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AGENDA ALGEMENE VERGADERING

• Registratie van de aanwezige, stemgerechtigde leden

• Openingswoord door de voorzitter

• Aanduiding verslaggever

• Aanduiding stemopnemers

• Beleidsplan 2021-2024

• Basiswerking

• Beleidsfocussen

• Begroting 2021

• Goed bestuur

• Varia

• Slotwoord door de voorzitter



BELEIDSFOCUS TOPSPORT



EVALUATIE BELEIDSPERIODE 2017-2020

 Prestatieprogramma 1: M1/M2x (Hannes Obreno / Pierre De Loof / Tristan 
Vandenbussche / Ruben Claeys)
 Doelstellingen niet behaald

 Prestatieprogramma 2: LM2x (Tim Brys en Niels Van Zandweghe)
 Doelstellingen behaald: brons op het WK, brons op het EK,  1 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen 

medaille op de wereldbekers en overall winnaar van de wereldbeker in 2018 + selectie OS in 2019

 Ontwikkelingsprogramma
 Atleten richting EK/WK junioren en EK/WK U23 bv. JM2- Chalmet-Steyaert 6e WK junior

 Be Gold 
 Tristan Vandenbussche: Europees Kampioen en vice-Wereldkampioen JM1x

 Marlon Colpaert en Tibo Vyvey: 5e op WK U23 



STRUCTUUR BELEIDSPERIODE 2021-2024
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BELEIDSFOCUS TOPSPORT

GEÏNDIVIDUALISEERD 
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DOELSTELLING BELEIDSPERIODE 2021-2024

 2021
 Niels Van Zandweghe/Tim Brys: finale A op O.S.   (PRESTATIEPROGRAMMA 2)

 Zwaargewicht boot op O.S. (M2x )  (PRESTATIEPROGRAMMA 1 FASE 1)

 2024
 Zwaargewicht boot: finale A (PRESTATIEPROGRAMMA 1 FASE 2)



PROGRAMMA’S 2021-2024

Prestatieprogramma 1

 Elitesporters: 
 Pierre De Loof (fase 1 + fase 2)

 Ruben Claeys (fase 1 + fase 2)

 Tristan Vandenbussche (fase 1 + fase 2)

 Tim Brys (fase 2)

 Tibo Vyvey (fase 2)

 Ward Lemmelijn (fase 2)

 Doelstellingen

 Selectiecriteria 



PROGRAMMA 2021 ZWAARGEWICHT



PROGRAMMA’S 2021-2024

Prestatieprogramma 1

 Elitesporters: 
 Pierre De Loof (fase 1 + fase 2)

 Ruben Claeys (fase 1 + fase 2)

 Tristan Vandenbussche (fase 1 + fase 2)

 Tim Brys (fase 2)

 Tibo Vyvey (fase 2)

 Ward Lemmelijn (fase 2)

 Doelstellingen: 
 Boot op Olympische Spelen Tokio 2021

 Top 8 op Olympische Spelen Parijs 2024

 Selectiecriteria 



PROGRAMMA’S 2021-2024

Prestatieprogramma 1

 Elitesporters: 
 Pierre De Loof (fase 1 + fase 2)

 Ruben Claeys (fase 1 + fase 2)

 Tristan Vandenbussche (fase 1 + fase 2)

 Tim Brys (fase 2)

 Tibo Vyvey (fase 2)

 Ward Lemmelijn (fase 2)

 Doelstellingen

 Selectiecriteria:
 Engagement Roeiers

 Deelname stage/evaluatietraject

 Trials



PROGRAMMA’S 2021-2024

Prestatieprogramma 2

 Elitesporters: 
 Tim Brys

 Niels Van Zandweghe

 Doelstellingen
 Finale A op Olympische Spelen Tokio 2021

 Selectiecriteria 



PROGRAMMA 2021 LM2X



BE GOLD

 Er worden extra subsidies aangevraagd voor 3 talentvolle jongeren: 
 Tristan Vandenbussche 

