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VERSLAG AV 

26/08/2020 

Verslag vergadering Algemene Vergadering 26/08/2020 Huis van de Sport Gent – 19u30 tot 21u20 

 

Aanwezigen Bestuursorgaan: 

Annelies Bredael 

Lea Cappoen 

Annemarie De Wispelaere 

Hubert De Witte 

Mike Galet 

Chantal Neirinckx 

Gwenda Stevens 

 

Verontschuldigd Bestuursorgaan: 

Charles Henri Dallemagne 

Vincent Pauwels 

Elke Verhaeghe 

 

Aanwezigen personeel:  

Lien Desmet 

Celine Pieters 

Lien Van de Velde 

 

Aanwezige effectieve leden:  

ARV 

Leo De Ryck 

Christel Hiel 

4 stemmen 

GRS  

Jonas Deconinck 

5 stemmen 

KRB  

Pim Raaben 

6 stemmen 

KRCG  

Roland Sautois 

6 stemmen 

KRSG  

Patrick Rombaut 

Peter Van Belle 

6 stemmen 

KRNSO  

Jeroen Neus 

6 stemmen 

VVR 

Wouter Hermsen 

2 stemmen 

TRT 

Anke De Borger 

6 stemmen 

TOTAAL: 41 stemmen 

Afwezige effectieve leden:  

Akhenaton 2 stemmen 

BTR 4 stemmen 

C-Row 1 stem 

RARC/KAWV 2 stemmen 

RNV 1 stem 

Schulensmeer 1 stem 

The Oar 2 stemmen 

KRC 2 stemmen 



 

TOTAAL: 17 stemmen 

 

Afwezige toegetreden leden:   

UCLL  

PXL  

UHasselt  

Arteveldehogeschool  

Howest  

AUHA  

Hogent  

UGent  

 

Andere aanwezigen: 

Jan Boone Technisch Directeur 

 

Andere verontschuldigden: 

Rémy Moulin Voorzitter LFA 

Jan Bourgois UGent  

Dirk Crois Vlaams Topsportcoach 

 

 

De voorzitter opent de Algemene Vergadering. 

 

1. Registratie van de stemgerechtigde leden 

Er zijn 41 van de 56 stemmen aanwezig. 

 

2. Openingswoord voorzitter  

De voorzitter wenst iedereen van harte welkom.  

Wij zitten in een bijzonder jaar, een jaar met een pandemie waardoor vele trainingen en 

wedstrijden werden afgelast. Toch willen we op een positieve manier samen vooruit kijken.  

Graag verwelkomen wij Jan Boone die de rol van Technisch Directeur op zich neemt naar 

aanleiding van het ontslag van Dominique Basset. Dit in samenwerking met Jan Bourgois van 

UGent.  

Ook op het secretariaat zijn er wijzigingen opgetreden, Brand Breyne gaf zijn ontslag en we zitten 

aan het einde van een procedure voor het aanwerven van een nieuwe medewerker. 

 

Graag nemen wij even stilte ter nagedachtenis aan Ferdinand Peeters, bestuurder van de Vlaamse 

Roeiliga en secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Roeibond, overleden ten gevolge van 

de Covid-19 pandemie. 

 

3. Aanduiding verslaggever 

De VRL medewerker Lien Van de Velde zal het verslag verzorgen. 

 

4. Aanduiding stemopnemers 

Jonas Deconinck en Pim Raaben zijn stemopnemers. 

 

5. Voorstelling beleidsplan 2021-2024 

a. Beleidsfocus Topsport 

We starten met het beleidsplan van topsport 2021-2024. Jan Boone geeft uitleg over het 

beleidsplan topsport waarbij geïndividualiseerde trainingsprogramma’s per roeier worden 

opgemaakt en die aantoont welke sportwetenschappelijke onderbouw rond de roeier zit.  

De verschillende programma’s (prestatieprogramma 1 en 2, Be Gold, ontwikkelingsprogramma en 

talentdetectieprogramma) worden voorgesteld. 

