
Historiek van de beslissingen van de vergadering van de Raad van 

Bestuur van BAPS vzw op 21.11.2013  

Aanwezig : S. Abdellich, M. Somerhausen, I. Verbruggen, B. Beckers, M. Hoebeke, M. 

Deleau, W. Bijnens 

Afwezig : M. De Rom (ontslagnemend) 

Statutenwijziging 

De Raad beslist om art. 17 (Huishoudelijk Reglement) te wijzigen en de afschaffing van art. 

25 bis (iedere bestuurder kan slechts 2 mandaten zetelen in de RvB).  Beide wijzigingen 

worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. 

Er zal dus een Buitengewone Algemene Vergadering moeten georganiseerd worden.  

Wijzigingen Huishoudelijk Reglement 

Naast het wijzigen van de datum en het vervangen van “registers” door “stamboeken”  

besliste de Raad de aanpassingen op gebied van genetische controle (zie verder), de 

hengstenkeuring (zie verder) en Belgian Pinto Arabian Horses in te voegen. 

Reglement aanvraag toelagen 

De Raad beslist om aan de Algemene Vergadering het volgende mee te delen : 

- Voor showtoelagen : Yellow en Blue book respecteren. 

- Voor endurance : BAPS- challenge en FEI – reglementen respecteren. 

- Voor promotie : wordt per activiteit beslist in overeenstemming met de begroting.  Het 

moet duidelijk zijn dat de promotie voor BAPS vzw en ALLE leden moet gebeuren om 

recht te hebben op een toelage. 

paarden, die worden voorgesteld bij publieke evenementen, dienen geregistreerd 

te zijn bij BAPS.    

Zij die paarden voor promotie op evenementen willen voorstellen dienen akkoord te 

zijn met het principe om paarden van BAPS-leden te promoten.   

Een schriftelijk voorstel met begroting dient ruimschoots vóór het evenement te 

worden overgemaakt aan het BAPS-secretariaat zodat dit voorstel kan beoordeeld 

worden door de Raad van Bestuur van BAPS vzw.   

Men dient controle en conclusies te accepteren van leden van de Raad van 

Bestuur van BAPS vzw. 

een evaluatie zal gebeuren met de organisatoren en de Raad van Bestuur van 

BAPS vzw  

De evaluatie achteraf zal in aanmerking worden genomen bij iedere nieuwe 

aanvraag van geïnteresseerden. 

   SCID en CA 

Volgende beslissingen van de Raad van Bestuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan 

de Algemene Vergadering: 



- Een CA-test vanaf 2015 verplichten voor alle hengsten die zich aanbieden voor de 

publieke dekdienst en voor alle merries die gebruikt worden voor 

embryotransplantatie; 

- De SCID-test vanaf 2015 verplichten voor alle hengsten die zich aanbieden voor de 

publieke dekdienst (en dus niet meer bij de geboorte) en voor alle merries die 

gebruikt worden voor embryotransplantatie. 

Ontslag bestuurder 

De Raad keurt het ontslag van M. De Rom ambtshalve goed.   

 Lay out BAPS News 

Jutta Kools heeft meegedeeld om te stoppen met de lay out van BAPS-news na de 

wintereditie.  Gwen Paesen zal dit werk overnemen vanaf de lente-editie. 

Show 

• Een voorlopige lijst met Belgische shows 2014 is klaar. 

• Yellow book 2014 

* Er zal aan ECAHO gevraagd worden of er andere dierenartsen dan de FEI-

erkenden de dopingcontrole op shows mogen uitvoeren. 

* Alle shows en alle paarden kunnen gecontroleerd worden op doping.  De Raad 

beslist welke controles en waar ze uitgevoerd worden. 

* Er zal een Trophy for best Belgian horse toegekend worden. 

• Show Commission ECAHO 

In het voorjaar gaat een ECAHO jurycursus door in Brussel.   

• Belgisch kampioenschap show 2014 

De Raad is akkoord om zelf het Belgisch Kampioenschap show te organiseren in manege 

Azelhof in Lier. 

Promotie 

Bij de promotieactiviteiten zal BAPS vzw info-kaarten ter beschikking stellen van 

geïnteresseerden die vragen om inlichtingen kunnen aanvinken. 

Hengstenkeuring 

De Raad beslist om aan het Departement Landbouw te vragen om het foktechnisch 

reglement aan te passen voor de hengstenkeuring van jonge hengsten ( - 5 jaar). 

Er zullen vanaf 2014 enkel nog commentaren op de evaluatiefiche geschreven worden voor 

hengsten – 5 jaar en er worden geen punten meer toegekend. Voor oudere hengsten (+ 5 

jaar worden wel punten en premies toegekend). 

Deze wijzigingen worden eerst voorgelegd aan het Depart. van Landbouw. 



 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

  

 


