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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 08/02/2021 

 

Datum:   08/02/2021 

Tijdstip:   19u30-22u 

Locatie:   online   

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Lea Cappoen (LC) 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Hubert De Witte (HDW) 

Mike Galet (MG) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Vincent Pauwels (VP) 

Gwenda Stevens (GS) 

Elke Verhaeghe (EV)  

 

Verontschuldigd: nihil 

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters – Lien Van de Velde  

 

Verslaggever: Lien Van de Velde 

 

 

Algemeen 

- Het verslag van de vorige vergadering (21/12/2020) wordt goedgekeurd. 

 

Goed bestuur 

Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging: nihil 

 

Financiën 

- Cijfers 2020  

De cijfers van 2020 worden overlopen. We eindigen met een positief resultaat.  

Dit komt doordat we een aantal besparingen hebben kunnen doen in 2020. Er werden minder uitgaven 

gedaan in de algemene werkingskosten (ongeveer 7.500 euro) en een besparing van 20.000 euro in de 

personeelskosten (enerzijds door een teruggave van RSZ door de overheid, anderzijds door een verlaging van 

vaste personeelskosten zoals verplaatsingskosten en woon-werk verkeer en een wissel in personeel). 

Daarnaast kregen we een extra subsidie van Sport Vlaanderen (het noodfonds) waar we onze begrote 

inkomsten toch konden aanvullen ondanks Covid-19 en dit geen repercussies had op onze inkomstenzijde. 

We stellen voor om het resultaat onder te brengen in een fonds innovatie daar we voor de 2 goedgekeurde 

innovatieve projecten (Beach Sprint en EXR-games) een subsidies krijgen voor respectievelijk 2 of 1 jaar maar 

wel afschrijvingen hebben die lopen over 3 jaar (verplichting van SV). Dit wil zeggen dat we in 2022 en 2023 

eigen middelen moeten hebben om deze afschrijvingen te dekken. 

Het bestuursorgaan is akkoord om de winst onder te brengen in een fonds innovatie. 

- Keuze ledenaangifte 2019 of 2020 voor Sport Vlaanderen 

Sport Vlaanderen geeft ons uitzonderlijk (Covid-19) de keuze om voor 2020 te kiezen om het ledenaantal van 

2019 te behouden, dan wel het ledenaantal van 2020 door te geven voor de berekening van de 

basissubsidies. Uit onderzoek is gebleken dat we betere cijfers hebben in 2019 (een daling van 200 leden in 

2020, alsook een daling van het aantal opgegeven gediplomeerde trainers door clubs).  
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Het bestuursorgaan is akkoord dat we de cijfers van 2019 doorgeven aan Sport Vlaanderen voor de 

berekening van de subsidies van 2020. 

 

Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Time trials 

Volgens de huidige planning en maatregelen worden de trials voor de senioren op 6 en 7 maart 

georganiseerd en voor de junioren op 3 en 4 april, telkens in Hazewinkel. De datum voor de junioren kan 

mogelijks nog een week naar voor opgeschoven worden, in functie van de beslissing van de GRS regatta.  

- Toertocht 

Er wordt een toertocht voorbereid samen met KRCG en KRNSO in functie van hun 150-jarig bestaan. Traject 

van Oostende naar Gent, verspreid over 2 dagen. Normaal gezien tijdens het pinksterweekend (22-23 mei 

2021). Arno en Patrick Lafontaine fietsen binnenkort het traject eens af.  

- Studentenroeien  

o KRSG is al een paar weken terug opgestart met enkele studenten 

o GRS start begin februari opnieuw op (na examens) 

o KRCG start ook begin februari opnieuw op (na examens)  

- Triatlons – slalom 

Er kwam feedback dat het slalomparcours niet altijd even geschikt is waardoor de jonge roeiers dit technisch 

gezien niet goed kunnen afleggen. Kan dit bespreekbaar gemaakt worden? 

Mike Galet vindt dat dit juist het aangename is aan het jeugdgebeuren, dat dit in elke club anders is. Van wie 

komt deze vraag? Celine Pieters vraagt nog even na wat precies het probleem zou zijn met het 

slalomparcours, dan kunnen de organisatoren kijken of er wijzigingen moeten aangebracht worden. Dit kan 

besproken worden in de commissie jeugd- en schoolroeien.  

