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VERSLAG AV 

4/12/2019 

Verslag vergadering Algemene Vergadering 4/12/2019 KR Sport Gent – 19u30 tot 21u50 

 

Aanwezigen Raad van bestuur: 

Charles Henri Dallemagne 

Annemarie De Wispelaere 

Hubert De Witte 

Chantal Neirinckx 

Vincent Pauwels 

Ferdinand Peeters 

Gwenda Stevens 

 

Verontschuldigd Raad van Bestuur: 

Annelies Bredael 

Mike Galet 

 

Aanwezigen personeel:  

Brand Breyne 

Celine Pieters 

Lien Van de Velde 

 

Aanwezige effectieve leden:  

ARV 

Leo De Ryck 

4 stemmen 

GRS  

Jonas Deconinck 

Arthur Van Camp 

5 stemmen 

KRB  

Frank Pottie 

Elke Verhaeghe 

Pim Raaben 

6 stemmen 

KRCG  

Roland Sautois 

6 stemmen 

KRSG  

Frank Byl 

Rudy De Coninck 

Philippe Fernagut  

6 stemmen 

KRNSO  

Daniel Deweert 

Jeroen Neus 

6 stemmen 

TRT 

Ward Bosmans 

6 stemmen 

TOTAAL: 39 stemmen 

Afwezige effectieve leden:  

Akhenaton 2 stemmen 

BTR 4 stemmen 

C-Row 1 stem 

RARC/KAWV 2 stemmen 

RNV 1 stem 

Schulensmeer 1 stem 

The Oar 2 stemmen 



 

VVR 2 stemmen 

KRC 2 stemmen 

TOTAAL: 17 stemmen 

 

Afwezige toegetreden leden:   

UCLL  

PXL  

UHasselt  

Arteveldehogeschool  

Howest  

AUHA  

Hogent  

UGent  

 

Andere aanwezigen: 

Rémy Moulin Voorzitter LFA 

Dominique Basset Technisch directeur 

Frans Claes Nationaal coach 

Christel Hiel Regiocoach 

Piet Graus Regiocoach 

Lea Cappoen Lid ARV 

Anton Renting Lid KRSG 

 

De voorzitter opent de Algemene Vergadering. 

 

1. Registratie van de stemgerechtigde leden 

Er zijn 39 van de 56 stemmen aanwezig. 

 

2. Openingswoord voorzitter  

De voorzitter wenst iedereen van harte welkom.  

We gaan een moeilijk jaar tegemoet. De sportsector zal 6% moeten besparen, topsport wordt 

daarvan vrijgesteld. We zullen met alle clubs moeten bijdragen aan de toekomst van onze sport. 

 

3. Aanduiding verslaggever 

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

 

4. Voorstelling jaaractieplan topsport 2020 

Dominique Basset neemt het woord en geeft uitleg bij zijn taak als technisch directeur en de 

beleidsopdrachten topsport. De resultaten van het jaar 2019 worden getoond, alsook de 

resultaten van 2013 tot 2019. 

Celine Pieters overloopt het jaaractieplan en budget topsport voor 2020. 

 

Vraag van Gwenda Stevens: kan er ingeschat worden hoeveel % er minder budget toegekend 

wordt door Sport Vlaanderen tegenover het vooropgestelde budget? 

Dit is moeilijk in te schatten, dit hangt af van de totale subsidiepot en de andere federaties. Maar 

we zien wel dat we jaarlijks minder krijgen dan wat we vragen. In 2019 was dit 13% minder. 

 

Het jaaractieplan en budget topsport 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

5. Voorstelling jaaractieplan en beleidsfocussen 2020 

Brand Breyne stelt het jaaractieplan en de beleidsfocussen 2020 voor. 

 

Jeroen Neus (KRNSO): kan er gecoördineerd worden dat tijdens een nationale stage gebruik kan 

gemaakt worden van de ergometers van het scholenergometerproject? 



 

Deze toestellen zijn reeds 10 jaar oud en waarschijnlijk niet echt aangewezen om te gebruiken voor 

topsport. 

Voorstel van Frans Claes: misschien kan er aan Roeigoed of Bjorn Hendrickx gevraagd worden of 

er toestellen kunnen uitgeleend worden voor deze testdagen.  

Dit zal eens bekeken worden door het secretariaat. 

 

Pim Raaben (KRB): Is er een verklaring voor de daling in deelname aan activiteiten? 

Neen, wij hebben geen verklaring gevonden waarom deze daling zich voordoet. 