 Marlon Colpaert 

 Tibo Vyvey 

 Doel is top 8 Olympische Spelen in 2028

 Budget: 
 Sporttechnische begeleiding

 Stages en wedstrijden

 Medisch budget 

 Materiaal



PROGRAMMA 2021 BLM2X



PROGRAMMA’S 2021-2024

Ontwikkelingsprogramma

 Elitesporters: 
 Ward Lemmelijn

 Mazarine Guilbert

 Loïc Peters

 Aaron Andries 

 Lucas Karambizi

 Dean Laureyns 

 Savin Rodenburg

 Doelstellingen: 
 top 6 EK junioren en top 8 WK junioren in JM2x/JM4x

 Selectiecriteria 



PROGRAMMA 2021 JUNIOREN



PROGRAMMA’S 2021-2024

Talentdetectieprogramma

 Doelgroep: 15-16-17 jarigen 

 Voorbereiden op topsport via deelname Coupe de la Jeunesse

 Programma: 

 Eurofit testbatterij in januari

 Maandelijkse talentendagen in de verschillende clubs

 Stages

 Testen (critical power test) 

 Wedstrijden  (OBIC, lange afstand, GRS ergo, lange afstand Seneffe, trials)



PROGRAMMA 2021 TALENTEN



BUDGET 2021

Budget

Prestatieprogramma 1 - M 2x € 107.973,75

Loonkost sporttechnische omkadering € 21.000

Sportwetenschappelijke begeleiding € 10.560

Binnen- en buitenlandse stages € 38.398,75

Nationale en internationale wedstrijden € 28.415

Specifieke kosten met akkoord Sport Vlaanderen € 9.600

Prestatieprogramma 2 - LM 2x € 101.176,25

Loonkost sporttechnische omkadering € 15.000

Sportwetenschappelijke begeleiding € 12.440

Binnen- en buitenlandse stages € 34.321,25

Nationale en internationale wedstrijden € 33.665

Specifieke kosten met akkoord Sport Vlaanderen € 5.750

Budget

Talentdetectie- en ontwikkeling € 157.370

Loonkost technisch directeur € 78.700

Loonkost regiocoaches € 28.000

Budget 15-16 jarigen € 50.670

Voorbereiding en deelname aan internationale wedstrijden € 75.905

Loonkost technisch directeur € 6.300,00

Binnen- en buitenlandse stages € 25.980

Nationale en internationale wedstrijden € 35.625

Specifieke kosten met akkoord Sport Vlaanderen € 8.000

Be Gold (BLM2x) € 71.839,62

Loonkost sporttechnische omkadering € 16.388

Binnen- en buitenlandse stages € 17.526,88

Nationale en internationale wedstrijden € 17.450

Medisch budget € 17.285,62

Specifieke kosten met akkoord Sport Vlaanderen € 3.189,12

TOTAAL € 514.264,62



BELEIDSPLAN BASISWERKING

ZOVEEL 

MOGELIJK 

MENSEN IN DE 

ROEIBOOT 

KRIJGEN! 



BELEIDSPLANNINGSPROCES

• 3 ronde tafels op 2 locaties met 50 aanwezigen
• 2 brainstormsessies bestuursorgaan

• Input ronde tafels + gegevensanalyse  doelstellingen en acties 



BASISOPDRACHTEN

1. Competitie

2. Recreatie

3. Roeitrainers

4. Clubondersteuning

5. Promotie

6. Gezond en ethisch verantwoord sporten



COMPETITIE

VRL heeft een competitieaanbod voor elke roeier: jeugd – volwassenen –
recreanten – topsporters – G roeiers – scholieren – studenten

 VRL heeft een gemiddelde stijging van 7,5% Vlaamse deelnemers aan Belgische 
roeiwedstrijden tegen 2024

Organiseren van wedstrijden, beach sprint, exergames, competitie scholieren, competitie studenten, virtuele 
ergowedstrijd, challenges, inrichten werkgroep competitie, ondersteuning clubs via I Row 

 75% van de roeiclubs die aan wedstrijden deelnemen stelt minstens 1 tijdsopnemer ter 
beschikking van de wedstrijdjury tegen 2024