 

RT – roeitrainers 

- Initiatorcursus 

o De editie die in 2019 in Gent opgestart is, hebben we eindelijk kunnen afronden. De cursisten zullen 

binnenkort hun diploma ontvangen. Er zijn wel een aantal cursisten die ondertussen afgehaakt 

hebben of hun stage nog moeten afleggen.  

o In oktober werd de editie 2020 in Brugge opgestart. De theorielessen en examens zijn achter de rug. 

Op dit moment is het wachten op versoepelingen van de maatregelen om de praktijklessen en 

examens te mogen organiseren.  

- Trainer B cursus 

o Eind 2020 mochten we 4 cursisten het trainer B diploma uitreiken: Guy Defraigne (KRCG), Evelien 

Ameel (KRSG), Jelle Terrie (GRS), Filip Joossens (The Oar).  

o Volgende cursus trainer B gaat in najaar 2021 van start: op dit moment docenten aan het zoeken 

voor de verschillende vakken.  

- De VRL doet mee aan de VTS plus marathon en organiseert onderstaande bijscholingen:   

25/02 van 19u30-20u45 

 Hoe kan ik in deze periode van Corona mijn roeiers best gemotiveerd houden? Bewust inwerken 

op hun motivatie helpt! 

 Spreker: Els Snauwaert  

18/03 van 19u30-20u45 

 Roeien, sportpsychologie en mentale training: a perfect match! 

 Spreker: Els Snauwaert  
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CO – clubondersteuning  

- Feedback vergadering Parantee-Psylos 

o Arno en Celine hebben in januari samengezeten met Elien Moerman van Parantee-Psylos. De idee is 

om een aantal kleine acties te doen omtrent het G-roeien om dit wat meer in de kijker te plaatsen:  

 Rubriek in onze nieuwsbrief 

 G-sporters inventariseren via I Row (verplicht veldje op A licentieformulier?) Dit kan op 

voorwaarde dat je weet welke categorieën er zijn. Mogelijks kan dit ook op het 

(B)licentieformulier. 

 Clubbezoeken (van zodra het terug kan) om eens te kijken welke clubs mee in het verhaal 

willen stappen. Clubs kunnen hier subsidies voor krijgen.  

o We moeten er als VRL voor zorgen dat alle kansen kunnen gegeven worden aan G-roeiers. We maken 

hier verder werk van. 

- Roeibrevet 

o De roeibrevetjes zijn zo goed als op. We zouden deze binnenkort grondig willen updaten (op basis 

van leerlijnen en dergelijke) dus het heeft niet veel zin om er nu slechts een aantal nieuwe te 

bestellen (hoge drukkosten). De idee is om de 3 brevetten op onze website digitaal ter beschikking te 

stellen zodanig dat de clubs deze kunnen afprinten en de behaalde skills kunnen aankruisen.  

Het bestuursorgaan gaat akkoord met de tussenoplossing en met het herwerken van de brevetjes. 

Indien gewenst kunnen wij het clublogo opnemen.  

 

PC – promotie en communicatie  

- Promotie Belgian Sharks + Olympische Spelen  

o We zouden graag een aantal gadgets willen ontwikkelen met het logo van de Belgian Sharks: vlaggen, 

stickers, supporters t-shirts, drinkbussen, roeipakje (Olympisch pakje mits aanpassingen)  

o De gadgets kunnen in pakketprijzen aangeboden worden aan de clubs en verkocht worden aan onze 

leden  

o Er kunnen hiervoor partnersponsors gezocht worden 

o Hubert De Witte vindt het een goed idee om dit te doen, wel moeten we ervoor zorgen dat dit 

gedragen wordt door een sponsor want niets is erger dan ergens geld in te steken maar achteraf met 

dood kapitaal achter te blijven doordat het niet verkocht geraakt. 

o Wedstrijd uitschrijven voor originele supporterskreet om op gadgets te drukken  

o Oproep om een aanmoedigingsfilmpje te maken voor de OS – beste inzending wint bv. een 

meet&greet 

o Het bestuursorgaan is akkoord dat de medewerkers hiermee aan de slag gaan. 

- Nieuwe website 

o De medewerkers hebben een paar keer samengezeten om te brainstormen over de indeling van de 

nieuwe website. Van zodra we een voorstel van structuur klaar hebben, wordt dit aan het BO 

voorgelegd.  

