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VERSLAG AV 

10/03/2021 

Verslag Algemene Vergadering 10/03/2021 online – 19u30 tot 22u30 

 

Aanwezigen Bestuursorgaan: 

Annelies Bredael 

Lea Cappoen 

Charles-Henri Dallemagne 

Annemarie De Wispelaere 

Hubert De Witte 

Mike Galet 

Chantal Neirinckx 

Vincent Pauwels 

Gwenda Stevens 

Elke Verhaeghe 

 

Aanwezigen personeel:  

Lien Desmet 

Celine Pieters 

Lien Van de Velde 

Arno Volckaert 

 

Aanwezige effectieve leden:  

ARV 

Leo De Ryck 

Christel Hiel 

4 stemmen 

TRT 

Ward Bosmans 

6 stemmen 

Akhenaton 

Tanguy Rodriguez 

Vera Cammaer 

2 stemmen 

GRS  

Jonas Deconinck  

Arthur Van Camp 

5 stemmen 

KRCG  

Patrick Lafontaine 

Roland Sautois 

6 stemmen 

KRSG  

Frank Byl 

Marc De Smet 

Patrick Rombaut 

6 stemmen 

VVR 

Olivier Eloot 

2 stemmen 

KRB  

Oscar Delbeke 

6 stemmen 

KRNSO 

Daniel Deweert 

6 stemmen 

Kortrijkse Roeiclub (laattijdig aangemeld) 

Serge Miesse 

(2 stemmen) 

TOTAAL: 43 stemmen 
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Andere aanwezigen: 

Rémy Moulin Voorzitter LFA 

Pim Raaben Technisch Directeur vanaf 3/05 

 

Verontschuldigde toegetreden leden: 

HoGent  

 

Andere verontschuldigden: 

Dirk Crois Topsportcoach 

Yolande Backeljauw Lid auditcomité 

 

Afwezige effectieve leden:  

RARC/KAWV 2 stemmen 

RNV 1 stem 

C-Row 1 stem 

BTR 4 stemmen 

The OAR 2 stemmen 

Schulensmeer 1 stem 

TOTAAL: 11 stemmen 

 

Afwezige toegetreden leden:   

Arteveldehogeschool  

Howest  

AUHA  

UGent  

 

 

De voorzitter opent de Algemene Vergadering. 

 

0. Registratie van de stemgerechtigde leden 

Er zijn 43 van de 56 stemmen aanwezig. Op het einde van de vergadering is ook nog Serge Miesse 

van de Kortrijkse Roeiclub ingelogd op de algemene vergadering, echter alle stemmingen waren 

toen al achter de rug. 

 

1. Openingswoord voorzitter  

De voorzitter wenst iedereen van harte welkom. Deze online algemene vergadering vindt plaats in 

een bijzondere setting omwille van de Covid-19 pandemie. Covid-19 heeft veel invloed gehad op 

2020, niet alleen op sportief vlak. Zo zijn er in 2020 veel roeiwedstrijden, trainingen en organisaties 

weggevallen, was er een aangepast Belgisch Kampioenschap en werden de Olympische Spelen met 

een jaar uitgesteld. 

Het jaar 2021 is op dezelfde manier gestart: opnieuw werden al enkele wedstrijden afgelast en kan 

het Belgisch Kampioenschap korte boten niet doorgaan op de ‘normale’ manier. 

De Vlaamse Roeiliga heeft echter niet stil gezeten. Celine Pieters zal daar verder in de vergadering 

tijdens het jaaroverzicht op terugkomen. 

2021 is een belangrijk jaar: de LM2x neemt deel aan de Olympische Spelen. 

Vandaag, 10 maart 2020, kwam onze Koning Filip de roeiers een hart onder de riem steken, hij 

bezocht Tim en Niels tijdens hun training in hun trainingscentrum Sport Vlaanderen Willebroek. 

Koning Filip heeft zelf nog geroeid in Brugge toen hij daar onderwijs volgde. 

 

  

2021 wordt een bijzonder jaar en we hopen op meer ontwikkelingen naar de Olympische Spelen 

toe, het afvaardigen van een tweede boot zou een heel mooie prestatie zijn. 
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Tijdens deze algemene vergadering staan er een belangrijk aantal punten op de agenda. Ook is 

het een algemene vergadering met een stemming van bestuursleden. 

