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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 08/07/2020 

 

Datum:   08/07/2020 

Tijdstip:   19u00-22u00 

Locatie:   Huis van de Sport, Gent     

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

Elke Verhaeghe (EV)  

Gwenda Stevens (GS) 

Lea Cappoen (LC) 

Hubert De Witte (HDW) 

Mike Galet (MG) 

 

Verontschuldigd:  

Vincent Pauwels (VP) 

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: 

Celine Pieters 

 

Verslaggever: 

Celine Pieters  

 

 

Algemeen 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  

 

Goed bestuur 

Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging: nihil.  

 

Agendapunten 

 

1. Beleidsplan 2021-2024 

 

Celine licht het beleidsplan voor de basiswerking toe. Er komen enkele suggesties van het bestuur:  

- Bij luikje medewerkers aangeven dat Brand half augustus stopt en vervangen zal worden.  

- Bij goed bestuur klopt er wellicht een volgorde van scores niet.  

- De vraag wordt gesteld of het wel ‘goed bestuur’ is om 3 vertegenwoordigers vanuit dezelfde club in het 

bestuursorgaan te hebben.  

Het beleidsplan basiswerking 2021-2024 wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan.  

 

Celine licht aan de hand van een powerpointpresentatie de verschillende mogelijkheden voor de beleidsfocussen 

toe.  

- Het bestuur is akkoord om de workshops rond het watersportplatform op te starten. De vraag wordt 

gesteld of het dezelfde personen moeten zijn die beide workshops volgen.  

- Het bestuur geeft aan dat we de komende beleidsperiode moeten inzetten op Beach Sprint en Virtual 

Reality.  
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- Elke bestuurder bespreekt binnen zijn eigen clubbestuur het luikje ‘beach sprint’: is er interesse? Komt er 

een engagement? Wat zijn de mogelijkheden om in de nabijheid van de club een eerste wedstrijdje te 

organiseren?  

- Door het feit dat de Youth Olympic Games beach sprint binnen 2 jaar in Dakar plaatsvinden, moeten we 

nu al kijken aan welke wedstrijden onze junioren kunnen deelnemen.  

 

2. Belgisch Kampioenschap 2020 

 

De Koninklijke Belgische Roeibond heeft gevraagd om advies uit te brengen wat de visie is van VRL op het nog te 

organiseren BK roeien (BK kort als aparte organisatie gekoppeld aan Gentse wedstrijden, ofwel BK kort in 

combinatie met BK lang in één weekend in Hazewinkel).  

 

- Het programma van het BK wordt bepaald door de KBR. Het is de organiserende club die de volgorde van 

de nummers bepaalt.  

- Er zijn verschillende clubs die de Gentse Watersportbaan niet geschikt vinden voor een BK.  

- Indien de korte boten in Gent doorgaat, zouden de buitenlandse deelnemers in een aparte reeks roeien.  

 

Het BO bevestigt het vertrouwen dat gesteld wordt in de 4 afgevaardigden van VRL in het BO van KBR en geeft 

hen het mandaat om een zo goed mogelijke oplossing te vinden. Als VRL staan we erop dat er een BK wordt 

georganiseerd om onze roeiers nog een doel te geven (als COVID het toelaat). 

 

Varia  

- Nu we geen federaal technisch directeur meer hebben, hebben we het gevoel dat er één en ander 

minder goed loopt langs LFA zijde qua topsportwerking. Er wordt verwacht dat Jan Boone de schema’s 

voor de LFA roeiers opmaakt, roeiers en coaches zijn niet op de hoogte van de juniorstage die maandag 

start, … Celine neemt contact op met Rémy Moulin om een aantal afspraken te maken samen met 

Hubert. Indien de VRL in de toekomst taken voor LFA zijde opneemt, zal dit doorgefactureerd worden.  

 

- Annelies geeft aan dat we goed moeten nadenken wie er gaat beslissen of onze roeiers deelnemen aan 

de EK’s dit najaar, indien de situatie ter plaatse onzeker is. De Federale Sporttechnische Commissie moet 

dit in overleg met de Federale Medische Commissie beslissen. Na selectie van de junior roeiers moet er 

ook aan de ouders toelating gevraagd worden of ze mogen gaan.  

 

Datum Algemene Vergadering  

De Algemene Vergadering sportief luik vindt plaats op woensdag 26 augustus om 19u30 in het Huis van de Sport.  

 

 

 

 

 


