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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 31/03/2021 

 

Datum:   31/03/2021 

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) 

Patrick Lafontaine (PL) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Vincent Pauwels (VP) 

Gwenda Stevens (GS) 

Elke Verhaeghe (EV)  

 

Verontschuldigd: / 

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters  

 

Verslaggever: Celine Pieters 

 

 

Algemeen 

Goedkeuring vorig verslag: het verslag van de vergadering op 8 februari 2021 wordt goedgekeurd.  

 

Goed bestuur  

We verwelkomen Patrick Lafontaine als bestuurslid. Hij werd op de Algemene Vergadering van 10/03/2021 

verkozen als bestuurder. Hij ontving op 15/03/2021 een benoemingsbrief per mail met in bijlage volgende 

documenten: de statuten, het intern reglement, het 4-jarig beleidsplan 2021-2024 en de gedragscode. 

De gedragscode werd ondertussen ondertekend teruggestuurd en dit werd op de website gepubliceerd. 

 

Eveneens werd Lea Cappoen bekrachtigd als bestuurslid, zij neemt een mandaat van 2 jaar met een herverkiezing 

in 2023. Zij kreeg op 15/03/2021 een benoemingsbrief per mail met de bekrachtiging van de Algemene 

Vergadering van 10/03/2021. Zij ontving reeds vorig jaar alle nodige documenten. 

 

Ook alle bestuursleden die herbenoemd werden, kregen een benoemingsbrief met de bekrachtiging van de 

Algemene Vergadering van 10/03/2021. Zo werd op 15/03/2021 een benoemingsbrief per mail gestuurd naar 

Annelies Bredael, Hubert De Witte, Mike Galet, Chantal Neirinckx en Gwenda Stevens. Al deze bestuursleden 

hebben de gedragscode reeds onderteken, alsook alle nodige documenten ontvangen zoals de Statuten, het 

Intern Reglement en het 4-jaren beleidsplan 2021-2024 daar zij de afgelopen 4 jaar een mandaat als bestuurslid 

van de Vlaamse Roeiliga hebben ingevuld.  

 

Naar aanleiding van de herverkiezingen moeten de bestuursleden de verschillende bestuursfuncties verdelen 

onder zichzelf.  
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Nu hebben we volgende functies:  

- Voorzitter (Hubert)  

- Secretaris (Chantal)  

- Penningmeester (Vincent)  

- Topsport (Annelies)  

- Recreatief roeien + Rowing for All (Mike)  

- Communicatie & sponsoring (Charles)  

- Jeugd- en schoolroeien (Annemarie)  

- 4 afgevaardigden BO KBR  

 

Naar aanleiding van een aantal veranderingen de laatste jaren binnen de federaties/VRL, zouden we best 

volgende domeinen toewijzen aan de bestuurders:  

- Competitie (wedstrijdkalender, contact wedstrijdorganisatoren, competities VRL, …) Annelies Bredael 

- Recreatie (toertocht, recreantendagen, …) Mike Galet 

- Opleiding en bijscholing Annelies Bredael 

- Promotie (ergometerproject, studentenroeien, promotionele evenementen, gadgets, …) Mike Galet 

- Clubondersteuning (I Row, administratieve bijscholingen, roeibrevet, G-roeien, veiligheid, …) Elke 

Verhaeghe 

- Communicatie (website, nieuwsbrief, social media, …) Hubert De Witte  

- Topsport Annelies Bredael 

- Jeugdsport Annemarie De Wispelaere  

- EXR game Hubert De Witte  

- Beach Sprint Rowing Chantal Neirinckx  

- Gezond sporten & ethisch sporten Patrick Lafontaine  

- Sponsoring Vincent Pauwels + Gwenda Stevens  

Daarnaast uiteraard ook voorzitter, secretaris en penningmeester + de 4 afgevaardigden KBR.  

