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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 18/11/2020 

 

Datum:   18/11/2020 

Tijdstip:   20u-23u50 

Locatie:   online   

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

Gwenda Stevens (GS) 

Lea Cappoen (LC) 

Hubert De Witte (HDW) 

Mike Galet (MG) 

Vincent Pauwels (VP) 

 

Verontschuldigd: Elke Verhaeghe (EV)  

 

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

 

Verslaggever: Lien Van de Velde 

 

 

Algemeen 

- Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

Goed bestuur 

Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging:  

- Naast de offerte bij garage Bredael werd er bij nog een 5-tal andere garages een offerte opgevraagd voor de 

aankoop van een nieuwe minibus.  

 

Financiën 

- De overschakeling naar nieuw sociaal secretariaat Besox is opgestart. Alles staat klaar voor een overstap op 

1/01/2021. Deze overstap gebeurt omwille van een kostenbesparing. 

- Het ingediende noodfonds voor onze federatie werd goedgekeurd. Nadat Sport Vlaanderen het noodfonds op 

onze rekening gestort heeft, kunnen wij de vooropgestelde bedragen aan de clubs doorstorten volgens de 

vooropgestelde parameters zijnde ledenaantal, geannuleerde of georganiseerde events tijdens Corona en 

jeugdsport. Er wordt een mail gestuurd naar alle clubs om uitleg te geven over het noodfonds. Er wordt in 

totaal 25.000 euro doorgestort naar de roeiclubs. 

Een tweede deel (+/- 12.800 euro) dient om de mindere inkomsten van de federatie te compenseren zoals 

minder inkomsten door daling van het aantal leden, geen of minder inkomsten door geannuleerde events 

(toertocht, ergometerproject scholen), geen opvraging van het solidariteitsfonds aan de clubs. 

Een derde deel (+/- 14.000 euro) zal gebruikt worden om participatie bevorderende events voor de jeugd te 

organiseren in het voorjaar van 2021 zoals een online challenge event en een beach sprint event. 
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Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Sportmedische keuring: 

o Gezond Sporten Vlaanderen vraagt aan elke federatie om het sportmedisch geschiktheidsonderzoek 

eens onder de loep te nemen. Ideaal scenario volgens hen is een onderzoek bij een SKA keuringsarts 

(60 à 80 euro).  

o Het VRL voorstel voor sportmedische keuring wordt tijdens de vergadering uitgelegd door Celine 

Pieters. Dit voorstel werd opgemaakt door Dr. Ruben De Gendt en werd besproken met Gwenda 

Stevens.  

o We zouden het niet verplichten om zich door een SKA keuringsarts te laten testen, enkel aanbevelen. 

o Voor 2021 wordt voorgesteld om alles te houden zoals het nu is. Lien Desmet is al begonnen met de 

mailing voor de hernieuwing van de licenties, deze licenties zijn voorgedrukte pdf’s die uit I-row 

worden gehaald. De achterkant hiervan is blanco. Daarnaast doet Celine Pieters een aparte mailing 

naar de clubs met de aanbevelingen en het protocol. Op de website wordt onze blanco A-licentie 

aangepast met op de achterzijde het protocol als leidraad voor de arts. 

 

Voor de verdere toekomst moet nog goed nagedacht worden over wat we gaan verplichten of adviseren. 

Het voorstel dat nu op tafel ligt is volgende: 

Leden met een A-licentie zouden tweejaarlijks naar een arts dienen te gaan. 

Ook leden met een B-licentie zouden aangeraden worden om zich te laten testen door een arts om de 4 jaar.  

Chantal Neirinckx heeft hierbij de bemerking bij dat niet alle personen met een B-licenties recreatieve roeiers 

zijn. De vraag is hoe kunnen wij dit als liga controleren? De verantwoordelijkheid moet bij de clubs liggen.  

Dit moet in 2021 opnieuw bekeken worden, ook de Codex zal moeten aangepast worden. Bij wijzigingen zal 

ook I-row enkele aanpassingen moeten ondergaan. Een aanvraag voor B-licentie moet worden opgemaakt. 

 

- Toertocht 2021 

Er zijn momenteel gesprekken aan de gang tussen VRL, KRNSO en KRCG om een toertocht te organiseren over 

een weekend in het kader van 150-jarig bestaan van beide clubs. 