 

Pim Raaben (KRB): Kunnen de georganiseerde VTS cursussen plaatsvinden in verschillende regio’s?  

Dit wordt nu al gedaan. De cursussen vinden afwisselend plaats in Gent, Brugge, Oostende of 

Hazewinkel. Er wordt eerst rondgevraagd wie aan deze cursus wenst deel te nemen en afhankelijk 

van de deelnemers wordt dan gekeken naar de locatie om die te laten doorgaan. 

 

Pim Raaben (KRB): De inhoud en tijdsinvestering van de cursus zorgt voor een hoge drempel om 

deel te nemen.  

Deze cursus gaat uit van VTS Trainersschool en is aan bepaalde vereisten gebonden. 

Het door ons ontwikkelde trainersboek is een meer laagdrempelige tool om trainers te begeleiden 

in hun eerste stappen. 

Hubert De Witte haalt aan dat de allereerste stappen misschien in de clubs zelf gelegd moeten 

worden. 

 

Het jaaractieplan 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

6. Begroting 2020 

Penningmeester Vincent Pauwels en Lien Van de Velde overlopen de algemene begroting 2020. 

 

Zoals reeds aangehaald door onze voorzitter staan we voor een moeilijk jaar. We kunnen voor het 

eerst geen break-even begroting voorleggen. Dit komt vooral door een dalende subsidie vanuit 

Sport Vlaanderen, welke niet te voorspellen is daar deze subsidie afhankelijk is van wat de andere 

federaties doen. 

De begroting werd zeer krap opgemaakt. Veel ruimte om te besparen is er niet.  

Er ligt een voorstel van begroting op tafel waar we een verhoging van het lidgeld en van de licenties 

implementeren. 

 

Arthur Van Camp (Gentse RS): Wat is het verschil tussen een grote, middelgrote en kleine club? 

Dit staat nergens vermeld.  

Na onderzoek kunnen we stellen dat er maar 2 soorten clubs zijn, grote clubs en kleine clubs. 

Enkele clubs hebben in het verleden een korting gevraagd voor het lidgeld daar zij nog in opstart 

waren of bijvoorbeeld geen inkomsten hebben vanuit een uitbating van een cafetaria. Dit wordt 

toegestaan door het Bestuursorgaan mits een goede argumentatie van de club. Deze korting zal 

jaarlijks opnieuw moeten aangevraagd worden. 

 

Frank Byl (KRSG): Waarom wordt er geen overzicht gegeven van de kosten en inkomsten van de 

basisopdrachten en topsport samen, zo krijgen we een beter zicht van de verhoudingen? 

Dit is al altijd zo geweest maar dit kan in de toekomst zeker aangepast worden. 

 

Daniel Deweert (KRNSO): Welke acties neemt de federatie om de sponsorinkomsten te doen 

stijgen? 

Charles-Henri Dallemagne antwoordt daarop dat sponsoring zeer moeilijk is, er is bij bedrijven 

enkel nog sponsoring voor events. De VRL heeft op zich niet veel (grote) events die voor bedrijven 

interessant zijn om zich aan te verbinden.  

Hubert De Witte haalt aan dat alle ideeën om de inkomsten voor de VRL te verhogen welkom zijn.  

 



 

Jonas Deconinck (Gentse RS): Welke besparingen zijn er genomen om de kosten te verlagen? We 

zien enkel een verhoging van de inkomsten. 

De kosten zijn al zeer krap begroot, veel kan er niet meer bespaard worden. 

Een mogelijke besparing die nog kan doorgevoerd worden is op het personeel maar als we dit doen 

komt de werking van de federatie in het gedrang. 

Weet dat er al een besparingsronde bij het personeel geweest is, zij werken nu allen minder uren. 

Een kleine kanttekening is dat alle personeelsleden vele overuren hebben door het extra werk dat 

zij presteren na de officiële werkuren om alle werk en ondersteuning te kunnen bieden. 

 

Vincent Pauwels stipuleert dat vele kosten niet worden doorgerekend aan de club zoals het I-row 

platform, iets wat ons jaarlijks ongeveer 10.000 euro kost. 

De roeigids zou mogelijks in 2021 enkel nog digitaal rondgestuurd worden, maar dit zorgt voor een 

minimale besparing.  

 

Arthur Van Camp (Gentse RS): Hoeveel bedraagt de huurprijs van het kantoor, misschien kan 

daarop bespaard worden? 