 

De verdeling van de functies ziet eruit als volgt: 

 

- Hubert De Witte: voorzitter + communicatie + EXR game  

- Chantal Neirinckx: secretaris + Beach Sprint Rowing  

- Vincent Pauwels: penningmeester + sponsoring  

- Annelies Bredael: competitie + topsport + opleiding  

- Patrick Lafontaine: gezond en ethisch sporten  

- Annemarie De Wispelaere: jeugdsport  

- Mike Galet: recreatie + promotie  

- Gwenda Stevens: afgevaardigde KBR + sponsoring   

- Charles Henri Dallemagne: afgevaardigde KBR  

- Lea Cappoen: afgevaardigde KBR  

- Elke Verhaeghe: afgevaardigde KBR + clubondersteuning  

 

Hubert geeft mee dat hij nog 4 jaar bereid is om voorzitter van de Vlaamse Roeiliga te zijn.  

 

Er wordt beslist om ‘werkgroepen’ te maken rond bovenstaande topics en deze niet meer als ‘commissies’ te 

benoemen (met uitzondering van de ‘medische commissie’, ‘ethische commissie’, ‘topsportcommissie’ en 

‘juridische/tuchtcommissie’ aangezien deze verplicht zijn voor Sport Vlaanderen). De verslagen van deze 

werkgroepen zitten dan vervat in het jaarverslag van de VRL waarin er gerapporteerd wordt over de 

basisopdrachten en beleidsfocussen.  
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De verschillende voorzitters van deze werkgroepen wordt gevraagd om indien nodig hun werkgroep bijeen te 

roepen voor een (online) vergadering. 

 

Kandidaten clubs werkgroepen 2021   

  
Werkgroep recreatie 

Peter Vandersichel KRCG 

Frank Byl KRSG 

  
Werkgroep Communicatie en Sponsoring  
Lien De Vos KRCG 

Gwenda Stevens KRSG 

  
Werkgroep Jeugdroeien  
Isabelle Blauwet KRCG 

Annemarie De Wispelaere KRCG  

  
Federale kamprechtercommissie  
Chantal Neirinckx KRSG 

Annemarie De Wispelaere KRCG 

Tim Sautois KRCG 

Daniël Deweert KRNSO 

 

Federale Kamprechterscommissie: er zijn 4 kandidaten voor 3 functies. Tim Sautois wordt aangeduid als 

waarnemend lid.  

 

Het organogram van het Bestuur en de verschillende commissies wordt up to date gesteld en gepubliceerd op 

onze website. 

 

Financiën 

Na de algemene vergadering wordt er steeds overgegaan tot het opmaken van de facturen voor het lidgeld 2021.  

Er zijn nog 3 clubs met een openstaande schuld in 2020.  

 

Beslissing:  

- RARC: er wordt een aangetekende brief verstuurd waarin we de club meedelen dat ze niet langer als lid 

van de VRL beschouwd worden. Wij kennen hen geen licenties meer toe en de toegang tot I Row wordt 

afgesloten. De club kan terug toetreden tot de VRL bij het betalen van het lidgeld.  

Boekhouding: overboeken naar dubieuze debiteur en later in kost (indien effectief blijkt dat ze niet 

betalen).  

- RNV: Charles geeft aan dat er interne problemen zijn in de club maar dat deze betaling normaal gezien in 

orde komt. Zolang ze met een openstaand bedrag staan, zullen wij hen geen licenties meer toekennen.  

- C-Row: we bekijken met de club om het lidgeld onder de vorm van een bepaalde return i.f.v. beach sprint 

te recupereren. Een afbetalingsplan is ook een mogelijkheid. Celine legt een afspraak met C-Row vast.  

 

In november 2020 hebben de 3 onderwijsinstellingen van Limburg (PXL, UHasselt en UCLL) beslist om al hun leden 

aan te sluiten via Roeiclub Schulensmeer. Dit zorgt ervoor dat ons aantal studentenclubs daalt met 3 en onze 

inkomsten aan lidgeld met 750 euro. 
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Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Time trials: er werd beslist om de trials voor de junioren (voorzien op 3 en 4 april) uit te stellen naar 15-16 

mei. De trials voor de senioren begin maart zijn goed verlopen. Er werd een strikt Covid protocol gevolgd.   