 

2. Aanduiding verslaggever 

De VRL medewerker Lien Van de Velde zal het verslag verzorgen. 

 

3. Aanduiding stemopnemer 

Frank Byl van KRSG en Jonas Deconinck van Gentse RS zullen als stemopnemer fungeren, zij dienen 

toegang te hebben tot hun e-mail en zijn geen officiële stemmers voor hun club.  

 

Chantal Neirinckx legt de verkiezingsprocedure uit.  

De stemming voor de te hernieuwen mandaten en de nieuwe kandidaat-bestuurders vindt online 

plaats via het systeem ‘Electionrunner’ waar de waarde van de stem van elke vertegenwoordiger 

werd ingesteld. Nadat de uitleg is gegeven, zal de stemming uitgestuurd worden (iedere 

vertegenwoordiger ontvangt een mail naar het door hen opgegeven e-mailadres) en krijgen de 

vertegenwoordigers een half uur de tijd om te stemmen. 

De VRL medewerker Arno Volckaert heeft toegang tot dit systeem, hij kan niet zien hoe er gestemd 

wordt, wel kan hij zien welke vertegenwoordiger stemt, zodat we zeker zijn dat elke 

vertegenwoordiger gestemd heeft en dat er bij eventuele technische problemen naar een 

oplossing kan gezocht worden. 

Arno Volckaert stuurt na de afsluiting van de stemming de uitslag door naar de stemopnemers 

voor validatie. 

 

Er zijn 6 herverkiesbare mandaten en 1 vrij mandaat. Voor deze 7 mandaten zijn er 8 kandidaten, 

6 bestuurders die zich herverkiesbaar stellen: Lea Cappoen, Annelies Bredael, Hubert De Witte, 

Mike Galet, Chantal Neirinckx en Gwenda Stevens en 2 kandidaat-bestuurders: Patrick Lafontaine 

van KRCG en Luc Somers van ARV.  

Beide kandidaten krijgen het woord om zich kort voor te stellen. Patrick Lafontaine neemt zelf het 

woord, daar Luc Somers niet aanwezig is op deze algemene vergadering, neemt Leo De Ryck het 

woord om Luc Somers voor te stellen. 

 

Omwille van artikel 4.2 in onze statuten, zullen 6 mandaten aangeduid worden voor 4 jaar en 1 

mandaat aangeduid worden voor 2 jaar met eenvoudige meerderheid van de stemmen. 

Artikel 4.2 

‘De bestuurders worden rechtstreeks verkozen voor een termijn van vier jaar, met dien verstande 

dat de bestuursleden om de twee jaar telkens voor de helft verkozen worden op de wijze bepaald 

in het huishoudelijk reglement’ 

 

De kandidaat met het minst aantal stemmen komt op een reservelijst terecht. De kandidaat met 

het 2e minst aantal stemmen, zal het mandaat van 2 jaar invullen. 

Er zijn 43 stemmen aanwezig, een eenvoudige meerderheid vraagt 22 stemmen. 

 

Opmerking van Patrick Rombaut: daar er slechts 7 plaatsen te verdelen zijn en 8 kandidaten op het 

formulier staan, kan er slechts op 7 personen gestemd worden. 

Er kan niet nagegaan worden wie wat stemt, dus ook niet of er iemand op 7 of 8 kandidaten stemt. 

Hubert De Witte stelt voor dat iedereen stemt op alle 8 kandidaten met een ja/nee/onthouding.  

 

4. Goedkeuring verslagen AV 04/03/2020 en AV 28/08/2020 

De verslagen van de Algemene Vergaderingen van 4/03/2020 en 28/08/2020 worden unaniem 

goedgekeurd. 
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5. Voorstelling Pim Raaben 

Pim Raaben is na een lange en intensieve procedure aangesteld als technisch directeur topsport, 

hij start deze functie op 3 mei 2021. 

Pim Raaben neemt het woord en stelt zichzelf voor aan de leden van de Algemene Vergadering. 

Hij zal instaan voor het ontwikkelen van een lange termijnbeleid en het uitvoeren van dit beleid. 