We betalen ongeveer 5.000 euro voor de huur van het kantoor, daar zitten energiekosten bij en 

ook andere voordelen zoals het gratis gebruik van vergaderzalen. Dit is al een zeer lage kostprijs, 

een verhuis naar een andere locatie zal geen besparing opleveren. 

 

Roland Sautois (KRCG): Welke zullen de tarieven voor de licenties zijn voor volgend jaar? 

Er zal een stijging van 10% uitgevoerd worden wat ons volgende prijzen geeft: 

• A-licentie: 29,15 euro 

• B-licentie: 12,65 euro 

• D-licentie: 2,75 euro 

  

De algemene vraag wordt gesteld: Wat als we deze begroting niet goedkeuren? 

Er is weinig speling dat is duidelijk te zien aan de cijfers. Als federatie zullen we er alles aan doen 

om zeer zuinig te zijn en goed om te gaan met alle kosten en waar mogelijk te besparen. Maar een 

verhoging van de lidgelden en licenties is spijtig genoeg noodzakelijk. 

De kritische grens wordt bijna bereikt door de federatie. 

Leo De Ryck haalt aan dat dit bij de clubs ook zo is. 

 

De begroting 2020 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

7. Vaststelling prijzen vergunningen 2020 

De vergunningen zullen in 2020 moeten stijgen. We stellen een stijging van 10% voor. Volgende 

licenties zullen dan toegepast worden: 

• A-licentie: 29,15 euro 

• B-licentie: 12,65 euro 

• D-licentie: 2,75 euro 

  

Deze stijging wordt aanvaard door de Algemene Vergadering. 

 

8. Goed bestuur 

De VRL moet tegen 2020 voldoen aan een aantal voorwaarden inzake “goed bestuur”.  

 

- Evaluatie ‘Goed bestuur’ 

o Jaarlijks wordt er gewerkt volgens de principes van goed bestuur 

o Alles wordt in werking gesteld om zo goed mogelijk te voldoen aan deze zaken 

o In 2018 hebben wij een algemene score van 92,24%, welke al een zeer hoge score is. 

 Dimensie transparantie: 88,89% 

 Dimensie democratie: 86,11% 



 

 Dimensie interne verantwoording en controle: 100% 

- Herwerking Intern (huishoudelijk) reglement 

o Dit reglement werd herwerkt om in orde te zijn met goed bestuur en om nog beter te 

scoren. 

o Het werd goedgekeurd door het Bestuursorgaan en doorgestuurd naar alle clubs. 

 

Aan “goed bestuur” zal in de komende beleidsjaren blijvend gewerkt worden om zo goed mogelijk 

te scoren. 

Een stijging in percentage zal echter geen stijging van subsidies meer met zich meebrengen daar 

ook de overige federaties steeds beter scoren op goed bestuur en daardoor de subsidies meer 

zullen verdeeld worden over alle federaties. 

 

9. Varia 

In de maand november werden er Ronde tafels georganiseerd. 

• Op 1/09/2020 dienen wij een nieuw beleidsplan 2021-2024 in te dienen 

• De Ronde Tafels in Brugge en Hazewinkel zorgden voor een opkomst van 50 personen. Er 

werd op een constructieve manier van gedachten gewisseld. 

• We hebben de nodige feedback en input gekregen en gaan die nu verwerken richting de 

komende beleidsperiode. 

• Er zal in de loop van de maand december één verslag verstuurd worden van beide sessies 

(zowel naar de deelnemers als naar de clubs). Er zal gevraagd worden aan de clubs om 

dit intern te bespreken en er mag zeker nog aangevuld worden. 

• In het voorjaar van 2020 zal de VRL een aantal beleidskeuzes maken die uitgewerkt 

zullen worden in het nieuwe beleidsplan. 

Frans Claes vraag of de clubs ook inzage krijgen in de uiteindelijke vooropgestelde beleidskeuzes. 

De beleidskeuzes zullen uitgewerkt worden door de medewerkers en voorgelegd worden aan het 

Bestuursorgaan. Zoals 4 jaar geleden zal er dan een AV in augustus worden georganiseerd om de 

beleidsplannen voor te leggen aan de clubs. 

 

10. Rondvraag 

Er zijn geen vragen meer. 

 

11. Slotwoord door de voorzitter 

De voorzitter bedankt de vergadering voor de constructieve benadering en input. 

De voorzitter bedankt de medewerkers voor de voorbereiding.  

De voorzitter wenst iedereen prettige eindejaarsfeesten.  

 

De vergadering wordt afgesloten om 21u50. 

 


