
Historiek van de beslissingen van de Raad van Bestuur BAPS vzw van 08.03.2013 

 

Aanwezig op de vergadering: Dr. S. Abdellich – H. Rector – B.  Beckers – I.  Verbruggen – 

W. Bijnens 

 

Toelagen 2011 en 2012 DAP vzw:  

De Raad beslist om de Algemene Vergadering te laten beslissen of de toelagen 2011 en 

2012 alsnog kunnen toegevoegd worden aan de begroting 2013. 

Resultaten BAPS Challenge 2012 

Mevr. Dumont gaf haar ontslag en tot nog toe zijn er geen resultaten van de BAPS 

challenge.  De resultaten zullen bijgevolg pas kunnen gepubliceerd worden in BAPS news –

zomer 2013 en op de website van BAPS vzw. De resultaten worden niet voorgesteld op de 

Algemene Vergadering. 

Ringmeesters ECAHO 

Ook Gijs Eggink werd door ECAHO erkend als ringmeester. 

Ambtshalve goedkeuring ontslag 3 bestuurders 

De Raad keurt ambtshalve de ontslagen van C. Demanet, A. De Bie en J. Dumont goed. Zij 

ontvangen een aangetekend schrijven met deze mededeling. 

Afspraak Algemene Vergadering 

Ingevolge de ontslagen van 4 bestuurders zullen er mandaten met verschillende duur 

beschikbaar zijn.  De Raad beslist om, zoals in het verleden, het mandaat met de langste 

duur toe te kennen aan de kandidaat met de meeste stemmen. 

Verzendingskosten 

De administratiekosten van BAPS vzw worden steeds verhoogd met een forfaitair bedrag 

van € 6. Voor verzendingskosten.  Dit veroorzaakt misverstanden en discussie met de leden.  

De Raad is akkoord om de € 6 bij te voegen bij alle administratiekosten zonder specificatie 

“verzendingskosten”. 

Voorstel begroting 2013 

Bert Beckers presenteert een ontwerp begroting 2013 met een resultaat: - € 7.300 eventueel 

te vermeerderen met de toelagen 2011 en 2012 voor DAP vzw indien de Algemene 

Vergadering dit wenst.  Dit voorstel begroting 2013 werd  door de Raad goedgekeurd. 

Toelagen 2013 

De Raad beslist de toelagen voor alle disciplines te verminderen met 1/3de maar met een 

minimum van € 1.500. Als er een amateurshow georganiseerd wordt komt er een toelage 

van € 500 bij en als er een bereden klasse georganiseerd wordt komt er een toelage van € 

500 bij.  Het maximum per weekend mag € 2.500 niet overschrijden. 

 

 