De beleidslijnen worden uitgezet welke zullen gevolgd worden om de doelstellingen te bereiken. 

Volgende doelstellingen worden ons door Sport Vlaanderen opgelegd: 

- Top 8 WK & OS, Top 3 EK 

- Topsport inzetten als middel om: 

• Sport & bewegen te realiseren 

• Gevoel van trots en uitstraling te creëren 

Deze doelstellingen worden bereikt door middel van prestatieprogramma’s, ontwikkelings-

programma’s en talentdetectie. 

 

6. Goedkeuring jaarverslag 2020 

6.1 Administratief jaarverslag 2020 – Chantal Neirinckx 

6.2 Verslag Commissie Jeugd- en Schoolroeien 2020 – Annemarie De Wispelaere 

6.3 Verslag Commissie Communicatie en Sponsoring 2020 – Charles-Henri Dallemagne 

6.4 Verslag Commissie Rowing for All 2020 – Mike Galet 

6.5 Verslag Vlaamse Kamprechterscommissie 2020 – Chantal Neirinckx 

6.6 Verslag Raad Clubvoorzitters 2020 – Mike Galet 

6.7 Financieel verslag 2020 – Vincent Pauwels 

6.8 Verslag auditcomité 2020 

6.9 Goed bestuur 2020 

 

Alle verslagen werden op voorhand opgestuurd naar de leden van de Algemene Vergadering. We 

gaan deze verslagen niet één voor één overlopen. Wanneer er opmerkingen zijn bij een verslag, 

kan men dit via handopsteking aangeven en kunnen er voorstellen tot aanpassingen gedaan 

worden. Celine Pieters zal straks het jaar 2020 overlopen en uitgebreid verslag uitbrengen. 

 

Kanttekening bij 6.5, Verslag van de Vlaamse Kamprechterscommissie 

Chantal Neirinckx haalt aan dat er aan Vlaamse zijde nog steeds clubs zijn die geen kamprechters 

hebben maar wel deelnemen aan wedstrijden of zelf wedstrijden organiseren. In 2020 zijn er langs 

de zijde van LFA veel kamprechters bijgekomen, dit omwille van een incentive vanuit ADEPS zodat 

dit voor de Waalse clubs een extra stimulans was om hieraan te voldoen (subsidies), vanuit de 

Vlaamse kant is dit niet het geval. 

Chantal Neirinckx roept nogmaals op om ook langs Vlaamse kant een inspanning te doen en jonge 

mensen warm te maken voor de functie van kamprechter. 

 

Opmerking bij 6.6, Verslag van de Raad van Clubvoorzitters 

Leo De Ryck is niet akkoord met het verslag van de Raad van Clubvoorzitters. De volgende zin is 

geen correcte weergave van de feiten: 

“Daarnaast hoorden wij dat de Antwerpse verstandhouding of de Royale uit Brussel die niet wou 

organiseren.” 

Verder haalt Leo De Ryck aan dat hij niet werd uitgenodigd op deze vergadering. Mike Galet meldt 

hem dat hij in het verleden gezegd had dat hij niet meer wou deelnemen aan deze vergadering en 

daarom ook niet meer uitgenodigd werd. 

Hubert De Witte stelt voor dat het verslag wordt aangepast. Alsook dat steeds elke voorzitter 

wordt uitgenodigd op de vergadering en dat het verslag van deze vergadering naar alle voorzitters 

wordt rondgestuurd (ook indien er een voorzitter afwezig was). 

Mits aanpassing van het verslag, kan dit verslag door alle aanwezigen worden goedgekeurd. 
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Vraag bij verslag 6.7, Financieel verslag 

Pim Raaben heeft een vraag bij het item Beach Sprint Rowing. Hij vraagt of we subsidies krijgen 

om dit project uit te werken daar er in het financieel verslag gesproken wordt over het aanleggen 

van een fonds innovatie om afschrijvingen te dekken in het jaar 2023. 

Dit is zeker het geval en komt later in de vergadering aan bod. 

