
Historiek van de beslissingen van de vergadering van de 
Raad van Bestuur  van BAPS vzw op 18.06.2015  

 

Aanwezig: Samy Abdellich – Ilse Verbruggen – Magali Deleau – Bart 
Beckers – Jean Mattens – Marc Hoebeke – Marc Somerhausen – Winand 
Bijnens 

 
Digitaal kantoor 
Een voorstel van een eerste webmaster (BD projects) werd besproken en er wordt 
nog een 2de webmaster uitgenodigd. 
Banners op de website 
Er werd aan BD projects gevraagd om 3 banners te maken op de homepagina van 
de website: 1 voor de fokkers, 1 voor de trainingscentra en 1 voor de kunstmatige 
inseminatie- en embryotransplantatiecentra. Als men op het logo klikt, komt men op 
de website van de fokker, de trainingsstal enz. 
BD projects maakt hiervoor nog een offerte. 
Gewijzigd huishoudelijk reglement en foktechnisch reglement 
Beide documenten werden goedgekeurd. 
Equipas 
De  Raad is niet akkoord om een paard met een equipas en een uniek 

levensnummer als paard zonder afstamming in BAPS te registreren als Arabisch 

halfbloedpaard  (afstamming gekend) met het uniek levensnummer van een paard 

zonder afstamming. 

Boekhouding BAPS vzw 

De Raad besliste dat de boekhouding van BAPS vzw zal worden uitbesteed aan een 

andere boekhouder. 

Show 

•De Raad ontving een vraag voor goedkeuring  van 2 nieuwe shows “Belgian Arabian 

horse festival” op 5 en 6 september in het Azelhof in Lier georganiseerd door een 

nieuwe vzw: Belgian Association for Promotion of Arabian horses.  De Raad was 

akkoord en stuurt de laattijdige aanvraag naar ECAHO.  Er is geen recht op 

subsidiëring van BAPS vzw gezien de laattijdige aanvraag.  

•Het voorstel voor een nieuwe visie rond de showscène in België werd besproken en 

wordt verder uitgewerkt. 

•De Raad verklaarde zich akkoord met de keuze van de juryleden van het BK in 

Koksijde. 

Endurance 

Er is kans dat het WK endurance in 2016 in België doorgaat. 

Hengstenkeuring najaar 

De Raad koos 2 juryleden nadat eerder 2 juryleden afzegden. 

Dressuur  

Marc S. gaf uitleg over de “pleasure classes” ECAHO 