 

IW – Interne Werking 

- Overstap naar BESOX is vlot verlopen in Januari. 

- Infomoment verenigingswerk werd bijgewoond en er zal verder gewerkt worden met het statuut voor enkele 

topsporttrainers. VRL draagt 10% solidariteitsbijdrage en trainer staat 10% af via belastingsaangifte. Nog even 

wachten op de modeldocumenten en op het online registratiesysteem om hiermee van start te gaan. 

 

BF – topsport  

- Aanstelling technisch directeur  

o Het contract met Pim Raaben werd gisteren op 7 februari ondertekend. Pim start op 3 mei bij ons. In 

de loop van september volgt er een 1e evaluatie vanuit de Taskforce Topsport.  
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- Infosessie topsportactieplan V 

o Afgelopen donderdag heeft Tom Coeckelberghs (afdelingshoofd topsport) het topsportactieplan V 

toegelicht aan de federaties. Vanuit de VRL waren Hubert De Witte, Annelies Bredael, Pim Raaben en 

Celine Pieters aanwezig.  

- Selectietraject richting OS + junioren  

o Er wordt op dit moment werk gemaakt van de samenstelling van een 2e boot richting Tokyo. Op de 

trials begin maart zal er beslist worden welke boot we naar het kwalificatietornooi sturen en er zal 

voor elke roeier een traject vastgelegd worden.  

o Bij de junioren wordt er gewerkt aan een ploegboot bij de jongens richting EK/WK. Voor deze groep 

roeiers hebben we tot hiertoe nog niet zo veel kunnen organiseren. Volgende week staat er een 

krokusstage in Hazewinkel op de planning.  

- Betrokken bij 2 topsportdossiers infrastructuur: stad Gent en Ostend Sailing.  

o Clubs of instanties kunnen bij SV een dossier indienen tegen 31 maart om subsidies aan te vragen 

voor topsportinfrastructuur. 

o Er werd aan de VRL voor 2 dossiers medewerking/steun gevraagd:  

 Vanuit de Stad Gent voor het dossier rond de Watersportbaan.  

 Vanuit Ostend Sailing voor het dossier rond de bouw van een nieuw watersportcentrum -

topsportcentrum voor zeilen en beach sprint rowing.  

o Het Bestuursorgaan is akkoord om mee te gaan in beide dossiers. Het is zeker een opportuniteit voor 

de VRL om zaken zoals Beach Sprint verder te kunnen uitrollen. 

- Kledij Belgian Sharks  

o De samenwerking met 776BC is niet slecht, maar er zijn toch een aantal nadelen aan verbonden: 

invoertaksen vanuit Australië + telkens minstens 10 stuks bestellen.  

o Er werd met een aantal kledijleveranciers contact opgenomen (Bioracer, Powerhouse NL en Godfrey) 

om de kwaliteit van roeikledij eens te testen en de prijzen te vergelijken. Op dit moment testen de 

roeiers de kledij van Powerhouse op de stage in Hazewinkel.  

o Kanttekening van Hubert De Witte: gelieve de kledij ettelijke keren te laten wassen zodat we ook 

weten hoe de kledij zich gedraagt na vele wasbeurten. 

- Persconferentie 2021 

De persconferentie is vastgelegd op dinsdag 8 juni. Dit wordt opnieuw samen met de kajak georganiseerd.  

 

BF – jeugdsport 

Totaal subsidiebedrag SV 9.265,10 euro – 1.389,77 (overheadkost) = 7.875,33  

Past VRL terug bij tot 10.000 euro dit wil zeggen 2 124.67 euro?  

Het bestuursorgaan stelt voor om het bedrag op te hogen naar 10.000 euro en zelf een deel van de subsidie te 

dragen. 

In afwachting van ISB zal gewerkt worden met een inschrijf- en rapporteringsformulier via I-row. Van zodra we 

hiermee van start gaan zal een sessie georganiseerd worden om alles toe te lichten. 

 

BF – Innovatief Project 

Sport Vlaanderen heeft 2 van onze 3 innovatieve dossiers goedgekeurd: Beach Sprint Rowing & EXR game rowing. 