Voor 2021 werden 2 innovatieve projecten goedgekeurd (= ontvangen van subsidies). Enerzijds 

Beach Sprint Rowing en anderzijds EXR game Rowing. Deze projecten werden goedgekeurd voor 

respectievelijk 2 jaar en 1 jaar. Bij beide projecten is er een zware investeringskost die van Sport 

Vlaanderen gedragen moet worden over 3 jaar. Dit wil dus zeggen dat we voor het innovatieve 

project Beach Sprint nog 1 jaar en voor EXR games 2 jaar de afschrijvingen zelf moeten dragen. 

Daarvoor leggen we met het positieve resultaat een fonds innovatie aan zodat we in 2022 en 2023 

de afschrijvingen kunnen dragen. 

 

Kanttekening bij verslag 6.9, Goed Bestuur 

Pim Raaben meldt ons dat van zodra hij de taak van technisch directeur opneemt, hij alle functies 

die hij heeft in de Koninklijke Roeivereniging Brugge neerlegt zodat er zeker geen sprake kan zijn 

van belangenvermenging. 

 

Jaarverslag 2020: globaal overzicht door Celine Pieters 

Een grote kanttekening die gemaakt kan worden bij het jaar 2020 is wel de Covid-19 pandemie. 

Deze zorgde voor een uitzonderlijk jaar op alle gebied welke een zeer sterke invloed had op onze 

cijfers en grafieken van het jaar 2020: 

- Weinig competities (11 organisaties t.o.v. 32 in 2019) 

- Geen VRL toertocht en geen toertochten van clubs 

- Beperkte activiteit studentenroeien 

- Beperkte huur ergometers scholenproject 

- Weinig promotionele activiteiten 

- Sportkaderopleidingen uitgesteld – deels digitaal georganiseerd 

- Belgian Sharks namen deel aan 2 internationale regatta’s – weinig mogelijkheden voor de 

jeugd 

 

Desondanks zijn er ook mooie zaken gerealiseerd in 2020:  

- Opmaak van 3 innovatieve dossiers en groen licht voor 2: EXR game + Beach Sprint Rowing 

- Aanwerven van 2 nieuwe medewerkers: Arno Volckaert + Pim Raaben 

- VRL heeft sterk ingezet op social media 

- Voorbereidingen voor nieuwe website 

- Digitalisering: kaderopleidingen/vergaderingen + VRL database in power BI 

- Optimaliseren tuchtstructuur en sportmedische keuring VRL 

- Voorbereidingen nieuwe kledijpartner voor Belgian Sharks 

- Aankopen materiaal zoals coachjassen, megafoonboxen en chronometers voor kamprechters 

en coaches, leasing nieuwe boten voor topsporters, aankoop 8 nieuwe ergometers 

scholenproject 

- Noodfonds voor de clubs 

 

We overlopen enkele cijfers voor 2020: het ledenaantal, de evolutie van het aantal jeugdleden, 

de verdeling van het aantal licenties, de deelnames aan Vlaamse wedstrijden en 

jeugdcompetities, het aantal trainers. Bij de meeste cijfers noteren we een daling, welke te 

wijten is aan de Covid-pandemie.  

De cijfers zijn te consulteren in de powerpoint presentatie van de algemene vergadering, alsook 

in het jaarverslag 2020 dat naar alle clubs wordt opgestuurd. 
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We overlopen ook de resultaten van de beleidsfocus topsport waar we kunnen terugblikken op 

een mager 2020 naar aanleiding van de pandemie. De Olympische Spelen werden uitgesteld naar 

2021. Bij de juniores was er geen deelname aan internationale wedstrijden. Bij de U23 was er enkel 

een EK in Duisburg met een gouden medaille voor BLM2x. Bij de senioren was er enkel een EK in 

Plovdiv met een bronzen medaille voor LM2x en een 8e plaats voor M2x. 

 

Het jaarverslag 2020 met al zijn deelverslagen wordt unaniem goedgekeurd. 

 

Verder wensen we graag onze 2 goedgekeurde innovatieve projecten voor 2021 nogmaals aan de 

clubs voor te stellen: Beach Sprint Rowing en EXR Games. 

 

Beach Sprint Rowing 

VRL wil deze nieuwe sporttak samen met de clubs beginnen organiseren om tegen 2028 

de 1e Olympische atleten te kunnen afvaardigen in Los Angeles. 