- 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. De toertocht staat ingepland tijdens het 

pinksterweekend op 22-23 mei. Het traject werd afgefietst door Patrick Lafontaine en Arno Volckaert. Het 

traject werd gecontroleerd op sluizen, (te lage) bruggen, mogelijke in-en-uitstapplaatsen, mogelijke 

overnachting en hoe te volgen per fiets. 

Er vond op donderdag 25/3 een overleg plaats tussen VRL, KRNSO, KRCG en KRB: 

 Taakverdeling 

 Communicatie (affiches,…) 

 Financieel plan (inkomsten, deelnameprijs, uitgaven, wat met winst) 

 Logistiek plan 

 Overnachting 

Op 8 april wordt er een definitieve beslissing genomen of de toertocht al dan niet doorgaat in functie van de 

corona-maatregelen. Indien de tocht niet doorgaat in 2021, wordt deze met exact 1 jaar uitgesteld 

(Pinksterweekend 2022).  

- Studentenroeien: de Gentse clubs KRCG, GRS en KRCG zijn na Nieuwjaar opnieuw opgestart met 

studentenroeien. De groepjes zijn nog steeds met maximaal 6 personen. De einddatum voor het 

studentenroei-jaar werd opgeschoven naar eind mei (corona-stop).  

Voorstel om een zeer laagdrempelige try-out van Beach Sprint te organiseren voor de studenten aan het 

einde van hun roei-jaar. Een event dat de clubs overstijgt. 

Beslissing: het bestuursorgaan is akkoord indien dit lukt binnen de corona-maatregelen op dat moment.  

 

RT – roeitrainers 

- Initiatorcursus: 

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

Op dit moment is het nog steeds wachten op versoepelingen van de maatregelen om de 

praktijklessen en examens te mogen organiseren (sowieso al na 1 mei).  

- De VRL deed mee aan de VTS plus marathon en organiseerde onderstaande bijscholingen:   

 Op 25 februari: hoe kan ik in deze periode van Corona mijn roeiers best gemotiveerd houden? 

Bewust inwerken op hun motivatie helpt! We hadden 20 deelnemers.  

 Op 18 maart: Roeien, sportpsychologie en mentale training: a perfect match! We hadden 19 

deelnemers.  

 

CO – clubondersteuning  

- Roeibrevet: de 3 digitale brevetten werden ondertussen op de website geplaatst.  

- Bijscholing I-Row: er zijn heel wat nieuwe mensen die met I-row beginnen werken – er zijn ook een aantal 

nieuwe functionaliteiten – zou het niet opportuun zijn om nog eens de clubs samen te brengen en nog eens 

een opfrissing I-row aan te bieden? 

Beslissing: dit mag ingepland worden.  

 

PC – promotie en communicatie  

- Gadgets Belgian Sharks  

o Feedback kostprijs vlaggen, stickers, supporters t-shirts, drinkbussen, roeipakje (Olympisch pakje mits 

aanpassingen).  

o Verkoop via webshop zodat de VRL hier geen te grote administratieve lasten heeft en we geen grote 

stock opbouwen.  
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Beslissing: akkoord om samen te werken met Geprint. We kunnen aan LFA vragen om de webshop 

mee te promoten. Gwenda geeft aan dat we er een wedstrijd kunnen aan koppelen zodanig dat de t-

shirts voldoende gekocht en gedragen worden (geen supporters toegelaten in Tokyo).  

o Partnersponsors: Schollaert Verhuizingen had interesse voor de t-shirts en Roeigoed had interesse 

om de drinkbussen te ondersteunen.  

o Wedstrijd supporterskreet t-shirts: kan bv. bekend gemaakt worden op Pasen?   

Beslissing: akkoord om de supporters t-shirt op Pasen bekend te maken via de social media, maar op 

hetzelfde moment zou de nieuwsbrief moeten verstuurd worden waarin de lancering ook wordt 

aangekondigd.  

