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Vergadering van 21 februari 2014 

De voorzitter verwelkomt de aanwezige leden op de algemene 
ledenvergadering van 2014. Er wordt een overzicht gegeven van de 
werking van het vorig jaar 2013. Er waren 7 leden aanwezig. Het 
verslag van de vergadering wordt gevoegd verder in het clubblad. 

Er wordt gesproken over de mogelijkheden die de club heeft ondanks 
het verlies van het terrein. De club beschikt over eigen tenten, een 
stroomgroep, een warmtekanon, keukenmateriaal, tafels en stoelen, 
… zodat de mogelijkheid bestaat om op eender welk terrein dat ter 
beschikking wordt gesteld om de nodige inrichting te voorzien voor 
de deelnemers. Leden die over een terrein beschikken om een rit te 
starten en dit, eventueel, ook willen uitstippelen, mogen dit steeds 
melden aan het bestuur. Tevens kan de koetsenbeurs in december 
nog georganiseerd worden in het magazijn van de gemeente. Dus 
heeft de club APZ nog een mooie toekomst mits de nodige 
aanpassingen. 

Het clubkampioenschap zal ook dit jaar georganiseerd worden 
binnen het APZ. Enkel de ritten of wedstrijden die vermeld staan in 
ons APZ-nieuws tellen mee voor het verzamelen van de punten. De 
resultaten kunnen steeds geraadpleegd worden op onze website. 
Indien U merkt dat er fouten instaan (deelnemers die niet vermeld 
staan of ontbrekende ritten) gelieve dit dan steeds te melden aan 
Liliane. 

Dressuurwedstrijd: 

Om reden van de dressuurwedstrijd vraagt het bestuur om het 
terrein niet meer te betreden vanaf 15 maart 2014 om te oefenen. 
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Deze wedstrijd is, gelet op het einde van de huur van ons terrein, de 
laatste wedstrijd die het APZ organiseert. Graag zouden wij hiervan 
ook een speciale organisatie maken, het APZ waardig. 

Deze wedstrijd vraagt ook de inzet van vele mensen: schrijvers voor 
de dressuur, catering, inrichting van het terrein, … Diegenen die zich 
graag willen inzetten tijdens dit weekend en de dagen ervoor, gelieve 
dit te melden aan Liliane (GSM: 0496/25 97 38). 

 

Lidgeld / Advertentie clubblad 

Zoals ieder jaar vragen wij U vriendelijk Uw lidgeld te betalen en dit 
uiterlijk ten laatste voor eind februari 2014. 

Voor de leden die niet betalen voor eind februari 2014 is dit het 
laatste clubblad. 

Voor de personen die een advertentie willen plaatsen in ons 
tijdschrift verwijs ik naar een bijlage in dit boekje: voor U een 
welgekomen reclame en voor de club een welgekomen steun. 

 

Varia 

Leden die deelnemen aan menwedstrijden of mentochten verzoeken 
wij om een tekst, eventueel aangevuld met foto’s, over te maken aan 
het bestuur zodat dit kan worden opgenomen in het clubblad.  Dit 
leest aangenamer dan de technische/wetenschappelijke artikelen die 
wij zelf moeten gaan zoeken op het internet.  Een mailtje hebben wij 
het liefst maar geschreven kan ook. 
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ZOEKERTJES / TE KOOP: 

Wie iets te koop wil aanbieden of iets zoekt dat te maken heeft met 
de paardensport, kan dit nog steeds aan ons doormailen.  De vraag of 
advertentie zal dan een tweetal maanden verschijnen in ons clubblad 
en op onze website.  Dit is een gratis dienst voor onze leden. 

 
AGENDA 
 

Datum Ptn Omschrijving 

05-03-2014  Infoavond VLP in QC Stables te Sint-Niklaas 

09-03-2014 1 Drie Dorpen ruiter- en menroute 2014: 
Goolderheide, Bosstraat 1, 3950 BOCHOLT 

16-03-2014 5 APZ - Vaderdagsrit 

21-03-2014  Clinic Menclub Pajottenclub 

28-03-2014  APZ – Ledenvergadering: te Zandhoven, 
Domein Bruyneel om 20.00 uur 
Tevens dia-voorstelling: rescue paarden en 
een overzicht van het voorbije jaar 

30-03-2014 1 Oefenmarathon te Gierle 
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     Zandhoven, 21 februari 2014 
 

 

 

 

 

 

 Aan alle leden 
 

Aangespannen Paard V.Z.W. 

P.a. : Flor VAN DESSEL 

          Laaglandweg, 13 

          2610    WILRIJK 

Tel/Fax  :  03/830.18.38 
 

 

 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING - Verslag 

 
Plaats : Huyze Bruyneel, Vierselbaan 2, 2240 Zandhoven 

Datum : 21 Februari 2014 

Uur : 20.00 uur 

 

 

1.  Verwelkoming door de Voorzitter 

Ik wens iedereen van harte welkom op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering 

van 21 februari 2014. 