Volgende week zit de VRL samen met de clubverantwoordelijke van de clubs om dit verder te bekijken. 

Vanuit het bestuur wordt dit initiatief goed bevonden en kan men daar verder mee aan de slag. 

 

RT – roeitrainers 

- Heraanstelling DSKO volgende Olympiade: dit is reeds 8 jaar Celine Pieters. Het bestuur gaat akkoord dat 

Celine Pieters opnieuw wordt voorgesteld als DSKO. Arno Volckaert zal Brand Breyne vervangen in de denkcel 

Roeien daar hij verantwoordelijk is voor de cursus initiator. Ook de nieuwe technisch directeur zal een plaats 

krijgen in de denkcel. Het bestuur keurt dit eveneens goed. 

- Dag van de Trainer op 5/12: sessie met Ronald Florijn  

Op dit moment 15 deelnemers ingeschreven. Promotie is volop aan de gang.  

- Initiator 2020 Brugge werd opgestart eind oktober: 1 les ging fysiek door, daarna werd er overgeschakeld 

naar online lesgeven. De lessen die niet digitaal gegeven kunnen worden, worden opgeschoven naar 2021 

vanaf het moment dat het toegelaten is om opnieuw bijeen te komen. Arno Volckaert meldt dat de lesgevers 

steeds na hun online sessie gecontacteerd worden en dat niemand problemen aankaart. 

Onze voorzitter Hubert De Witte verwelkomt Arno Volckaert als nieuwe medewerker, voor vele 

bestuursleden is het de eerste keer dat zij kennis maken met Arno. 

- Initiator 2019 Gent: laatste lesdag + examens worden verschoven naar voorjaar 2021. 

- Trainer B 2019 Gent: diploma’s kunnen normaal gezien nog toegekend worden in 2020. 
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CO – clubondersteuning  

- Stand van zaken I-row: er werd samengezeten met alle federaties die werken met ISB (Shared Services) 

Er zouden een aantal ontwikkelingen gevraagd worden om uit te werken voor verschillende federaties zodat 

de kosten voor alle federaties dalen: 

- ontwikkeling mutualiteit  

- ontwikkeling voor jeugdsport (werd al goedgekeurd in een vroegere bestuursvergadering) 

- koppeling rond VOTAS databank: databank van alle trainers, welke diploma’s iemand bezit 

- koppeling website (clubgegevens)  

De mogelijkheden die zich aanbieden moeten we zeker in de gaten houden en kijken of dit voor ons 

financieel haalbaar is. 

- De hernieuwing van de leden wordt dezer dagen uitgestuurd. (mails – I-row) 

 

PC – promotie en communicatie 

- Ergometers: Bjorn Hendrickx gaf aan dat het nu het juiste moment is om onze ergometers te vernieuwen. We 

stellen voor om onze 8 ergometers van het scholenproject te verkopen (600 euro/toestel) en met die inkomst 

enkele nieuwe ergometers met PM5 monitoren (1.050 euro/toestel) aan te kopen. Die dan kunnen werken 

met het EXR game dat in ontwikkeling is. 

Daarbij moet dan misschien gedacht worden aan een verhoging van de huurprijs van deze toestellen. 

Midden in een lopend schooljaar kan je de tarieven niet meer wijzigen, tegen het volgende schooljaar kunnen 

we de prijzen aanpassen (vb. 2,5 euro per dag i.p.v. 2 euro per dag) 

Het bestuur gaat akkoord dat we deze ergometers proberen te verkopen aan 600 euro. 

Eerst krijgen de clubs voorrang, dan de leden (via nieuwsbrief en mailchimp), en daarna trekken we dit open 

voor iedereen (2de hands.be). We hanteren het principe van first come, first serve. 

 

- Website 

Onze website is 6 jaar oud en aan vernieuwing toe daar hij helemaal niet mobiel proof is. Lien Van de Velde 

volgde via het project Shared Services een aantal bijscholingen naar webcontent en hoe een website 

opbouwen. Samen met de collega’s gaan we uitwerken hoe onze toekomstige website eruit moet zien. Als er 

bestuursleden tips hebben, mogen ze dit meegeven. 

 

- Er zal een communicatieschema opgemaakt worden om de nieuwsberichten wat gerichter te laten verlopen. 

Ook zal alles wat meer gestroomlijnd worden via templates in een herkenbaar stramien. 

