 2016 nieuwe leden en bestuurders via verkiezingen opnemen.  BAPS leden 
kunnen zich verkiesbaar stellen en zullen samen met de uitnodiging voor de 
Algemene Vergadering hieromtrent een schrijven ontvangen. 
-De voorlopige showkalender 2016 staat op de BAPS website en in BAPS news. 
-Er wordt overwogen om in 2016 een jurycursus te organiseren.  Een aantal 
geïnteresseerden hebben zich in 2014 en 2015 aangemeld. 
 
Endurance 
Als  voorbereiding op het EK en WK, die in 2017 in België worden 
georganiseerd, wordt er een pre raid georganiseerd in augustus 2016.    
 
Promotie  
BAPS vzw neemt niet deel aan Flanders Horse Expo. (26-28.02.2016) 
 
Dressuur  
BAPS-leden ontvingen een “newsletter “  met  volgende onderwerpen: 



- Het Arabisch sportpaard: een oproep tot deelname aan het Europees 
Kampioenschap voor Arabische sportpaarden dat in augustus 2016 in Nederland 
wordt georganiseerd. 
-Promotie: oproep tot deelname/presentatie op het Salon du Cheval in Marche-le-
Famenne op 26, 27 en 28 maart 2016.  BAPS/SBCA zal er aanwezig zijn met een 
stand en presentaties geven. 
-Clinic “pleasure riding”: uitnodiging: BAPS vzw en AVS Nederland organiseren 
samen een clinic “pleasure riding op zondag 10.01.2016 in de Lille Stables in Lille. 
 