 



 

Vraag van Patrick Rombaut (KRSG): wat kan er gedaan worden om ervoor te zorgen dat er meer 

meisjes/dames ook op internationaal niveau deelnemen? 

Jan Boone: dit is een punt dat zeker aangepakt moet worden, voorlopig is daar nog geen echte 

kant en klare oplossing voor. Meisjes/dames haken sneller af op een bepaalde leeftijd. 

 

Vraag van Patrick Rombaut (KRSG): de komende Olympiade is zeer kort en op de volgende OS zal 

vermoedelijk Beach sprint opgenomen worden in het Olympisch programma (beslissing valt eind 

december 2020). Hoe gaat de VRL hierop inspelen? Zijn wij klaar om een team uit te sturen? 

Jan Boone: mogelijks worden de junioren wanneer het EK in Belgrado niet zou doorgaan 

uitgestuurd naar de European Coastal Regatta van Monaco op 4 en 5 december 2020. 

Celine Pieters: we dienen een innovatief dossier in rond Beach Sprint waar we op zoek gaan naar 

welk profiel van atleten hiervoor geschikt is, dit mogelijks in samenwerking met de Universiteit 

Gent. 

 

b. Algemeen beleidsplan 

Het algemeen beleidsplan werd uitgeschreven vertrekkend vanuit de ronde tafels die 

georganiseerd werden in het najaar van 2019. 

Onze algemene doelstelling is: zo veel mogelijk mensen in een roeiboot krijgen! 

Celine Pieters overloopt het algemeen beleidsplan. We zetten opnieuw in op volgende pijlers: 

Aanbod en activiteiten (competitie en recreatie), roeitrainers, clubondersteuning, promotie en 

gezond en ethisch verantwoord sporten. 

 

Mike Galet wil volgend punt nog even aanhalen: Vlaamse deelname aan de wedstrijden. Een 

warme oproep aan alle clubs om deelname van alle clubs te waarborgen en zo te kunnen voldoen 

aan onze 1e basisopdracht en het aantal deelnames in wedstrijden te verhogen. 

 

c. Beleidsfocus jeugdsport 

Beleidsfocus Jeugdsport wordt toegelicht door Lien Desmet. De doelstelling is het verhogen van 

de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de clubs.  

Er is 1 categorie bijgekomen in het jeugdsportreglement 2021-2024: ethisch en gezond sporten. 

Het aantal criteria is uitgebreid naar 48 items wat de keuze vergroot. 

Na goedkeuring van het dossier zal dit reglement voorgesteld worden aan de 

jeugdverantwoordelijken van de clubs. 

 

d. Beleidsfocus innovatie: Beach sprint Rowing 

Lien Desmet geeft uitleg over het project Beach Sprint Rowing. 

We vragen budget aan voor de aankoop van boten en voor de organisatie van evenementen zodat 

we deze nieuwe tak binnen het roeien kunnen promoten en uitwerken. 

 

Jeroen Neus (KRNSO): wat zijn de vereisten voor de organisatie van Beach Sprint? Welke boten 

moeten gebruikt worden? 

Dit kan ook op een meer/waterplas met een strandzone, dus niet enkel aan de kust kan deze 

nieuwe vorm van roeien beoefend worden. De boten zijn speciale Beach Sprint boten maar ook 

met onze Volans boten kunnen we alvast initiaties geven. 

We hopen dat Sport Vlaanderen ons zal steunen in dit project vooral om het materiaal te kunnen 

aankopen. 

 

e. Beleidsfocus innovatie: I-row.22 

Lien Desmet geeft uitleg over het project I-row.22. 

Dit is een digitale centrale plaats die federatie, clubs, roeiers en potentiële roeiers samenbrengt 

met als doelstelling het aantrekken van nieuwe leden, een gerichte communicatie kunnen voeren 

met alle actoren, een betere betrokkenheid en grotere ledenbinding creëren en de clubs verder 

administratief ondersteunen. 