 

2.  Aanwezig: 

Van Dessel Flor, Voorzitter 

Billiet Didier, Schatbewaarder 

7 leden hebben getekend voor aanwezigheid 

 

3.  Lezing en goedkeuring van het Proces-Verbaal van de Algemene Vergadering van 

22 Februari 2013 

Er zijn geen opmerkingen geformuleerd naar het bestuur met betrekking tot de 

Algemene Vergadering van 2012.  Dit houdt dus de algemene goedkeuring in van 

het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 22 februari 2013. 

 

4.  Kasverslag 2013 (Billiet Didier) 

 

5.  Aan stelling van twee revisoren voor het nazicht van de boekhouding over 2013 

Volgende personen hebben nazicht gedaan van de boekhouding: 

 1. Geysels Charel 

 2. Leys Louis 

Beiden hebben vastgesteld dat de boekhouding rekenkundig juist is en dat alle 

bewijsstukken ter inzage werden aangeboden en dat beide in overeenstemming zijn. 

 

6.  Huishoudelijk reglement : 

Zie bijlage in clubblad. 
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AANGESPANNEN PAARD ZANDHOVEN 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

Beste menners, in het verleden werden er reeds vele goede afspraken gemaakt.  

Om het U gemakkelijk te maken, hebben we ze even op een rijtje gezet: 

 

1. Iedereen dient persoonlijk verzekerd te zijn bij deelname aan 

wedstrijden van alle aard op de openbare weg als op privé-terrein en dit 

ook voor zijn medereizigers als voor derden. 

2. Tijdens het inspannen zorgt men dat de andere menners en paarden niet 

gehinderd worden = Beleefdheid. 

3. Paarden en spannen worden NOOIT onbeheerd achtergelaten = Veiligheid. 

4. Honden lopen altijd aan de leiband.  Tijdens ritten met de club zullen deze 

dieren niet naast het span lopen doch vastgegespt zijn op de koets = 

Veiligheid. 

5. Om hygiënische redenen kunnen wij geen honden toelaten in het clubhuis. 

6. Het MAP (MestAktiePlan) van het APZ: iedereen neemt zijn eigen mest 

en/of strooisel mee naar huis = Beleefdheid. 

7. Groepsritten vertrekken STIPT op het aangekondigde uur = Beleefdheid. 

8. Respect opbrengen voor de natuur is ieders plicht  Blijf op gebaande wegen.  

Rij geen struiken of boompjes kapot. 

9. Voor het behoud van de goede reputatie van onze club: wandelaars worden 

gepasseerd IN STAP; ruiters of andere menners worden gekruist IN STAP 

(en vriendelijk gegroet!) 

10. Ruiters of andere menners worden in een rustige draf voorbijgereden, nadat 

deze hiertoe eerst verwittigd werden = Beleefdheid en Veiligheid (een paard 

is immers een vluchtdier dat instinctmatig met andere paarden wil meegaan). 

11. Het bestuur vraagt ook respect en discipline op te brengen ten opzichte van 

de inrichters bij diverse activiteiten.  Hulp bieden en geduld opbrengen 

maakt veel goed = Beleefdheid. 

12. In groep rijden is zeer moeilijk, voor iedereen.  Blijf dus op een veilige 

afstand om de voorrijdende koets niet te hinderen (laat staan te botsen). 

13. Het oefenterrein is er voor ieder lid.  Er kan geoefend worden voor dressuur 

met de koets of doorheen de hindernissen.  Wij vragen enkel om het hek 

terug te sluiten en geen afval achter te laten. 

14. Bij het organiseren van een wedstrijd wordt het oefenterrein 14 dagen op 

voorhand afgesloten voor IEDEREEN. 

15. Parkeren van vrachtwagens of enig ander motorvoertuig gebeurd op het 

terrein aan het clubhuis.  PARKEREN OP HET OEFENTERREIN IN 

DE MUSSENBAAN IS TEN STELLIGSTE VERBODEN !!!!! 
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16. De groepsverzekering van de club telt alleen voor wie zich vooraf heeft 

ingeschreven voor een activiteit.  Daarom kunnen wij de deelname 

weigeren van een lid dat zich verzuimde in te schrijven.  Ook voor het 

voorzien van de nodige dokumenten en de hoeveelheid eten die de leden 

na iedere activiteit krijgen, is het nodig dat wij vooraf het aantal 

deelnemers kennen. 

17. Een club kan niet draaien zonder de bereidwillige medewerking van 

haar leden.  Zorg ervoor dat ook jij minstens één keer per jaar een 

helpende hand toesteekt = Beleefdheid. 