- Beach Sprint Rowing 

We krijgen het gevraagde bedrag in 2021 en 2022, al zullen we in 2023 wel nog een afschrijving lopen hebben 

voor de aankoop van materiaal. De werkgroep Beach Sprint Rowing is eind 2020 voor het eerst 

samengekomen. De volgende stap zal het aanvragen van offertes voor materiaal zijn. We zouden in augustus 

een 1e event organiseren samen met KRNSO.  

- EXR game rowing 

We krijgen voorlopig slechts steun voor 1 jaar, dus dat maakt het financieel niet eenvoudig aangezien we in 

2022 en 2023 nog afschrijvingen zullen hebben voor de aankoop van ergometers en Ipads. We krijgen niet 
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het volledig gevraagde bedrag en SV vraagt om te schrappen in promotie/marketingkosten. Morgen is er een 

overleg met Salty Lemon gepland, woensdag met het communicatiebureau.  

- Jeugdchallenge 

Vanuit het noodfonds van SV hebben we ongeveer 6.000€ voor de organisatie van een jeugdchallenge in 

2021: een digitale game op de ergometer voor de jeugd met leaderboards, ontwikkeld door Salty Lemon. Dit 

kan pas van zodra er versoepelingen zijn en de jeugd terug naar de roeiclub kan.  

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

- Vergadering tripartite 

o beslissing over verschillende commissies en de werking hiervan 

o nationale selectie 

o samenwerking tussen liga’s 

o EK U23 in Willebroek in 2022 

o Organisatie BK kort en lang 

- Vergadering KBR 

o organisatie BK kort vraagteken door Corona, voorlopig geen organisator voor BK lang  

o financiële situatie KBR is niet zo goed door zaak bij BAS, door Corona ook minder inkomsten  

o sponsoring in de pijplijn 

 Nationale Loterij: subsidies voor project: meer meisjes naar internationaal niveau krijgen 

 firma Intrum zou graag jeugdproject sponsoren (jeugdstage) 

 ook met ‘Materne’ zijn er connecties 

o EK U23 in Willebroek: alle hulp is welkom, eerst wordt een verantwoordelijke ‘vrijwilligers’ 

aangesteld, daarna zal er een campagne gelanceerd worden. 

o Coupe de la Jeunesse opnieuw in Linz in 2021, gaat enkel door als ook de masters in Linz 

(september) doorgaan. Als het niet doorgaat, zal er een andere vorm georganiseerd worden 

(Youth-challenge)  

 

Varia 

- Bevraging van Sport Vlaanderen naar aanleiding van heropstart sportsector wordt overlopen met de 

bestuursleden. 

- Voorbereiding AV   

o Digitaal   

o Hoe stemmen: afwachten of de stemming geheim moet zijn. Indien er gevraagd wordt om een 

geheime stemming te organiseren, zullen we de stemming achteraf per mail doorsturen en 

vragen aan de clubs om de stemming in dubbele gesloten omslag op te sturen naar het VRL 

kantoor binnen de 14 dagen na de AV. 

o Voorstel: toelichting Parantee-Psylos? (max 10 min) Celine Pieters neemt contact op met 

Parantee-Psylos of dit mogelijk is. 

o Chantal Neirinckx zal de uitnodiging voor de AV voorbereiden en morgen versturen. Ook moet 

een oproep gedaan worden voor kandidaturen voor de verschillende commissies, alsook is er 

nog steeds 1 plaats vrij in het bestuursorgaan. 

- Op 3 maart is er AV van NRF, er moeten 2 afgevaardigden van de VRL opnieuw verkozen worden. Bij deze 

vragen Chantal Neirinckx en Patrick Rombaut om opnieuw aangesteld te worden als afgevaardigden. 

Niemand van het bestuur heeft bezwaar, beide kandidaten worden opnieuw naar voor geschoven. 

- De communicatie rond ‘week van het pesten’ werd wat laat aangekondigd door de VRL, de vraag van 

Mike Galet is of dit vroeger kan gemeld worden in de toekomst. 

- Mike Galet vroeg zich af of er gender gelijkheid moet zijn in het bestuursorgaan. Er staat hierover geen 

vereiste in de codex ‘goed bestuur’. 

Datum volgend Bestuursorgaan: 31 maart 2021 om 19u30 (19u wanneer niet digitaal) 