 



 

f. Beleidsfocus innovatie: Exergame Rowing 

Lien Desmet geeft uitleg over de beleidsfocus EXR games. Dit is een roeigame op de ergometer te 

vergelijken met het Zwift platform voor wielrenners. De doelstelling is het ergometerroeien 

minder saai maken, meer mensen naar het roeien brengen, alsook allerlei (biomechanische) data 

bijhouden. Door middel van zowel individuele games als realtime competitie tussen roeiers 

worden roeiers aangetrokken om meer te roeien op de ergometer. Dit is een samenwerking tussen 

Salty Lemon en de Vlaamse Roeiliga. Er is nu al een beta-versie uitgewerkt die door verschillende 

roeiers wordt getest en waarbij Salty Lemon feedback krijgt welke aanpassingen nog nodig zijn. 

Als we daar subsidies voor kunnen krijgen kan dit game verder uitgewerkt worden. Ook hangt daar 

voor de VRL een inkomstenplaatje aan vast daar wij een percentage krijgen op de verkoop van het 

spel. 

 

6. Begroting 2021-2024 

Lien Van de Velde overlopen de algemene begroting 2021-2024. 

 

Het beleidsplan 2021-2024 wordt unaniem goedgekeurd. 

De begroting 2021-2024 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

7. Goed bestuur 

Aan “goed bestuur” zal in de komende beleidsjaren blijvend gewerkt worden om zo goed mogelijk 

te scoren. 

Een stijging in percentage zal echter geen stijging van subsidies meer met zich meebrengen daar 

ook de overige federaties steeds beter scoren op goed bestuur en daardoor de subsidies meer 

zullen verdeeld worden over alle federaties. 

 

- Evaluatie ‘Goed bestuur’ (harde indicatoren) 2019 

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%, welke al een zeer hoge score is. 

 Dimensie transparantie: 96,30% 

 Dimensie democratie: 83,33% 

 Dimensie interne verantwoording en controle: 96,97% 

- Doelstelling Goed Bestuur 2021-2024 

o Tegen 2024 willen we een algemene score bereiken van 95% 

 Dimensie transparantie: 100% 

 Dimensie democratie: 90% 

 Dimensie interne verantwoording en controle: 100% 

Ook de zachte indicatoren van Goed bestuur worden verder opgevolgd en uitgewerkt. Naast de 6 

indicatoren waarop we reeds inzetten in de beleidsperiode 2016-2020 zullen we nog 3 extra 

indicatoren opnemen in het beleidsplan 2021-2024. 

 

8. Varia 

• EK U23 2022  

Het EK U23 valt in het 1e weekend van september. België stelde zich kandidaat om dit te 

organiseren. Er moet nog een Organisatiecomité gevormd worden vandaar de warme 

oproep voor medewerkers om dit event te ondersteunen (630 atleten in Duisburg in 

2020, dus we mikken op 680 deelnemers) 

 

• Aanduiden van vertegenwoordigers op de AV van de KBR op 2 september online:  

Volgende bestuursleden worden aangeduid: Mike Galet, Elke Verhaeghe, Annelies 

Bredael en Chantal Neirinckx 



 

Volgende personen uit de Algemene Vergadering worden aangeduid: Roland Sautois, 

Patrick Rombaut en volgende reserves worden aangesproken: Philip Fernagut, Anton 

Renting 

 

• Pim Raaben: de clubs wachten op het programma van BK lang.  

Gwenda Stevens: Dit moet komen vanuit de organisatoren Antwerpse Verstandhouding 

en de Royal. Dit is nog niet gebeurd. 

 

9. Slotwoord door de voorzitter 

De voorzitter bedankt de vergadering voor de positieve samenwerking, voor de medewerking 

aan de ronde tafels om tot dit beleidsplan te komen. Er is voldoende interesse vanuit de clubs 

om met de federatie samen te denken en samen te werken. We zijn een voorbeeld voor de 

Waalse vleugel. We zijn goed bezig maar we hebben nog veel werk en willen nog beter worden. 

 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.  

 

De vergadering wordt afgesloten om 21u20. 

 