- Doel: nieuwe leden aantrekken (drop-in verhogen) en huidige leden nieuw aanbod geven 

(drop-out verlagen). Roeisport attractiever en mediageniek maken! 

- Project goedgekeurd voor 2 jaar (61.435,3€ in 2021) 

- Budget voor: 

• Aankoop 4 skiffs en 4 dubbels + riemen, trailer, strandkar, promotent, startboog 

• Digitale tijdsregistratie 

• Organisatie beach sprint evenementen en competities in elke regio 

• Marketingcampagne 

• Opleiding van onze trainers 

• Opmaak talentenprofielen + trainingsschema’s 

• Ondersteuning van onze clubs 

- Engagement en medewerking clubs en trainers 

- Werkgroep 

 

EXR Game Rowing 

Ontwikkeling door Salty Lemon, bedoeling is om op de ergometer in een virtuele wereld te 

roeien (cfr. Zwift platform wielrennen). 

- Link: https://www.youtube.com/watch?v=nIyA6yJs-b4 

- Zowel individuele games als realtime competitie tussen meerdere roeiers (leaderboards) – 

Biomechanische analyses 

- Doelstelling: nieuwe leden naar de roeisport trekken via het promoten van de game (drop-in 

verhogen) en huidige leden nieuw aanbod geven ‘make indoor rowing fun’ (drop-out 

verlagen). 

- Project goedgekeurd voor 1 jaar (55.781,71€) 

- Uitleenpakket (ergometers, tablets, tv-scherm, marketingmaterialen) die zowel door VRL als 

door onze clubs (promotionele evenementen) kan ingezet worden 

- Budget voor o.a.: 

• Marketingcampagne 

• Aankoop 12 ergometers voor onze clubs 

• Aankoop 20 tablets 

- Engagement en medewerking clubs 

 

7. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2020 

Rekening houdend met het financieel verslag en het verslag van het auditcomité en de externe 

accountant worden de balans en resultatenrekening van 2020 unaniem goedgekeurd.  

Wij bedanken Yolande Backeljauw en Jonas Deconinck voor hun audit uitgevoerd op 

15/02/2021. 
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8. Kwijting van de Raad van Bestuur voor boekjaar 2020 

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vlaamse Roeiliga vzw voor 

het boekjaar 2020.  

 

9. Aanduiding Auditcomité 2021 

Voor het boekjaar 2021 worden volgende personen die geen lid zijn van het Bestuursorgaan van 

de VRL voorgedragen en aanvaard: 

- Yolande Backeljauw 

- Jonas Deconinck 

Reserve: Olivier Eloot 

 

10. Begroting 2021 

Penningmeester Vincent Pauwels overloopt de algemene begroting 2021. 

Er werden geen aanpassingen gedaan enkel de exacte subsidiebedragen voor de beleidsfocussen 

jeugdsport, topsport en innovatie goedgekeurd door Sport Vlaanderen werden correct ingevoerd 

in de begroting. 

Celine Pieters overloopt het topsportbudget 2021. 

De totale begroting 2021 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

11. Relaties met KBR – Gwenda Stevens 

Voorzitter Gwenda Stevens deelt mee dat de Algemene Vergadering van de KBR online zal 

plaatsvinden op 20/03.  

Maar de KBR hoopt op een fysieke bijeenkomst later op het jaar om de Bekers van België 2019 en 

de Youthchallenge 2020 te kunnen uitreiken. 

De statuten, het Intern Reglement en het Tuchtreglement werden vernieuwd naar aanleiding van 

de nieuwe wetgeving. 

De hoofdzetel van de KBR is gewijzigd. 

Lut Wille is aangesteld als de vaste juridische adviseur van de KBR. 

Er zal voor tuchtprocedures geen samenwerking meer zijn met het BAS: er wordt een eigen 

Bondsparket opgericht. 

Marc Midré werd aangesteld om de plaats van Jean-Marc Bertrand in te nemen die ontslag gaf 

omwille van gezondheidsredenen. 

 

12. Bespreking en stemming over de voorstellen tot aanpassing van de Nationale Roeicodex 

In een post-Olympisch jaar kunnen er wijzigingen voorgesteld worden aan de Nationale Roeicodex. 