Digitalisering, integratie initiatorcursus, belonen via jeugdfonds, week van de official



RECREATIE

VRL creëert een aanbod voor elke recreatieve roeier in samenwerking 
met de aangesloten roeiclubs

Organisatie toertocht, zeeroeifestival, roeitocht ‘warmste week’, exergames, beach sprints, ondersteuning 
recreatieve werking clubs, aanbieden van tools, promoten recreatief roeien 



ROEITRAINERS

VRL heeft tijdens de beleidsperiode 2021-2024 een jaarlijkse 
kwalificatiegraad tussen 65% en 70%

 VRL leidt de komende beleidsperiode jaarlijks gemiddeld 5 nieuwe gediplomeerde trainers op (alle 
opleidingsniveaus)

Jaarlijks 1 VTS cursus organiseren, inzetten op E-learning, herwerken inhouden, tweejaarlijkse kaderdag
organiseren, uitschrijven van leerlijnen

 VRL wil de kwalificatiegraad in West-Vlaanderen doen stijgen naar 50% tegen 2024

Organiseren van VTS cursussen en bijscholingen in provincie West-Vlaanderen



CLUBONDERSTEUNING

VRL biedt een kwalitatieve clubondersteuning aan voor haar 
aangesloten roeiclubs

 VRL brengt alle noden van haar aangesloten roeiclubs in kaart en begeleidt hen naar een hoger 
niveau tegen 2024

Uitwerken data analyse voor elke club, bespreking met clubs, bekijken van ondersteuningsmogelijkheden

 VRL optimaliseert de verschillende vormen van clubondersteuning

Sporttechnische ondersteuning
Administratieve ondersteuning
Materiële ondersteuning
Ondersteuning op vlak van veiligheid en preventie
Ondersteuning op vlak van ethiek en grensoverschrijdend gedrag
Ondersteuning bij opstart Beach Sprints 



PROMOTIE

VRL heeft 2.000 aangesloten leden tegen 2024

 VRL verhoogt de drop-in tot een gemiddelde van 600 leden in de komende beleidsperiode door 
actief in te zetten op innovatieve trends

Jaarlijks promotioneel event, deelname events SV, ergometerproject middelbare scholen, studentenroeien, roei awards, 
promotionele filmpjes, promo rond beach sprints, inzetten op exergames, persberichten, …

 VRL verlaagt de drop-out bij studenten (19-24 jaar) tot een gemiddelde van 20% over de 
beleidsperiode 2021-2024

Organisatie werking studentenroeien op competitieniveau, deelname internationale wedstrijden, 
studentenkampioenschappen, … 

 VRL heeft in elke provincie een ledenaandeel van minimum 10% tegen 2024

Meer inzetten op promotionele events in provincies Limburg en Vlaams-Brabant (bv. via beach sprints, ergometerproject, 
…) 



GEZOND EN ETHISCH VERANTWOORD 
SPORTEN

VRL voert een gezond- en ethisch sportbeleid

 VRL voert een gezond sportbeleid

Betrekken van arts in federatie, herbekijken sportmedisch geschiktheidsonderzoek, registreren sportongevallen, 
letselpreventie, ... 

 VRL voert een ethisch sportbeleid en een integriteitsbeleid

Federatie API, club API’s, opleidingen en bijscholingen, gedragscodes, handelingsprotocol, tuchtreglement, 
tuchtorgaan, clubondersteuning bieden, …



BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT

ALGEMENE DOELSTELLINGEN

• Het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de roeiclubs.

• Het verhogen van de sportparticipatie van de jeugd.

• Het verhogen van de recreatieve sportbeoefening binnen de jeugdsportwerking van de roeiclubs.

• Het verhogen van het aantal competitieve en recreatieve activiteiten voor de jeugd.



Strategische doelstelling: Tegen 2024 wenst de VRL een stijging van 5% van het totaal

aantal punten.

• OD1: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie jeugdopleiding en begeleiding met 10%.

• OD2: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie clubbestuur en jeugdwerking met 5%.

