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NIEUWSBRIEF
!!!NIEUW!!!NIEUW!!!NIEUW!!!NIEUW!!!NIEUW!!!NIEUW!!!
Hier is hij dan … onze allereerste hernieuwde nieuwsbrief. Bedoeling
is om jullie op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze
vereniging en dringende berichtgeving op een efficiënte wijze bij jullie te brengen.
Uiteraard mogen jullie zelf ook items aanbrengen die in deze nieuwsbrief kunnen worden opgenomen.
Wat zal er in onze nieuwsbrieven terug te vinden zijn?
- aankondigingen van het stamboek (data en info over wedstrijden, keuringen, vergaderingen, clinics, …)
- nieuwsitems zoals aankondiging goedgekeurde hengsten (ook
nakeuringen), resultaten van wedstrijden en keuringen
- enzovoort
Heb je dus een nieuwtje dat je met andere leden wil delen of wil je
een bepaald item zien verschijnen, laat het ons gerust weten. Al jullie
suggesties, voorstellen, vragen, foto’s… zijn welkom via email: stamboekbmp@gmail.com
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Algemene ledenvergadering 2021
De uitnodigingen voor de Algemene Vergadering op zaterdag 6 maart 2021 om
18.00 uur zijn inmiddels verzonden. Gelet op de huidige Corona-maatregelen kan
deze vergadering niet op een fysieke manier doorgaan en werd gekozen voor vergaderen op afstand, via een videocall.
Op het programma staan onder andere enkele statutenwijzigingen en wel om deze
redenen:
- In 2018 is ons foktechnisch reglement opgesteld en op 1 april 2018 is dat
foktechnisch reglement van kracht gegaan. De verwijzing naar dat foktechnisch reglement was nog niet ingeschreven in onze statuten, wat bij hoogdringendheid diende te gebeuren.
- De wet van 23 maart 2019 voerde het Wetboek van Vennootschappen en
Verenigingen (WVV) in. Met deze nieuwe wetgeving werd de oude bestaande vzw-wetgeving van 1921 opgeheven en vervangen. De nieuwe wettelijke
regels die van toepassing zijn op vzw’s, zijn verspreid in het WVV opgenomen. Op bestaande vzw’s zijn de regels van toepassing vanaf 1 januari
2020, maar zij krijgen tot uiterlijk 1 januari 2024 te tijd om hun statuten
aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Maar als je als bestaande vzw
na 1 januari 2020 iets verandert aan je statuten, moet je ineens de volledige statuten aan de nieuwe wetgeving aanpassen.
Aangezien een statutenwijziging is voorbehouden aan de Algemene Vergadering
van een vzw, moeten alle wijzigingen worden besproken en goedgekeurd op de
Algemene Ledenvergadering. Om een statutenwijziging te kunnen doorvoeren,
moet echter minstens 2/3de van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor het BMP komt dit neer op een aanwezigheid van minstens 65
leden.
Omdat wij het vereiste aantal van 65 aanwezige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden niet (zullen) bereiken, zal de Algemene Ledenvergadering op 6 maart 2021 worden geannuleerd. Er zal een tweede Algemene Vergadering worden georganiseerd en deze vergadering kan geldig
besluiten tot wijziging van de statuten ongeacht het aantal aanwezige
en/of vertegenwoordigde leden. De leden zullen hiervoor een nieuwe uitnodiging ontvangen zodra een nieuwe datum is vastgesteld.

Hengstenkeuring 2021
Corona-gewijs hadden we alles "onder controle" en verkregen de nodige vergunningen en toelatingen om onze hengstenkeuring te organiseren. Drie weken voor
de keuring begon het dan ook al flink te kriebelen en keken we vol ongeduld uit
naar onze eerste bijeenkomst voor dit jaar.
Jammer genoeg worden nu al onze plannen gedwarsboomd door een ander virus,
namelijk EHV-1 ofwel beter gekend als Rhino(pneunomie). Niet gevaarlijk voor
mens, maar des te gevaarlijker voor onze trouwe viervoeters. Met zeer veel spijt
in het hart moeten wij dan ook onze hengstenkeuring op 21 maart annuleren.
Maar niet getreurd, het betreft enkel een uitstel! De hengstenkeuring zal (als alles
goed gaat deze keer) doorgaan op zondag 2 mei. De inschrijvingen zijn dus opnieuw geopend.

Verplichte vaccinatie op Hengstenkeuring 2021
Sedert enkele jaren hanteren wij geen vaccinatieplicht meer voor onze wedstrijden, maar gezien het hoge risico op besmetting door de recente Rhino-uitbraak,
zal er voor de hengstenkeuring opnieuw een vaccinatieplicht zijn en dit zowel voor
griep/tetanus als voor Rhino. Omdat een correcte basisvaccinatie bestaat uit 2
inentingen met een tussenperiode van 4 tot 6 weken, raden wij dan ook aan uw
paarden nu reeds een eerste vaccin toe te laten dienen zodat zij zeker in orde zijn
voor de hengstenkeuring.
Opgelet: de vaccinatieplicht geldt voor alle aanwezige paarden, dus niet
enkel voor de hengsten en ruinen!

Verplichte formaliteiten voor hengsten en ruinen
De kwaliteitsreeksen voor hengsten en ruinen maken onderdeel uit van de officiële hengstenkeuring en hierdoor moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan
alvorens een paard kan deelnemen aan de keuring. Hieronder een overzicht van
alle formaliteiten. Indien je nog één of meerdere formaliteiten moet in orde brengen (bijvoorbeeld overzetting naar de nieuwe indeling), houd dan zeker rekening
met een doorlooptijd van ongeveer 3 tot 4 weken alvorens het secretariaat jouw
dossier kan afwerken. Wacht dus niet tot het laatste moment om eventuele aanpassingen te laten doorvoeren die nodig zijn voor deelname aan de hengstenkeuring.
Checklist voor deelname:
1) Ben je lid van het BMP?
Ja
-> ga naar vraag 2
Neen
-> je dient je lidmaatschap eerst in orde te maken
2) Is het paard dat je wil inschrijven voor de keuring ingeschreven bij het BMP?
Ja
-> ga naar vraag 3
Neen
-> je dient je paard eerst te registeren bij BMP
(procedure: zie overstempeling)
3) Is het paard dat je wil inschrijven voor de keuring geregistreerd bij BMP op
jouw naam?
Ja
-> ga naar vraag 4
Neen
-> je dient je paard eerst op jouw naam te registeren bij BMP
(procedure: zie transfer)
4) Is het paard dat je wil inschrijven voor de keuring overgezet naar de nieuwe
indeling van het stamboek?
Ja
-> ga naar vraag 5
Neen
-> je dient je paard eerst over te zetten naar de nieuwe
indeling van het BMP
(procedure: zie nieuwe indeling)
5) Is de eventuele voorbrenger (=persoon die het paard zal voorbrengen in de
ring indien dit niet door de eigenaar zelf wordt gedaan) lid van het BMP?
Ja
-> je kan je hengst of ruin aanmelden
Neen
-> je dient diens lidmaatschap eerst in orde te maken
Opmerking: om deel te nemen aan de amusementsreeksen met hengsten
en/of ruinen is dit niet nodig, enkel om deel te nemen aan de kwaliteitsreeksen en de BMP-reeksen.
Alle info hierover kan je terugvinden op onze website https://bmpkeuringen.weebly.com/vragenlijst-inschrijvingen.html

Als u wilt dat we uw naam van onze verzendlijst verwijderen, klikt u hier.
Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar stamboekbmp@gmail.com