 

IW – Interne Werking 

Ledenadministratie - Soorten licenties 

A-licentie:  competitie roeier (licentieformulier) 

B-licentie:  recreatieve roeier 

  trainers 

  bestuursleden 

  kamprechters 

  frequente vrijwilligers 

C-licentie:  sporadische vrijwilligers 

D-licentie:  roeikampen  

  Initiaties 

Cijfers 

Voor subsidiering worden doorgegeven: 

A + B + D 

D-licenties zorgen voor een grote drop-in en drop-out. 

 

D-licenties zijn tijdelijke licenties – roeier neemt deel aan een sportkamp/initiatie en het overgrote deel stopt 

daarna met roeien.  

Bv. 2020 – Lien Desmet neemt deel aan roeikamp en stopt daarna 

= drop-in Lien als nieuw lid 

= 2020+1 drop-out als lid 

2021 – Lien Desmet neemt opnieuw deel aan een roeikamp 

= lien wordt aanzien als een lid over de twee jaar heen maar is eigenlijk nooit echt lid geweest 

 

Op clubniveau wordt er ook vaak gewerkt: 

- roeikamp pasen – roeier krijgt D-licentie: je mag bij interesse blijven roeien tot het einde van het jaar zonder bij 

te betalen. 

 Roeier blijft komen roeien: zou eigenlijk moeten omgezet worden naar een B 

 Roeier stopt met roeien: D-licentie is ok 

 

Het behoud van de D-licenties in de ledenaantallen is toch belangrijk in functie van de subsidiebedragen. 

 

Beslissing: we informeren de clubs via mail dat ze een D licentie beter in een B licentie omzetten indien het lid 

blijft roeien na het kamp/de initiatiereeks. Bovenstaande info dient ook meegegeven te worden aan de personen 

die aanwezig zullen zijn op de I Row opfrissing.  

 

BF – topsport  

- Beslissingen selectiecommissie 

o Ward Lemmelijn neemt in 1x deel aan het Olympisch kwalificatietornooi in Varese van 5-7 april  

o LM2x en M2x (Claeys-De Loof) neemt deel aan het EK in Varese van 9-11 april.  
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o Na deze 2 regatta’s volgt er een evaluatie en wordt er een beslissing genomen richting het 

kwalificatietornooi in Luzern.  

- Dirk Crois heeft zijn ontslag ingediend als trainer van Pierre De Loof. Hij zal Tristan verder begeleiden maar zal 

niet meer meegaan naar internationale stages en wedstrijden.  

- Traject junioren 

o We hebben een krokusstage georganiseerd voor de junioren.  

o De trials werden uitgesteld naar 15-16 mei.  

o We hebben beslist om aan geen internationale regatta’s deel te nemen met de junioren in april en 

mei vanwege het risico op besmetting en de impact van de quarantainemaatregelen achteraf die te 

groot is voor middelbare scholieren en de naderende examens. 

- 2 topsportdossiers infrastructuur: stad Gent (opwaarderen Watersportbaan) en Ostend Sailing werden 

ingediend door hen bij Sport Vlaanderen.  

- Kledij Belgian Sharks  

o De samenwerking met Bioracer wordt op dit moment opgestart.  

- Persconferentie 2021: werd voorzien op dinsdag 8 juni samen met de kajak. Deze zal echter verplaatst 

moeten worden en plaatsvinden tussen 15 en 20 juni door het feit dat de selectie van de atleten eerst moet 

bevestigd worden door het BO van het BOIC op 10 juni. Wellicht zal het niet lukken om de persconferentie 

samen met de kajak te organiseren.  

- Coachjassen: de vraag is gekomen van Jan Bourgois, Patrick Vangenck en Régis De Vos (drivers) of wij ook 

voor hen een coachjas willen aankopen. Ook Pim Raaben zou dergelijke jas moeten krijgen als hij start als TD. 

Er werd contact opgenomen met Peak Performance en we zouden opnieuw aan dezelfde voorwaarden 

kunnen aankopen (176€ per jas – 700€ voor 4 jassen). We hebben een budget van 4.000€ voor 

promotiematerialen voorzien in 2021.  

Beslissing: het bestuursorgaan is hiermee akkoord.  

