Ondersteuning door het BWP secretariaat
Het belang van de gewestelijke werking kan niet voldoende onderstreept worden. De werking ervan
wordt dan ook zoveel mogelijk ondersteund. Hieronder kan U een opsomming vinden van de
dienstverlening die aangeboden wordt:

Ondersteuning via het internet
Volgende gewesten maken succesvol gebruik van een website onder die van BWP: Moerbeke-Waas,
Oud-Turnhout, Bocholt, Broechem, Provincie Wallonië, Zuid-Oost-Vlaanderen, Wambeek, Leiestreek,
Tienen,… Ook via de nieuwe website waaraan men bezig is, blijft deze mogelijkheid behouden.

Ondersteuning bij info-avonden/ledenvergaderingen
Hiervoor kon u al een opsomming vinden van thema’s voor de ledenvergadering. Wanneer U een thema
wenst te programmeren, maar niet direct ziet wie aangesproken kan worden voor het gekozen
onderwerp, dan kan u contact opnemen met het secretariaat BWP. Misschien zijn er toch al enkele
namen gekend, of indien de vraag tijdig is, kunnen die nog gezocht worden. Het leggen van de contacten
blijft echter best in de handen van de organisatoren.

Ondersteuning op de prijskampen
Voor de voorbereiding en de administratieve aanwezigheid op uw prijskamp, kunt u steeds rekenen op
een afgevaardigde van het BWP secretariaat. Tevens kunnen ter plaatse papieren van de paarden in
orde gemaakt worden.

Uw gewest in EquiTime
De afspraak inzake de publicatie van de activiteiten van gewesten en provincies in EquiTime blijft
dezelfde: elk BWP gewest en elke provincie kan beschikken over ¼ pagina om één activiteit aan te
kondigen. Denk eraan dat het erbij plaatsen van geschikt fotomateriaal steeds attractiever werkt in een
tijdschrift. Gelieve ook rekening te houden met de deadlines. Als u een publicatie wil doen, dan is het
nodig deze zo spoedig mogelijk te reserveren. Teksten dienen steeds ten laatste de 10de van de maand
voorafgaand aan de maand van verschijning binnen te zijn. Dus voor het maartnummer bijvoorbeeld,
dient al het materiaal doorgegeven te zijn voor 10 februari.

Goed verzekerd
Wat betreft verzekering, kunnen de activiteiten van uw gewest onder de BWP polis vallen. Voorwaarde
is wel dat opgegeven wordt hoeveel paarden er meedoen en hoeveel medewerkers er zullen zijn. Vanuit
het secretariaat BWP ontvangt u dan de premieaanrekening (= 0,67 Euro per pony, 1,36 Euro per paard
en 2,75 Euro per medewerker).
Wie gedetailleerd wil weten hoe de huidige verzekeringspolis in elkaar zit, kan op eenvoudige vraag een
exemplaar toegestuurd krijgen.
Graag willen wij uw aandacht vragen voor de verzekering. Hier gaat het om het
prijskampgebeuren, maar u kan elke BWP-activiteit die u organiseert aangeven op het BWP
secretariaat om op die manier in orde te zijn. Aarzel niet en doe dit zeker voor elke activiteit
zodat er geen verrassingen komen indien u hier toch eens beroep zou moeten op doen.

Versturen van uitnodigingen
Uitnodigingen of berichten aan de leden kunnen via het nationale secretariaat verstuurd worden indien
het gewest dat wenst. Dat gebeurt tegen kostprijs (postzegel en indien van toepassing 0,05 EUR per
kopie). Het enige wat er gedaan moet worden, is tijdig de gewenste informatie doorgeven. Om zeker te
zijn houdt U best rekening met een tijdspanne van één week tussen het moment van binnensturen van
de vraag en het moment van versturen. Gewesten die dat willen kunnen zelf het aantal nodige kopieën
binnenbrengen. Zo blijft enkel de kost van de postzegel. Eveneens is het mogelijk om zendingen te
verzorgen voor een gedeelte van de leden (bijvoorbeeld enkel de eigenaars van drie-en vierjarige
paarden, .....). Ondanks de aanrekening van de kosten blijft er voor elke opdrachtgever de besparing
van de enveloppe en de tijd.

Hetzelfde kan intussen ook via e-mail. Om postzegels en papier te besparen, kan er nu ook via e-mail
allerlei informatie verstuurd worden aan de leden van uw gewest/provincie. Punt is echter, dat nog lang
niet alle e-mailadressen bekend zijn op het secretariaat. De e-mailadressen van BWP fokkers die
kunnen doorgegeven worden, zijn dus zeer welkom.

