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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 19/02/2020 

 

Datum:   19/02/2020 

Tijdstip:   19u00 – 21u30 

Locatie:   Huis van de Sport, Zuiderlaan 13, 9000 Gent   

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Ferdinand Peeters (FP) 

Gwenda Stevens (GS) 

Hubert De Witte (HDW) 

Mike Galet (MG) 

Vincent Pauwels (VP) 

 

Verontschuldigd: 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

 

Aanwezige kandidaten :  

Valerie Jenaer (PXL)  

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: 

Lien Van de Velde  

Celine Pieters 

 

Verslaggever: 

Celine Pieters  

 

 

Nieuwe kandidaat bestuurders 

Elke Verhaeghe (KRB) heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga. Ook Valerie 

Jenaer (PXL) is geïnteresseerd en zal na deze vergadering een beslissing nemen.  

Dit is een bijkomend agendapunt voor de AV van 4 maart (wordt in het begin van de vergadering meegedeeld). Er 

moet beslist worden in welke ‘groep’ van bestuurders zij kunnen plaatsnemen (elke 2 jaar wordt er een nieuwe 

‘groep’ herkozen). Zij zullen ofwel voor 1 jaar ofwel voor 3 jaar in het bestuur kunnen zetelen alvorens zij hier 

officieel ingestemd worden.  

De vraag wordt gesteld of er iets neergeschreven staat qua ‘goed bestuur’ inzake een maximum aantal 

bestuurders vanuit 1 club. Dit is niet het geval.  

 

Algemeen 

- Goedkeuring vorig verslag: het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  

 

Goed bestuur 

Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging: nihil.  

 

Financiën  

Lien Van de Velde licht het financieel verslag en resultaat 2019 toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen.  

De Kleine Prins maakt een nieuw voorstel qua prijs op voor ons.  
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Datum persconferentie 

De persconferentie zal doorgaan op woensdagnamiddag 27 mei in Gent. Dit is na de kwalificatieregatta in Luzern 

en dan weten we of we nog een tweede boot op de Spelen zullen hebben. De persconferentie zal normaal gezien 

terug samen met de kajak georganiseerd worden (vergadering op 6 maart).  

Bedoeling is om het grootser te zien en aantrekkelijker te maken dan een traditionele persconferentie. We 

kunnen er een event op maat van jeugd van maken, een meet&greet verloten, ergometerwedstrijdjes tegen (ex)-

olympiërs doen, …  

Chantal geeft aan dat we op voorhand vragen kunnen laten inzenden (aankondigen in nieuwsbrief april) en 

daaruit 5 vragen kunnen filteren. 

Eerst een officieel moment, dan vragen door de jeugd en dan interviews door journalisten.  

 

Beleidsplan 2021-2024 

 

Jeugd 

• Voor de jeugd 12-14 is er voldoende wedstrijd aanbod via de jeugdduatlons en -triatlons wel aandacht voor 

de 15- en 16- jarigen waar het aanbod op 1500m geringer is (hen ook toevoegen aan triatlons) en meer 

wedstrijden over 1.500m.  

o Vroeger zijn we van 1,5km naar 2km gegaan en nu zouden we terug gaan naar 1,5km… 

o Internationale wedstrijden voor 15-16 jarigen (bv. jeugdcup) zijn dan wel over 2km. 

o GRS voegt extra categorie 15-16 jarigen toe aan hun triatlon en categorie 1,5km tijdens de 

regatta voor 15-16 jarigen.  

o Kan mee opgenomen worden in de werkgroep competitie.  

o Aan organisator om te beslissen.  

• Een extra jeugdroeihappening aan het begin van seizoen die eventueel samenvalt met de ‘talentdetectie’ 

o Niet direct een noodzaak.  

o Eventueel iets op het water koppelen aan het roeikompas maar daarom niet onder de vorm van 

een ‘jeugdroeihappening’.  

o Belasting voor clubs (botentransport e.d.)  

• Roeitechniek 

o Eén uniforme roeitechniek uitwerken die ondersteund wordt door leerlijnen – via website 

beschikbaar maken (filmpjes) – trainers bijscholen – via initiatorcursus aanleren  

o Nieuwe trainers moeten sowieso de correcte roeitechniek aangeleerd krijgen in de initiatorcursus 

(belangrijke rol voor de docent van het vak ‘roeitechniek’!). Niet haalbaar om trainers die al 20j 

de roeitechniek op een bepaalde manier aanleren nog te veranderen.  

o Moet door experten/technisch directeur vastgelegd worden.  

o Eens kijken naar ontwikkelingslijn Nederlandse Roeibond.  