De clubs konden voorstellen doorgeven. Een werkgroep onder leiding van Chantal Neirinckx nam 

alle voorstellen door en bekeek of de voorstellen kunnen voorgelegd worden aan de AV van de 

KBR. 

De LFA heeft de voorstellen reeds op haar algemene vergadering besproken en al dan niet 

goedgekeurd. 

De VRL bespreekt deze voorstellen langs Vlaamse kant en de door beide federaties goedgekeurde 

voorstellen zullen meegenomen worden naar de algemene vergadering van KBR. 

 

In alle artikels van de Roeicodex werden volgende zaken gewijzigd: 

- de benaming ‘Raad van Bestuur’ werd geschrapt en vervangen door de benaming 

‘Bestuursorgaan’ 

- alle juniorencategorieën werden aangepast aan U-benamingen: zijnde U11-U13-U15-U17 

welke World Rowing hanteert 

- de benaming ‘FISA’ werd vervangen door de benaming ‘World Rowing’ 

 

Sommige items werden verschoven van het artikel naar het addendum. Dit betreft steeds 

specificaties. Het addendum kan jaarlijks gewijzigd worden (vb. data van decreten) terwijl een 

artikel slecht om de 4 jaar kan gewijzigd worden. 
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Alle voorstellen van aanpassing zullen overlopen worden door Chantal Neirinckx. Als clubs 

bezwaren hebben steken ze hun hand op, indien er geen handen zijn wordt het artikel 

goedgekeurd. 

 

Alle artikels worden één voor één overlopen en bij wijziging desgevallend goedgekeurd of niet. 

 

We notuleren enkel de artikels waar er overgegaan werd tot een stemming wanneer men niet tot 

een consensus kwam over het goedkeuren van dit artikel. 

Alle niet opgesomde artikels waar wijzigingen aan werden gedaan en die niet neergeschreven zijn 

in dit verslag zijn dan ook unaniem goedgekeurd. Voor een overzicht van de aanpassingen aan de 

codex verwijzen wij naar de bijlage ‘Codex 2021 – draft 20210218’ welke elke club ontving per 

email. 

 

Hoofdstuk IV, artikel 4.5, beschermde regatta’s 

Opmerking van Patrick Rombaut bij de schrapping van beschermde regatta’s: hij is akkoord met 

deze schrapping maar wenst graag te stipuleren dat men rekening houdt met en steeds de 

deelname aan de eigen regatta’s promoot ook bij de leden van het Nationaal team. 

Pim Raaben beaamt dat Nationale roeiers zo veel mogelijk zichtbaar moeten kunnen zijn op eigen 

wedstrijden. 

 

Hoofdstuk IV, Artikel 4.23 over inschrijfgelden, vergoedingen en boetes  

Hier is er een voorstel A en voorstel B. We gaan over tot een stemming waarbij er 18 stemmen zijn 

voor voorstel B, dit is een minderheid. We zullen voorstel A meenemen naar de algemene 

vergadering van de KBR. 

 

Een algemene kanttekening wordt gemaakt door Chantal Neirinckx 

Daar er heel veel voorstellen zijn binnengekomen over het herwerken van het kampioenschap van 

België en dit een zeer complexe materie is, werd dit overgedragen aan de Koninklijke Belgische 

Roeibond die zich het komende jaar zal buigen over deze materie en met een nieuw voorstel zal 

komen. 

 

Hoofdstuk XI, Artikel 11.6 over kampioenschap van België, beperking van deelname 

Dit is een voorstel van LFA waar de Vlaamse clubs niet achter staan. 

Er zijn 27 stemmen tegen dit voorstel. Dit voorstel zal niet meegenomen worden naar de algemene 

vergadering van de KBR. 

 

Hoofdstuk XIV, Artikel 14.3 over ergometerwedstrijden 

“De bepalingen van art. 11.3 in verband met de aansluiting van een deelnemer bij een vereniging 

lid van VRL of LFA zijn niet van toepassing voor de Belgische Ergometerkampioenschappen” 

Een aantal clubs zijn niet akkoord. Deelnemers moeten geen lid zijn van een roeivereniging (bij 

ergometerwedstrijden) maar niet-leden kunnen geen aanspraak maken op een Belgische titel. 

Er moet nogmaals nagedacht worden over de correcte beschrijving van dit extra stukje in het 

artikel. 