18. Clubleden die een eigen activiteit (rally, wandeling, rit, …) willen 

organiseren, kunnen dit doen onder de verzekering van het APZ indien 

   A)  deze activiteit alleen voor leden van het  

         APZ toegankelijk is en 

   B)  geen inschrijvingsgeld gevraagd wordt. 

In alle andere gevallen moet de inrichter zelf een eigen verzekering 

afsluiten ! 

Aanvragen hiertoe dienen 4 weken voor datum van activiteit bij het 

bestuur van het APZ binnen te zijn.  Goedkeuring hierover wordt 

schriftelijk bevestigd aan de inrichters. 

19. Ook de eventuele helpers, nodig om een activiteit in goede banen te leiden, 

moeten vooraf met naam en geboortedatum gemeld worden met het oog op 

een geldige verzekering bij ongeval vanwege de club. 

20. Leden die een rit plannen door een bos of natuurgebied dienen zich vooraf in 

regel te stellen met de woudmeester of met de natuuropzichters.  Er is op de 

club een typebrief ter beschikking met het juiste adres én de juiste 

formulering om deze toestemmingen te kunnen verkrijgen. 

21. Nieuwe aanspanningen, nieuwe paarden of nieuwe combinaties worden eerst 

thuis uitgeprobeerd en NIET tussen 20 of 30 andere koetsen = Veiligheid 

22. Menners die na herhaalde inbreuken op het huishoudelijk reglement 

geen gevolg geven aan de verwittigingen vanwege het bestuur kunnen 

uitgesloten worden als lid van onze club. 

 

 

 

 

 

HET BESTUUR 
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Lidgeld vernieuwing 
 
Het lidgeld is 25,00 euro voor alle leden van vorige jaren. 
Nieuwe leden: 40,00 euro voor het eerste jaar, de volgende jaren ook 25,00 euro 
 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Te storten op rekening BE79 7331 4131 9633(BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding: 
“Lidgeld 2013 : Naam + Voornaam” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
___________________________________________________________________________ 
 

Advertenties in het APZ-boekje 
 

Voor een A4-blad = 250,00 euro 
Voor een ½ blad = 125,00 euro 
Voor een ¼ blad = 70,00 euro 

 
Naam: ……………………………………………………………………………. 
 
Adres: ……………………………………………………………………………. 
 
Postnr/Plaats: …………………………………………………………………….. 
 
Tel.: ………………………………… GSM: ……………………………………. 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………. 
 
Advertentie overmaken bij voorkeur via ons emailadres apz79@hotmail.com 
 
Te storten op rekening BE79 7331 4131 9633(BIC-Code: KREDBEBB) met vermelding: 
“Sponsoring clubblad APZ” 
 
Of te betalen aan Liliane. 
 
Betalen a.u.b. vóór 15 februari 
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Menkalender nationale wedstrijden 
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APZ zonder wedstrijdterrein 

Tijdens het weekend van 12 en 13 april organiseert Aangespannen Paard Zandhoven voor de 

laatste keer een A+C wedstrijd op de gekende oefenterreinen aan de Mussenbaan. 

  

APZ bestaat 35 jaar en genoot aanvankelijk van de terreinen rond de gekende Jumpinghal aan 

de Oelegembaan die al enige tijd is afgebroken. De VLP-vereniging huurde de voorbije 17 

jaar een weiland met een oppervlakte van 2,6 hectare aan de Mussenbaan in Zandhoven. De 

gedreven menvereniging gebruikte dit weiland als oefenterrein, legde er een goedlopende 

dressuurpiste aan en bouwde vijf natuurvriendelijke hindernissen. Jaarlijks plaatste APZ twee 

nationale wedstrijden op de kalender. 

  

Na 17 jaar komt er een einde aan het huurcontract van de gronden dat normaal per jaar wordt 

verlengd.  Voor voorzitter Flor Van Dessel is dit een groot verlies: "Blijkbaar passen onze 

clubactiviteiten niet in deze regio. Na overleg met de Brusselse eigenaar is beslist om op 15 

mei het huurcontract te beëindigen, de weilanden worden  in hun oorspronkelijke toestand 

hersteld en gaan terug naar de natuur en de jacht. Met LRV Meerhout zijn wij tot een 

overeenkomst gekomen dat zij de hindernissen overnemen en het terrein in orde brengen. Wij 

blijven zeker bestaan als officiële VLP-club en organiseren voor onze leden nog de 

clubrally's, ook de drukbezochte jaarlijkse koetsenbeurs in december blijft een activiteit van 

APZ. De wedstrijd in april wordt de laatste organisatie en tevens het afscheid van de 

oefenterreinen." 

(Bron: www.galop.be) 
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Infoavond VLP Mencommissie 

VLP nodigt  u uit voor de jaarlijkse infoavond van de VLP mencommissie. 