• Opleidingsvisie VRL herzien 

o Belangrijk dat dit door de clubs gevolgd wordt, anders heeft het niet veel zin dat de VRL hierin 

investeert.  

o In samenspraak met technisch directeur en experten (universiteit…)  

• Roeibrevet is goed maar wordt te weinig gebruikt (duur – niet gekend – omslachtig, niet op kindermaat) 

o Naast het roeibrevet een template online plaatsen van een leuk roeibrevet na een roeikamp die 

een club kan personaliseren 

o Een stempelkaart naast het roeibrevet waar verschillende zaken kunnen geïntegreerd worden 

zoals verschillende vaardigheidsniveau’s (cfr leerlijnen, cfr skibrevet), talentdetectie, 

jeugdroeihappening, roeistage, duatlons en triatlons … 

o Eerder iets eenvoudig digitaal ontwerpen dat clubs zelf kunnen aanpassen en afprinten. Nu 

vinden ze het inderdaad duur en wordt het te weinig gebruikt.  
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• Jeugdsportfonds behouden en zeker zorgen dat alle clubs met jeugd kunnen mee doen. 

o Wat meer inzetten op competitie in het jeugdsportfonds, om te stimuleren dat de clubs meer 

aan wedstrijden deelnemen.   

 

Talentdetectie 

• Nog meer inzetten op talentdetectie in scholen (wat doen met tijden die nu genoteerd worden bij 

ergometerproject?), inzetten op Vlaams Sportkompas en op talentdetectie bij studenten 

universiteiten/hogescholen.  

o Clubs moeten grotere rol spelen in ergometerproject. ‘Talenten’ moeten vanuit de clubs 

benaderd worden.  

o Scholen moeten naar clubs komen en niet omgekeerd (subsidies via Sport Na School).  

o Scholenkampioenschappen organiseren op het water/op de ergo.  

o Naar talentdetectie toe: je hebt iemand nodig (coach) die hiermee bezig is en naar de scholen 

gaat.  

o Mag dat budget voor talentdetectie ook gebruikt worden voor opleiding/bijscholing coaches? Of 

voor leerlijnen/wetenschappelijk input vanuit unief? Coaches naar scholen/universiteiten laten 

gaan?  

 

Algemeen 

• Er zou zich een expert moeten bezig houden met het zoeken naar sponsoring. Deze persoon hoeft niet in de 

RvB te zetelen. Eens luisteren bij Karolien, vriendin van Tim (doet dit professioneel)?  

o Het bestuursorgaan is hiermee akkoord.  

 

Beleidsfocussen 

• We dienen sowieso beleidsfocussen ‘jeugdsport’ en ‘topsport’ in.  

• Op welke beleidsfocussen zetten we nog in en wat kunnen we hiervoor indienen?  

o Laagdrempelig  

 Het project moet drempels wegnemen die doelgroepen beletten aan het reguliere 

sportaanbod deel te nemen.  

 Doelgroep scholen, masters, G-roeiers?  

 Inzetten op ouders van roeiers? Inzetten op jeugdroeiers die slechts 1-2x per week willen 

komen roeien?  

 Er zijn weinig drempels om te leren roeien: lidgeld, materiaal, … het bestuursorgaan 

beslist om geen laagdrempelig project in te dienen.  

 Wat belemmert er dan om meer mensen te laten roeien? Het ‘boomt’ na de media 

aandacht (bv. na de Olympische Spelen), je moet ervoor zorgen dat je sport veel 

aandacht krijgt.  

o Innovatie  

 Het project moet het bestaande sportaanbod verruimen en verdiepen. 

 Bv. Beach Sprint Starts of box per regio met ondersteund materiaal voor 

wedstrijdorganisatoren (Ipads) en voor trainers (camera, materiaal voor video analyse, 

headsets, …).  

 Het bestuursorgaan beslist om 2 projecten in te dienen:  

• Beach Sprint Start. In België hebben we nog geen competities daarin. We 

moeten onderzoeken waar we dit kunnen organiseren: Jabbeke (klein strand), 

Schulensmeer, Hofstade, Zilvermeer in Mol, Kelchterhoef (Houthalen). Dit moet 

zo snel mogelijk in kaart gebracht worden. We moeten zo snel mogelijk met 

jongeren deelnemen aan wedstrijden in NL (er zijn er momenteel een 6-tal). We 

kunnen dit trekken vanuit de VRL.  
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• Innovatieve box voor wedstrijdorganisatoren en trainers. We moeten sowieso 

inzetten op deze ontwikkelingen. Bedoeling is dat op termijn de gewone 

chrono’s wegvallen.  

 

De medewerkers structureren de beslissingen omtrent het beleidsplan en werken een overzicht uit in een tijdslijn 

2021-2024. Dit wordt goedgekeurd op het volgend bestuursorgaan.  

 

Punten Koninklijke Belgische Roeibond  

- Mike geeft mee dat de GRS een voorstel heeft ingediend m.b.t. de codex. Er zal hier een werkgroep voor 

opgericht worden vanuit de KBR.  

- Vincent deelt mee dat KBR belastingplichtig zal worden bij verkoop kledij.  

- In januari heeft de KBR een gesprek gehad met Dominique Basset. 

- Afgevaardigden AV KBR: Hubert De Witte, Chantal Neirinckx 

 

Datum volgende vergadering van het bestuursorgaan: woensdag 1 april om 19u in het Huis van de Sport te Gent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


