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BELGISCH  STUD – BOOK  BELGE  

DU / VAN DE 

PONEY SHETLAND PONY 

 

Verslag van het Statutair gedeelte van de Algemeen Vergadering gehouden te Leefdaal 

(Vlieg In) op zaterdag 09.04.2022, 19.30 – 21.00 h; 

 

P.V. de la partie Statutaire de l’Assemblée Générale (09.04.2022) à Leefdaal (Vlieg In), 

19.30  - 21.00 h. 

 

Aanwezig – Présent (Effectieve Leden/Membres Effectifs): Dhrn. Apers A., Glaes G., De 

Graeve R., De Leener A. (Voorzitter), Dillen A., Debilde G., Duez F. (O/Voorzitter), Pira 

G., Remue W., Theunis J., Verdoodt W.,  Wyers J. Roeykens E. en Mevr. De Vries J.  

 

Afwezig of verontschuldigd –Absent ou excusé: De Graeve R., Pirard J.M. 

 

Aanwezig – présent: een  50-tal Actieve Leden, 50 Membres actif 

 

1. Het Verslag van de Algemeen Vergadering van 26.06.2021 werd goedgekeurd; 

Le P.V. de l’Assemblée Générale du 04.07.2021 a été approuvé; 

 

2. De rekeningen van het dienstjaar 2021 werden voorgedragen en goedgekeurd;  

Les comptes de gestion pour 2021 sont proposés comme suit;  

 

3. De Commissarissen verklaren dat zij in de mogelijkheid werden gesteld om al de 

stukken – zowel inkomsten als uitgaven en bewijsvoering -  na te zien en dat zij de 

rekeningen juist hebben bevonden zoals zij heden aan de Algemeen Vergadering 

hebben voorgedragen. Zij worden hiervan, samen met de bestuurders, gekweten; 

Les Commissaires déclarent qu’ils ont pu contrôler tous les mouvements et pièces et 

que la proposition est exacte; 

 

4. Voordracht en goedkeuring begroting 2022 approbation du budget; 

 

5. Mr. Verdoodt W. is aan het einde van zijn mandaat als Commissaris gekomen. Mevr. 

Saterdag S. zal het mandaat voor 2 jaar waarnemen. Mr. Apers A. bekleedt zijn 

mandaat als Commissaris nog voor 1 jaar; 

Mr. Verdoodt W. est à la fin de son mandat comme Commissaire et sera remplacé par 

Mme Saterdag S.  pour 2 ans. Mr. Apers A. reste encore pour 1 an; 

 

6. Activiteitenverslag en mededelingen – Rapport des activités et divers: 

 

a. 2020 – 2021 werd volledig bepaald door corona : vele wedstrijden konden niet 

doorgaan, ikv de fokkerij hebben we het opmeten en de hengstenkeuringen in de 

mate van het mogelijke laten doorgaan. 2020 – 2021 était totalement dans le 

théme corona… 

b. Het Nationaal Kampioenschap 2022 is gelukkig wel kunnen doorgaan. 

Heureusement le Championnat National 2022 a eu lieu ; 
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c. Het Nationaal Kampioenschap 2023 zal doorgaan in Gent (Agriflanders) op 

zaterdag 14 januari 2023. Le Championnat National 2023 (Agriflanders) a lieu 

samedi 14 janvier 2023. 

d. Overzicht van de keurmethode en inbouwen van principes (hoogtse /laagste score 

valt af) om favoritisme te vermijden. Optimalisation de l’expertise. 

e. In 2023 kan voor de laatste maal elke pony deelnemen aan het kampioenschap. 

Voor het kampioenschap 2024 dien je deelgenomen te hebben in 2022 of 2023 op 

provinciale of interprovinciale wedstrijden, dit om het belang van onze 

provinciale wedstrijden opnieuw leven in te blazen. Participation au 

Championnat 2023 : tous les poneys (dernier fois). 

f. Thema kalender 2023 : pony’s met kinderen en veulentjes. Thème calendrier 

2023 : poneys et enfants.  

g. Horse-ID : voortaan moet de inrichting aangegeven worden en een register 

bijgehouden worden (dat laatste kan thuis via een schriftje). Horse-ID : 

déclaration de l’aménagement + registre ; 

h. Aanpassing artikel 6 van onze statuten / adaptation article 6: 

o Geen keurder zijn, geen cumul van mandaten ; pas de juges/pas de cumul 

o Geen handelaar zijn / pas de commercant 

o Helpende hand zijn / un coup de main 

o Leden kunnen voorgedragen worden door de RvB voor de aanvulling 

AV/membres peuvent être proposés par le CA pour l’AG 

AV verklaart zich akkoord met de aanpassing van de statuten/accord : 

o OVL + WVL : Christoph Vyncke 

o Antwerpen : Nick Van Dender 

o Limburg : Hubert Roox 

o Luik – Namen – Luxemburg : Mr. Lefebvre 

o Brabant : Sanne Saterdag en Kristof Engels 

 De statuten zullen bijgewerkt en ge-updated worden conform de vzw-wetgeving 

(uiterste datum : 31/12/2023).  

i. 14/05/22 : Shetland promodag/jour promo Hever, evenement Muzass 

j.  25/06/22 Promodag/jour promo Schaapsheuvel 

k. Uitreiking van de diploma’s/délivrance diplômes  

 

 

 

 

 

 

Jeannine De Vries 

     Secretaris - Secrétaire 

 

 