  

Deze gaat door op woensdag 5 maart 2014 in QC-Stables (Beeldstraat 15, 9100 Sint-Niklaas). 

Aanvang om 19u30. 

  

Voorlopige agenda 

1. Welkomstwoord voorzitter 

2. Voorstelling van de VLP en KBRSF mencommissie 

3. Administratieve werking en nieuwigheden 

4. Reglementen 2014: nieuw FEI-reglement en Belgische Aanpassingen 

5. Kalender 2014 

6. Recreatief mennen, menopleidingen, menbrevetten 

7. Varia 

  

Reserveren is niet verplicht maar wenselijk omwille van organisatorische redenen. 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen aan Frédéric De Meersman van de VLP (frederic@vlp.be of 
09/242 91 41), ten laatste op vrijdag 28 februari. 

  

Indien u variapunten heeft die niet onder de agendapunten vallen, wil u deze dan ook vooraf 
schriftelijk melden. 

 
  

mailto:frederic@vlp.be
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Menclub Pajottenland organiseert clinic       

 

 

Menclub Pajottenland organiseert een clinic met twee sprekers in de Cam te Gooik 

 

Antoine de Bodt 

 

Antoine De Bodt werd geboren in 1949 en groeide tussen  

de paarden op.  Hij behoort tot de derde generatie van  

zijn familie die beroepsmatig met  paarden werkt en kan nu reeds terugkijken op een carrière van  

40 jaar in de paardensport. 

Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar de zogenaamde 

 'probleempaarden'  om deze volgens de methode  

van rechtrichten en de klassieke rijkunst  weer goed  

te krijgen. Antoine heeft lang een manege- en pensionstal 

 gerund waar hij dagelijks verschillende paarden trainde,  

zadelmak maakte, gedrags- en hoefkatrolproblemen oploste. 

Veel problemen ontstaan doordat bijna ieder paard scheef staat. Ieder weet wel van zichzelf of hij/zij 

links-of rechtshandig is maar weten we ook of ons paard links of rechts gebogen is. 

 

Ir. Carl De Braeckeleer is gespecialiseerd in de 

begeleiding van agrarische en para-agrarische 

bedrijven.  

Carl De Braekeleer zal tijdens zijn uiteenzetting een 

overzicht geven van de struikelblokken die zich 

meestal voordoen bij de aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning en zal ook dieper 

ingaan op de randwetgeving welke belangrijk is in de 

paardenhouderij.  

Vragen als……………  

Mag ik een buitenpiste aanleggen als ik recreatief 

paarden hou?  

Een paddock of stapmolen? Een schuilhok in de wei ?  

Een binnenpiste of rijhal  

Waar de paardenmest in de winter stockeren?  

Al deze vragen zullen hier zeker een antwoord krijgen. 

 

Wanneer: Vrijdag 21 maart 2014 om 19.30u 
Waar: De Cam Gooik  Dorpsstraat 67/A, 1755 Gooik  

Toegang  gratis 
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INSCHRIJVINGFORMULIER 

 

Organisator van de activiteit 

Naam VAN DESSEL Flor 

Adres Laaglandweg 13, 2610 Wilrijk 

Tel./GSM 0496 / 25 97 38 

Email apz79@hotmail.com 
 

BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

Naam VADERDAGRIT 

Informatie Aan de stop is er een vaderdagdrank en –koek voorzien. 

 

WEGPARCOURS 

Totaal aantal Km Aantal stops % zand % verhard % bosweg 

24 1 10 40 50 
 

EINDDATUM INSCHRIJVING 11 maart 2014 
 

Vertrekplaats Oud Jumpingterrein te Zandhoven, Oelegembaan 

Vertrek Dag 16 maart 2014 

 Uur 11.00 
 

ZEKER TE VERMELDEN VADERDAGRIT 

Naam  

Adres  

Polisnummer  

Aantal koetsen  Aantal personen  Aantal kinderen  
 

INSCHRIJVINGSGELD 

Leden: Gratis – Niet-leden: 5,00 € 
Met hoeveel personen ? 

Te storten op rekening van: Ter plaatse te betalen 

Rekeningnummer  

Formulier bij voorkeur te mailen (apz79@hotmail.com), af te geven aan de organisator of 

bestuur ofwel na TIJDIGE telefonische inschrijving aan de start. 

Door zijn deelname verklaart de deelnemer 

o verzekerd te zijn voor Burgerlijke Aansprakelijkheid en ontlast hierdoor de inrichter 

van alle verantwoordelijkheid vóór, tijdens en na de voornoemde activiteit; 

o de wegcode te respecteren. 

Handtekening van de menner 

 

  

mailto:apz79@hotmail.com
mailto:apz79@hotmail.com
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TE KOOP ! 
Geen aanbiedingen 

 