Chantal Neirinckx haalt aan dat de informatie ook steeds op de website moet geplaatst worden. Dit is zeker 

het geval, alle belangrijke informatie komt steeds op de website. Voor vb. het aankondigen van een 

verjaardag van onze toproeiers wordt instagram ingeschakeld. Dit is een vluchtig medium en deze informatie 

vereist niet om dit ook op onze website te plaatsen. 

Sinds februari 2020 zit de VRL op instagram: wie ons nog niet volgt: ‘vlaamseroeiliga’. Op dit moment hebben 

we 463 volgers. 

 

GES – gezond en ethisch sporten 

- Onlangs kregen we vanuit het Vlaams Sporttribunaal (VST) communicatie voor het tuchtreglement en 

grensoverschrijdend gedrag. Op 14 december is er een webinar waar VST meer uitleg zal geven. 

Wanneer men aansluit bij VST en de tuchtprocedures via hen zou laten verlopen kan er via hen 750€ per zaak 

gerecupereerd kunnen worden, met een maximum van 3 zaken per federatie per jaar.  

- VSF stelt voor om ons tuchtreglement te laten nalezen door Pascale Monbailliu (aangesteld via VSF, elke 

federatie heeft recht op 4u gratis begeleiding).  

- Het bestuur beslist dat wij doorgaan met ons huidige tuchtreglement en tuchtstructuren zoals vastgelegd en 

goedgekeurd in de bestuursvergadering van 1/07/2020. In de loop van 2021 zullen we de zaken opnieuw 

onder de loep nemen om te kijken om eventueel over te stappen naar VST, na hun communicatie en 
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webinars die zij nog voorzien in de komende maanden welke ons meer duidelijkheid scheppen over hun 

manier van werken. 

 

Goed bestuur 

In 2020 hebben zich geen belangenconflicten voorgedaan. Er dienen dus ook voor het werkingsjaar 2020 geen 

conflicten genotuleerd te worden in het hiervoor bestemde register. 

 

In 2020 werden 2 nieuwe bestuursleden opgenomen in het Bestuursorgaan. Elke Verhaeghe ontving op 

21/04/2020 alle nodige documenten, Lea Cappoen ontving op 5/06/2020 alle nodige documenten (statuten, 

intern reglement, gedragscode, beleidsplan 2020 en 4-jaren beleidsplan). Beiden ondertekenden de gedragscode 

voor de bestuurders. 

 

In 2020 werd een nieuwe werknemer in dienst genomen: Arno Volckaert. Ook hij ondertekende de gedragscode 

voor medewerkers. 

 

Aanvullingen Intern (huishoudelijk) reglement 

- Dit reglement werd aangevuld met de structuren van de tuchtcommissie, het tuchtreglement en de 

gedragscode voor de leden.  

- Het werd doorgestuurd naar alle bestuurders, er kwamen geen reacties op dus wordt dit reglement 

goedgekeurd en opgestuurd naar de leden van de AV. 

 

BF – topsport  

- Technisch directeur  

o Op 1/09 hadden we 9 sollicitaties ontvangen 

o 6 kandidaten werden weerhouden op basis van CV en motivatiebrief en werden gevraagd een 

visietekst rond leiderschap uit te schrijven 

o We werden hierin begeleid door Jon Strubbe (sportpsycholoog, werkt halftijds voor afdeling topsport 

SV en heeft ervaring met assessments)  

o Op basis van de visietekst hebben we 4 kandidaten uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op 

19/10. Er werden 2 kandidaten weerhouden 

o De 2 kandidaten hebben op 9/11 een assessment/rollenspel afgelegd met Jon Strubbe en werden 

beoordeeld door een jury (Hubert, Annelies, Celine, Wim, Bob). Beide kandidaten werden 

weerhouden op basis van het assessment.  

o Op 12/11 werd er een gesprek gevoerd met beide kandidaten over loonsverwachtingen, startdatum, 

verlofregeling, …  

o De kandidaat die we als VRL voordragen moet zich verdedigen voor de Taskforce topsport (SV-BOIC) 

begin december. Indien zij een positief advies geven, kunnen we overgaan tot het afsluiten van een 

contract.  

o Het bestuursorgaan is hiermee akkoord.  

