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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 28/09/2020 

 

Datum:   28/09/2020 

Tijdstip:   20u30-22u15 

Locatie:   online   

 

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) 

Vincent Pauwels (VP) 

 

Verontschuldigd: Lea Cappoen – Annemarie De Wispelaere – Chantal Neirinckx  

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters – Lien Desmet – Lien Van de Velde 

 

Verslaggever: Lien Desmet  

 

 

Algemeen 

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.  

 

Goed bestuur 

Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging: nihil.  

 

Agendapunten 

 

1. Bekrachtigen aanstelling Arno Volckaert  

 

Bij aanvang 22 kandidaten en na een selectie op basis van CV nog 16 kandidaten over. Deze kandidaten ontvingen 

een thuisopdracht en daarna werden 12 kandidaten weerhouden. Gedurende 3 halve dagen werden telkens met 

4 kandidaten sollicitatiegesprekken gevoerd. Arno Volckaert werd weerhouden. 

 

De aanstelling van Arno Volckaert wordt bij deze bekrachtigd door het bestuursorgaan. 

 

2. G-roeien op Vlaamse en nationale wedstrijden  

 

Serge Miesse heeft zijn classificatie aangevraagd bij Parantee-Psylos. Hij werd na de test in categorie PR3 

geclassificeerd. Op het BK dit jaar kan er enkel in de categorie PR1 geroeid worden.  

In de toekomst kan er zeker PR2 en PR3 opgenomen worden. Er zou wel een werking rond het G-roeien moeten 

komen om het G-roeien uit te breiden.  

Charles Dallemagne zal Serge informeren over het standpunt van het BO. 
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3. Roeigids  

 

Het drukken van de Roeigids wordt al een tijdje in vraag gesteld. 

 

Misschien is er mogelijkheid om een koppeling te maken tussen I-Row en website zodanig dat de clubgegevens 

altijd up-to-date zijn (de kostprijs is geraamd op 1.500€ door ISB).  

Naast de clubgegevens zou er eventueel ook een koppeling komen met de voorprogramma’s. 

 

Er wordt beslist om geen papieren Roeigids meer te uit te geven en er wordt uitgekeken naar mogelijke 

alternatieven om een aantal zaken beter te communiceren in de toekomst.  

 

Nadenken over tarieven voor website advertentie. 

 

4. Aanwerving Technisch Directeur Topsport  

 

Er werden 9 kandidaturen ontvangen voor de functie van technisch directeur. In samenspraak met Annelies 

Bredael en Hubert De Witte werden 6 kandidaten weerhouden. Deze 6 kandidaten ontvingen een thuisopdracht 

over topsport en leiderschap (in samenwerking met sportspycholoog Jon Stubbe). De sollicitatiegesprekken 

worden voorzien in de tweede helft oktober indien de thuisopdracht volstaat. 

 

Indien er niemand geschikt wordt bevonden staat Sport Vlaanderen erachter om alles on-hold te zetten tot na de 

Olympische Spelen van Tokyo. 

 

5. Zaak Dominique Basset 

 

Na het afsluiten van de samenwerking met Dominique Basset ontving de VRL enkele maanden nadien een 

schrijven van advocaat met een claim voor imagoschade. Er werd door de VRL een advocaat aangesteld om deze 

zaak op te volgen.  

Deze zaak kost de VRL geld, er wordt gekeken met Wim Meiresonne of dit op het topsportbudget kan genomen 

worden.  

 

6. Studenten roeien 

 

De studentenaanvragen komen de laatste weken vlot binnen. Een kleine 30 studenten zijn reeds aangemeld. 

Het studenten roeien valt onder de beleidsfocus laagdrempelig van waaruit de trainers betaald kunnen worden. 

 

Het initiatiemoment was voorzien op 7 oktober. Deze timing komt slecht uit wegens de verplaatsing van het BK. 

Daarnaast geven de clubs aan dat het wegens de corona maatregelen geen evidentie is om extra nieuwe mensen 

te initiëren.  

 

Het initiatiemoment zal niet doorgaan op 7 oktober maar het zou mooi zijn moesten alle clubs toch een aantal 

studenten kunnen huisvesten zodanig dat het project toch verder kan gezet worden. 

 

VRL heeft nog 8 ergometers ter beschikking om eventueel het capaciteitsprobleem op te lossen.  

 

7. Noodfonds Sport Vlaanderen 

 

Er is een noodfond voorzien waarbij de VRL recht zou hebben op 26% van de werkingssubsidies van 2019.  

Dit komt neer op 51.729,17 euro. 

 

40% mag gebruikt worden voor het nettoverlies van de federatie zelf 
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60% mag gaan naar  - participatie bevorderende activiteiten ten voordele van jeugd en/of G-sporters 

   - financiële steun voor clubs 

 

Participatie bevorderende activiteiten van jeugd: hier kunnen we een koppeling maken met het jeugdsportfonds 

via een procentueel aandeel in rekening te brengen.  

 

De financiële steun voor de clubs kunnen we verdelen op basis van het aantal leden en daarnaast zeker de clubs 

belonen die een competitie organiseren dit najaar aangezien deze organisaties toch wel grotere inspanningen 

vragen dan anders.  

Er mag een voorstel van clubreglement uitgewerkt worden (eenvoudig, niet te complex). Dit voorstel wordt 

teruggekoppeld naar het Bestuursorgaan.  

 

Er kan ook een VRL Beach sprint organisatie voor de jeugd ingepland worden in 2021. 

 

8. Aanpassing intern reglement  

 

Naar aanleiding van het gevormde Tuchtorgaan en het tuchtreglement (verplichting vanuit Sport Vlaanderen) 

werden een aantal aanpassingen gedaan in het Intern reglement. 

Deze aanpassingen dienen naar de clubs doorgemaild te worden. Zij hebben 30 dagen de tijd om eventuele 

opmerkingen te formuleren, als er geen opmerkingen zijn, wordt dit reglement aanvaard en dient dit genotuleerd 

te worden in de notulen van een vergadering van het Bestuursorgaan.  

 

Het aangepaste intern reglement zal samen met het verslag van het Bestuursorgaan opgestuurd worden naar de 

leden.  

 

9. Varia 

 

De VRL werd gecontacteerd inzake het dossier ‘Uitbaggering en aanpassingen Watersportbaan’ en meer bepaald 

om input te verkrijgen specifiek rond topsport. 

Er is de vraag om centrale aanspreekpunten (Celine Pieters, Patrick Rombaut, Jonas Deconinck) aan te stellen 

rond deze thematiek.   

 

10. Is Raad van clubvoorzitters samengekomen 

 

Dit zal bekeken worden na het BK. 

 

 

 

 