• OD3: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie promotie van het jeugdroeiclub met 10%.

• OD4: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie ethisch en gezond sporten met 10%.

JEUGDSPORTREGLEMENT

 Om in aanmerking te komen voor subsidiering valt het minimum van 15 criteria weg maar om het label te verkrijgen blijft de 15

criteria als parameter

 Het aantal criteria is uitgebreid naar 48 wat de keuze vergroot

 Nieuw traject met Sportivo rond drugs-en alcoholbeleid

 Vereenvoudiging jeugdsportbeleidsplan

 Een luik ethisch en gezond sporten werd toegevoegd

BELEIDSFOCUS JEUGDSPORT



BELEIDSFOCUS INNOVATIE –
BEACH SPRINT ROWING

 Uitgangspunt: 
 Zeer grote kans dat Beach Sprint Rowing in 2024 op het Olympisch programma staat

 We moeten NU starten, samen met onze clubs: 

 Organiseren van beach sprint activiteiten in elke regio (promo) 

 Op zoek gaan naar talenten en een Olympisch team klaarstomen 

 Opportuniteit om het roeien attractiever, mediagenieker

te maken en nieuwe leden aan te trekken! 

 We vragen vnl. budget aan voor boten en organisatie 

van evenementen 



BELEIDSFOCUS INNOVATIE –
I-ROW.22

 1 digitale centrale plaats die federatie, clubs, roeiers en potentiële roeiers 
samenbrengt (cfr. www.ikwatersport.be) 

 Doelstellingen: 
 Promotie 

 aantrekken nieuwe leden en promotie van nieuwe takken zoals Beach Sprint en Exergame

 Communicatie 

 gerichtere communicatie tussen federatie, clubs en roeiers 

 Administratie

 clubs ondersteunen 

 Hogere betrokkenheid en meer ledenbinding 

 roeier krijgt persoonlijk roeiprofiel met overzicht activiteiten en prestaties + challenges



BELEIDSFOCUS INNOVATIE –
EXERGAME ROWING

 Salty Lemon ontwikkelt momenteel een platform voor Exergame Rowing (cfr. Zwift platform voor 
wielrennen)

 Doelstellingen: 
 Meer mensen aan het roeien brengen 

 Het ergometerroeien aantrekkelijker maken

 Allerlei data bijhouden (biomechanische analyse) 

 Zowel individuele games als realtime competitie 

tussen meerdere roeiers  

 Samenwerking tussen Salty Lemon en VRL

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



BEGROTING 2021-2024



GOED BESTUUR

 Evaluatie Goed bestuur (harde indicatoren)
 Jaarlijks wordt er gewerkt volgens de principes van goed bestuur

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

 In 2019 algemene score van 92,53%
 Dimensie transparantie: 96,30%

 Dimensie democratie: 83,33%

 Dimensie interne verantwoording en controle: 96,97%

 Doelstelling beleidsperiode 2021-2024

Tegen 2024 willen we een algemene score bereiken van 95%

 Dimensie transparantie: 100%

 Dimensie democratie: 90%

 Dimensie interne verantwoording en controle: 100%



GOED BESTUUR

 Goed bestuur (zachte indicatoren)

 Doelstelling beleidsperiode 2021-2024

# Zachte Indicator Huidige

Score

(0-4)

Streefdoel score (0-4)

2021 2022 2023 2024

1 De organisatie publiceert een jaarverslag 4 4 4 4 4

2 De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur in

de Vlaamse Sportfederaties

0 4 4 4 4

3 De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de

aangesloten clubs

4 4 4 4 4

6 De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid 3 3 4 4 4

8 De organisatie heeft een financieel of auditcomité 3 3 4 4 4

9 De organisatie heeft een gedragscode 4 4 4 4 4

11 De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing 1 1 1 4 4

12 De organisatie heeft een geschikte klachtenprocedure 0 1 4 4 4

13 Het Bestuursorgaan delegeert op gepaste wijze taken aan comités 3 3 3 3 4



VARIA



BEDANKT VOOR UW AANDACHT!


