W IE IS W IE ?
Algemeen secretaris:
Johan Van Bosch
Algemeen Voorzitter:
Marc Steeno (Manège Meerdaalhof, Oud-Heverlee)
Ondervoorzitter:
André Janssens (Manège De Verbrande Brug,
Eppegem)
Bestuurders:
Carl De Braeckeleer (DLV Belgium, Wetteren)
Kris Hellemans (Pronkenberg, Kontich)
Carlo Prinsen (Turnhout)
Annelies Verheyen (Boensberg Stables, Merksplas)
Kurt Boonman (Manege Sanders, Nieuwmunster)

Word lid van NAVEMA,
de beroepsvereniging van
hippische ondernemers
De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 135,00 euro excl.
BTW. Betaal 163,35 euro via overschrijving. Stort het
bedrag op rekeningnummer BE30 4263 1374 0111
(BIC: KREDBEBB) van NAVEMA vzw, met vermelding
“lidmaatschap 2015 + uw ondernemingsnummer”. Na
betaling wordt een factuur met btw overgemaakt. Deze
bijdrage is 100% fiscaal aftrekbaar.

Gasthuisstraat 31 B2 1000 Brussel
T 02 274 22 01 F 02 400 71 26
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NAVEMA komt op voor
uw belangen, informeert
en adviseert!

Beroepsvereniging van Hippische Ondernemers

VO ORS T E L L I N G
NAVEMA is de beroepsvereniging van de
hippische ondernemers. NAVEMA werd opgericht
op 20 januari 1972. De beroepsvereniging richt
zich in de eerste plaats tot alle manegehouders
op het Belgische grondgebied. Daarnaast richt de
vereniging zich tevens tot dekstations, melkerijen,
pensions en stallen, pony-clubs, springstallen
en dressuurstallen, stoeterijen, beroepsruiters,
trainers, africhters en lesgevers. Ook andere
beroepen die verwant zijn met de paardensector
kunnen lid worden van NAVEMA (hoefsmeden,…).
De leden zijn zowel zelfstandige ondernemers als
KMO-leiders met personeel.

WAT D OE T N AV E M A?
1 | Netwerking
Kom naar de netwerkactiviteiten van NAVEMA. Dé gelegenheid om
op een spontane manier over zaken te spreken en interessante
collega’s en leveranciers te ontmoeten. Er is altijd wel iemand die
u verder kan helpen met uw specifieke vragen, of ze nu van technische of sectorale aard zijn. En hoe groter uw netwerk, hoe sneller
de oplossing voorhanden is!

2 | Helpdesk
Wetten, regels en voorschriften... Onze sector wordt er mee
overdonderd. NAVEMA vindt dat correcte informatie en betrouwbaar advies de basis zijn van elke goede beslissing. Ook voor uw
onderneming.Mail of telefoneer naar het secretariaat van NAVEMA:
navema@sectors.be - T 02 274 22 01.
Het probleem wordt dan geanalyseerd en u wordt op weg geholpen
naar de juiste dienst of oplossing. U bent altijd welkom met uw:
Syndicale vragen - personeelsgebonden kwesties - technische vragen - vragen van juridische, sociale, economische aard - ... Kortom,
alles wat ook maar met uw beroepsactiviteiten te maken heeft. Zoek
uw antwoorden niet op het internet, maar laat u rechtstreeks met
raad en daad bijstaan. We helpen u graag verder en, indien nodig,
verwijzen we u graag door naar de juiste instantie.

3 | Opleidingen, informatiesessies en studiereizen
Een steeds veranderende omgeving vraagt om continue aanpassingen. Daarom organiseert NAVEMA actuele opleidingen en
opleidingssessies, gebaseerd op de specifieke vraag er naar. Tegen
een betaalbare prijs weet u alles wat u moet weten.
Hebt u een concreet voorstel voor een opleiding? Vertel het ons via
navema@sectors.be. Wij zorgen voor de rest.

4 | Stem op sociaal overleg
We schatten dat de zelfstandigen en KMO’s in onze sector meer dan
1.000 mensen te werk stellen. Een stem in het sociaal overleg dringt
zich bijgevolg aan: hoe meer leden NAVEMA telt, hoe meer werkruimte om uw rechten en belangen met kracht bij te staan.

5 | Lobbywerk
Brussel is het centrum van Europa. Hier worden alle wetten gemaakt. NAVEMA wil een voet tussen de deur van de wettenmakers.
Want enkel door te anticiperen in de juiste commissies is het mogelijk de wetten en richtlijnen om te buigen in het voordeel van de
ondernemers. Een werk van lange adem waarin NAVEMA het nodige
doet om het u gemakkelijk te maken.
Zo is NAVEMA onder meer vertegenwoordigd in volgende organen:
UNIZO, Syntra, Belgische Confederatie van het Paard, PaardenPunt Vlaanderen, Vlaamse Hippische Sportbond, Vlaamse Liga
Paardensport, Vlaamse Onderwijsraad, Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO,…

6 | Equilabel
Baat u een manege of pensionstal uit en bent u trots op uw bedrijf?
Dan is het Equilabel zeker iets voor u. Het Equilabel geeft kwaliteitsvolle maneges en pensionstallen de kans om zich te onderscheiden.
Na een uitgebreide evaluatie ter plaatse, kan u zich een gelabelde
manege of pensionstal noemen.

7 | NAVEMA-partners
Via NAVEMA kan u ook nog genieten van
een aantal specifieke ledenvoordelen
via de NAVEMA-partners, zoals
begeleiding bij incasso
(Intrum Justitia) en
korting bij aankoop van
brandstof (Q8).