- Hebben plaatsgevonden: contractbespreking LM2x op 13/10, bilateraal gesprek topsport 14/10, 

topsportcommissie 21/10 en juniorcoachmeeting 4/11. Op 10/12 is er Be Gold verdediging. Dossier wordt 

momenteel voorbereid.  

- Voorstel om met resterend budget topsport een nieuwe bus met laadbak aan te kopen, behoud van oude 

busje voor 1 à 2 jaar voor vervoer VRL. Momenteel werden er een 6-tal offertes opgevraagd. Bij goedkeuring 

Sport Vlaanderen zal er vlug beslist moeten worden. Dit wordt via mail meegedeeld aan de bestuursleden, 

waarna binnen de 2 dagen van alle leden een goedkeuring verwacht wordt. 

- Doorfacturatie LFA: vast tarief per regatta die wij voor hen organiseren? 300 euro per regatta lijkt het 

bestuursorgaan een redelijk tarief. 

Gwenda Stevens geeft mee dat er geruchten zijn dat LFA een eigen koers zou gaan varen en eigen 

selectiecriteria hanteert. 
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- Materiaal VRL – verdwenen gerief  

Het blijft een moeilijke issue om ervoor te zorgen dat ons materiaal geen pootjes krijgt. Deze situatie is 

moeilijk te vermijden daar de loods in Hazewinkel gewoon open is en dus kan iedereen binnen en buiten. 

Jaarlijks blijven controleren en labelen is de enige oplossing. 

 

BF – jeugdsport 

- De clubs kregen hun toegekend bedrag meegedeeld:  

 

 Punten Subsidie 2020 

ARV 435 € 828,96 

The OAR 810 € 1.457,38 

TRT 570 € 1.055,19 

RARC 0 € 0,00 

GRS 830 € 1.490,89 

KRCG 870 € 1.557,92 

KRSG 935 € 1.666,85 

KRB 525 € 979,78 

KRNSO 515 € 963,02 

BTR 0 € 0,00 

TOTAAL 5490 € 10.000,00 

 

 Enkel van ARV en KRNSO verwachten we nog enkele facturen. Bij nazicht en goedkeuring kan overgegaan 

 worden tot storting van het bedrag.  

- De labels worden op 23/11 afgeleverd aan de drukker.   

De overhandiging kan via de post gebeuren, voor de Gentse clubs kan een afhaling gevraagd worden. Er zal 

gevraagd worden naar een ludieke foto om te posten op onze social media. 

 

BF – Laagdrempelig sporten 

- Studentenroeien werd opgestart in Gent, maar staat ‘on hold’.  

Mike Galet meldt dat hun coach Justine Comtois toch contact houdt met de studenten online. 

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

- Er zou een bijeenkomst midden januari gepland worden voor het project KBR-2.0: bestuur van KBR zou graag 

samen zitten met enkele mensen van de VRL en LFA om te kijken hoe men zich kan structureren in de 

toekomst. 

- Youth challenge club 2020 (i.p.v. Bekers van België) is bekend, de clubs werden geïnformeerd. De bekers 

worden uitgereikt op de AV volgend jaar. 

- Oproep voor werkgroepen voor Codex (Chantal Neirinckx) en statutenwijzigingen (Lut Wille). 

- Contract voor organisatie voor EK U23 2022 is afgegeven op het EK in Poznan: organisatie wordt opgestart 

met de burgemeester van Willebroek 

- Gwenda Stevens stelt zich kandidaat voor een verlenging van 4 jaar als voorzitter van de KBR in 2021 

- Sponsoring: er zou een samenwerking komen met Lut Wille en het is de bedoeling om zaken te delen met de 

liga’s en de clubs 

 

Varia 

- Datum volgende RvB: maandag 21 december om 20u  

- Vraag van Frans Claes of er de mogelijkheid is in het voorzien van winterjassen voor de trainers (komt morgen 

op de agenda bij Peak Performance) 
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- Charles Dallemagne vraagt naar de resultaten van de test van de junioren. Celine Pieters kijkt na of Charles 

toegang heeft tot de dropbox voor trainers. De resultaten zullen pas gecommuniceerd worden nadat alle 

clubs de testen afgelegd hebben.  

- GRS heeft de vraag gesteld aan Jan Boone en Jan Bourgois waarom Frederick Tison niet opgenomen wordt in 

de kern voor een M4x binnen het nationaal team.  


