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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 21/12/2020 

 

Datum:   21/12/2020 

Tijdstip:   20u-21u 

Locatie:   online   

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Gwenda Stevens (GS) 

Hubert De Witte (HDW) 

Mike Galet (MG) 

Elke Verhaeghe (EV)  

 

Verontschuldigd:  

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

Lea Cappoen (LC) 

Vincent Pauwels (VP) 

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters – Lien Van de Velde  

 

Verslaggever: Lien Van de Velde 

 

 

Algemeen 

- Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd. 

 

Goed bestuur 

Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging: nihil 

 

Financiën 

De huidige cijfers van 2020 worden overlopen. Er wordt al een voorzichtige prognose gemaakt van het 

eindresultaat dat positief zal uitvallen dankzij enkele meevallers zoals het noodfonds van Sport Vlaanderen, een 

RSZ teruggave van 10.000 euro, tegemoetkoming van leveranciers, lagere kosten voor algemene werking. 

 

Basiswerking 

PC – promotie en communicatie  

Er wordt een voorstelling gegeven van de ontwerpen opgemaakt in Canva, dit zijn templates in een herkenbaar 

stramien. Het bestuursorgaan is hiermee akkoord, mits we nog telkens de datum van sluiting van inschrijving 

toevoegen.  

 

IW – Interne Werking 

Goed bestuur 

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

genotuleerd te worden in het hiervoor bestemde register. 

 

- Jaarlijkse evaluatie van de directie 

Er vond een evaluatiegesprek plaats tussen de directie en de voorzitter op 16/12/20.  

Er wordt hiervan verslag gegeven en dit verslag wordt goedgekeurd.     
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- Zelfevaluatie Bestuursorgaan + Evaluatie bestuurdersprofielen 

De zelfevaluatie vond plaats op 21/12/2020 voor de effectieve bestuursvergadering. De bestuurdersprofielen 

werden overlopen, er werden geen wijzigingen aangebracht. Er werd een verslag opgemaakt van deze 

evaluatie.  

- Evaluatie ‘Goed bestuur’ 

o Jaarlijks wordt er gewerkt volgens de principes van goed bestuur  

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

o In 2019 hebben wij een algemene score van 92,53% 

- Aanpassing Intern reglement 

o Het intern reglement werd aangevuld met de structuren van de tuchtcommissie, het tuchtreglement 

en de gedragscode voor de leden.  

o Het intern reglement werd opgestuurd naar de leden van de Algemene Vergadering op 19/11/2020. 

Hierop kwamen geen opmerkingen. Wij kunnen noteren dat deze wijzigingen dus worden aanvaard 

en goedgekeurd en van kracht zijn per 21/12/2020. 

 

Tuchtreglement 

Het bestuursorgaan is akkoord om het tuchtreglement te laten nalezen door Pascale Monbalieu (via de Vlaamse 

Sportfederatie).  

 

Topsport 

Het nieuwe busje werd uiteindelijk besteld bij Garage De Backer in Merelbeke: een Renault Trafic.  

 

Punten KBR 

- Niet enkel codex wordt herbekeken maar ook de statuten en huishoudelijk reglement. En dit door 

een werkgroep samengesteld uit VRL en LFA. 

- Sponsordossier werd samengesteld en er wordt nu actief naar sponsors gezocht. 

- Louis Toussaint is gestopt met para-rowing en is overgegaan naar para-cycling. 

- Er wordt werk gemaakt van een werkgroep Womens’ rowing. 

- Voorprogramma’s en nationale kalender werd afgewerkt voor 2021 

 

Varia 

- Datum Bestuursorgaan: 8/02/2021 

- Datum Algemene Vergadering: 10/03/2021 


