ALGEMENE VERKIEZINGEN BFP 2022
OPROEP TOT KANDIDATUREN DRAFDISCIPLINE
Overeenkomstig de statuten van de vzw Belgische Federatie voor Paardenwedrennen dienen de actieve leden
van iedere categorie (Eigenaar – Fokker – Publieke trainer – Jockey – Liefhebber) de effectieve leden te kiezen
van de Algemene Vergadering van de BFP. Voor de drafdiscipline betreft dit 12 eigenaars, 6 fokkers, 2 trainers,
2 jockeys en 2 liefhebbers.
Ieder actief lid dat wenst deel te nemen aan de functionering van de Federatie en noch tijd noch moeite wil
sparen, kan zich kandidaat stellen.
De kandidaten dienen hun kandidatuur per aangetekend schrijven te versturen naar de voorzitter van de vzw
Belgische Federatie voor Paardenwedrennen (Route de Wallonie, 31 A te 7011 Ghlin -Mons) met de vermelding
van hun naam, woonplaats, geboortedatum, taalrol (enkel voor de Brusselse regio) en het college waarin zij zich
kandidaat stellen (zie model hieronder).
Colleges
• Eigenaars : hebben de hoedanigheid van eigenaar, de fysieke- of rechtspersonen die hun lidgeld aan de
B.F.P. hebben betaald, die in België tenminste één paard hebben laten lopen tijdens de laatste drie jaar,
inclusief het lopende jaar, dat hun volledige eigendom is of in associatie werd geregistreerd.

•

Fokkers : hebben de hoedanigheid van fokker, de fysieke- of rechtspersonen die tenminste één paard
hebben gefokt de laatste drie jaar, inclusief het lopende jaar, dat hun volledige eigendom is of waarvan zij
mede eigenaar zijn of dat in associatie werd geregistreerd en dat ingeschreven is in het stamboek van de
Belgische draver. Worden gelijkgesteld, de fysieke of rechtspersonen die een merrie hebben ingeschreven
in het stamboek van de Belgische Draver en waarvoor een dekbewijs werd afgeleverd tijdens het dekseizoen
van het lopende jaar of het jaar ervoor.

•

Publieke trainers: hebben de hoedanigheid van publieke trainer, de fysieke personen die titularis zijn van
een beroepsvergunning uitgereikt door de B.F.P., en die minstens één paard hebben laten lopen onder hun
training gedurende de laatste drie jaar.

•

Jockeys: hebben de hoedanigheid van jockey, de fysieke personen die titularis zijn van een
beroepsvergunning, uitgereikt door de B.F.P., en die minstens één paard hebben bereden de laatste drie
jaar.

•

Liefhebbers : hebben de hoedanigheid van liefhebber, de personen die titularis zijn van een liefhebber- of
liefhebster- of gentlemanvergunning uitgereikt door de B.F.P. en die minstens één paard hebben bereden
gedurende de laatste drie jaar.

Sluiting der kandidaturen : vrijdag 17 juni 2022 om 12u00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KANDIDATUUR DRAFDISCIPLINE 2022
Ondergetekende,

Naam en voornaam :
Geboortedatum en plaats :
Taalrol (enkel voor Brussels Gewest)
:

Stelt zich kandidaat als effectief lid van de vzw Belgische Federatie voor Paardenwedrennen in het volgende
college :
Aandacht : Men kan zich slechts kandidaat stellen in één college en voor zover het college overeenstemt met
één der kwalificaties van de kandidaat :
Eigenaars
Fokkers
Publieke trainers
Jockeys
Liefhebbers
Opgemaakt te
Handtekening :

Op

2022

