
Historiek van de beslissingen van de Raad van Bestuur  BAPS vzw 

van 27.05.2013 

Aanwezig op de vergadering: Dr. S. Abdellich – I. Verbruggen – M. Hoebeke – M. 

Somerhausen – M. De Rom – W. Bijnens 

Verontschuldigd: B. Beckers – M. Deleau 

Benoeming Ondervoorzitter 

Bij geheime stemming en met eenparigheid van stemmen werd Ilse Verbruggen 

aangesteld als Ondervoorzitter. 

Paarden in beslag genomen omwille van inbreuken op het dierenwelzijn 

De Raad bepaalt een procedure rond registratie van deze paarden. 

2de Evaluatie Anoek Janssen 

Anoek wordt positief beoordeeld op haar functioneren op het BAPS secretariaat. Bij 

geheime stemming wordt unaniem beslist haar proefcontact  op 24.06.2013 

automatisch te laten overgaan in een contract van onbepaalde duur. 

Ontwerp voor richtlijn bij aanvraag van subsidies voor evenementen, 

organisatoren, disciplines en prijzengeld   

Meerdere bestuurders zullen ontwerpen maken die op de volgende bijeenkomst van 

de Raad van Bestuur worden besproken. 

Website, internet en nieuwsbrieven 

M. Steurs zal tijdens de volgende bijeenkomst worden uitgenodigd waar duidelijk 

omschreven diensten aan M. Steurs zullen worden gevraagd. 

BAPS Challenge endurance  

Mark Hoebeke heeft de uitslagen 2012 herteld op basis van het principe dat de 

resultaten enkel meetellen voor de Challenge als ze controleerbaar zijn bij FEI. 

Mark Hoebeke heeft het reglement opnieuw uitgediept en zal het opnieuw onder 

aandacht brengen in BAPS News en op de website. 

Belgisch kampioenschap show 2013 

De Raad keurt 3 van de 4 juryleden goed. 

ECAHO-standpunt omtrent non-ECAHO-shows 

ECAHO standpunt is nu dat officials van ECAHO worden afgeraden om deel te 

nemen aan non-ECAHO shows.  Op de website van ECAHO staan echter uitsluitend 

2 namen van shows in België.  Om deze arbritraire houding aan te klagen schreven 

Dr. Abdellich en Ilse Verbruggen een brief aan ECAHO. 

Promotie 

Maurice De Rom is bezig advertenties te zoeken voor de website en BAPS News. 

Hij zal zich tevens toeleggen op mogelijkheden om sponsoren en toeschouwers aan 

te trekken op evenementen. 

Marc Somerhausen maakt een overzicht van provinciale en regionale evenementen 

waar BAPS een stand zou kunnen verzorgen. 

Ilse Verbruggen zal de BAPS stand in Alden Biesen bemannen en maakt een lijst 

van de benodigdheden. 

 

 