 

We zijn rond met de voorstellen en deze zullen zoals gestemd overgedragen worden aan de 

Koninklijke Belgische Roeibond. 
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13. Bestuursmandaten 

Hierbij volgt de uitslag van de stemming van de bestuurders die door de stemopnemers werd 

nagekeken: 

 

Naam Ja Nee Onthouding 

Annelies Bredael 29 0 14 

Lea Cappoen 23 6 14 

Hubert De Witte 37 0 6 

Mike Galet 33 0 10 

Chantal Neirinckx 37 0 6 

Gwenda Stevens 43 0 0 

Patrick Lafontaine 27 6 10 

Luc Somers 10 23 10 

 

We noteren dat volgende bestuurders aanvaard werden door de algemene vergadering: 

Lea Cappoen – Annelies Bredael – Hubert De Witte – Mike Galet – Chantal Neirinckx – Gwenda 

Stevens en Patrick Lafontaine. 

Lea Cappoen neemt het mandaat van 2 jaar op, de overige bestuurders hebben een mandaat van 

4 jaar. 

Luc Somers behaalde niet de vereiste 50% van de stemmen en is dus niet verkozen. 

 

14. Aanduiding vertegenwoordigers VRL voor Algemene Vergadering KBR 

Chantal Neirinckx, Hubert De Witte, Mike Galet, Annelies Bredael, Elke Verhaeghe en Patrick 

Lafontaine worden als bestuurders aangeduid als vertegenwoordigers van de VRL voor de 

Algemene Vergadering van de KBR. 

Ze worden bijgestaan door volgende leden van de Algemene Vergadering van de VRL: Philip 

Fernagut, Patrick Rombaut, Arthur Van Camp, Ward Bosmans.  

 

Er volgt een voorstelling van Parantee-Psylos: aan de hand van een presentatie stellen zij hun werking 

voor en wat zij samen met de VRL kunnen betekenen voor de clubs die willen inzetten op het G-roeien. 

 

15. Varia 

- Aankondiging EK U23 2022 te Sport Vlaanderen Willebroek 

• Dit event vindt plaats op 3 en 4 september 2022, België kreeg de toewijzing van dit EK. 

• De organisatie wordt vanuit de KBR gedelegeerd naar NRF met als co-voorzitters 

Gwenda Stevens en Chantal Neirinckx.  

• Er werden reeds contacten gelegd met de stad Willebroek en Sport Vlaanderen 

Willebroek. 

• Vanaf begin april zal een kerngroep elke 2e maandagavond van de maand vergaderen, 

eerst online en van zodra mogelijk fysiek. 

• Er is een oproep aan alle clubs om vrijwilligers warm te maken voor dit event. 

- De VSF vraagt inzake zijn communicatiebeleid of er clubs bereid zijn hieraan deel te nemen. 

Ward Bosmans (TRT) zegde dit reeds toe. Ook Patrick Rombaut (KRSG) en Hubert De Witte 

(KRB) stellen zich als club bereid. 

- Gwenda Stevens meldt dat de VRL het voorzitterschap van de KBR de komende 4 jaar zal 

opnemen. De vraag is naar de LFA om hier de laatste 2 jaar in mee te lopen zodat zij daarna 

het voorzitterschap kunnen overnemen. 

- Patrick Rombaut wenst nog even mee te geven dat Ere-directeur Lams op 94-jarige leeftijd 

overleden is. Hij was onze roeiliga zeer genegen. 
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16. Slotwoord 

Onze voorzitter Hubert De Witte bedankt iedereen voor zijn deelname aan deze algemene 

vergadering. Iedereen is het ondertussen gewoon geworden om online te vergaderen. 

Een speciale bedanking voor Arno Volckaert die de organisatie van online verkiezingen op een 

anonieme manier mogelijk maakte. De voorzitter bedankt het personeel voor de presentatie en 

om ervoor te zorgen dat de vergadering vlot kon verlopen. 

Toch kijken we uit naar een fysieke ontmoeting, dat we elkaar terug de hand kunnen schudden. 

Hou jullie allemaal goed! 

 

De vergadering wordt afgesloten om 22u30. 

 

 
Hubert De Witte 