 

BF – jeugdsport 

De toelichting van het nieuwe jeugdsportsubsidiereglement ging online door op woensdagavond 3 maart 2021. 8 

van de 10 clubs met jeugd waren aanwezig. BTR werd nog telefonisch gecontacteerd om in te stappen.  

De aanvraagdossiers moesten binnen tegen 24/03/2021. Alle aanvragen werden doorgenomen en de clubs 

kregen groen licht voor 2021. 

 

De module jeugdsport werd toegevoegd aan het I-row systeem. Dit zal zo snel mogelijk in gebruik genomen 

worden. Deze module is mogelijk geworden dankzij het project Shared Services van de Vlaamse Sportfederatie.  

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing: de werkgroep is op 15 maart samengekomen en de volgende topics werden besproken:  

o Aankoop boten 

 Het voorstel is om 2 solo’s en 2 dubbels van Swift aan te kopen (WR conform), aangevuld 

met robuustere boten die geschikt zijn voor recreatie + promotie (niet WR conform).  

Beslissing: het bestuursorgaan is hiermee akkoord.  

 Er werd offerte opgevraagd bij Filippi, Swift, Falcon (wachtende), Leo Coastal Rowing, 

Glideboat en Rannoch Explorer.  

Suggestie: ook nog offerte opvragen bij Liteboat + Ave Rowing Boats  

o Aankoop andere materialen 

o Circuit 2021  

 Deelname Plage Préférée van Sport Vlaanderen  

 Event op 22/08 in Oostende: competitie tussen een aantal clubs + promotie/initiatie  

 Event in september/oktober in Hazewinkel? 

 Event voor de jeugd (cfr jeugdroeihappening)  
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 Daarnaast prospectie van waterplassen + contact SV/domeinen/… om BSR in hun aanbod op 

te nemen op sportkampen en opendeurdagen e.d.  

 Lesgevers opleiden!  

o Tijdsregistratie 

o Buitenlandse contacten   

- EXR game rowing:  

o 12 ergometers werden aangekocht. 20 Ipads zullen binnenkort aangekocht worden.  

o We gaan enerzijds inzetten op de roeiwereld via een campagne in de clubs en aanwezig zijn op roei 

events met de ergometers en EXR game. Daarnaast willen we de game ook bekend maken bij niet-

roeiers en hen op die manier warm maken voor de roeisport. Zowel via het ergometerproject op 

scholen als via events zoals de zomer sportpromotietoer/plage préférée.  

o De algemene idee is om een ‘activatie-booth’ te maken. Dat is een soort van uitleenpakket met een 

aantal ergometers, Ipads, tv-scherm, communicatiecampagne. Dit kan zowel door ons gebruikt 

worden op events als door onze aangesloten clubs die dit ook op hun promotionele activiteiten 

kunnen gebruiken.  

o Feedback overleg Salty Lemon  

 De idee is dat SL bij de verkoop van hun EXR abonnementen een verzekering via de VRL 

aanbiedt zodat wij ‘ongebonden leden’ bij de VRL kunnen laten aansluiten (specifiek soort 

licentie?). Zo creëren we inkomsten en stijgt ons ledenaantal naar SV toe.  

Beslissing: het bestuursorgaan is hiermee akkoord, maar we moeten eens checken wat de 

verzekering van de VRL allemaal dekt.  

 Voorstel contract Salty Lemon  

Beslissing:  

• Het voorstel van contract dient te worden nagekeken door Toon Rummens  

• Charles geeft mee dat een % moeilijk kan werken  

• Contracten worden gelijktijdig getekend 

 

Koninklijke Belgische Roeibond – feedback vergadering bestuursorgaan 17 maart  

• BK Korte Boten gaat niet door. 2x en 2- worden naar september verschoven en evt. skiff in voorjaar nog laten 

doorgaan (door GRS/KRSG). Indien er geen oplossing is voor 10 juli, gaan de skiffs ook in september door  

• Bekers van België 2019 moeten nog uitgedeeld worden. BBQ in juni in Anhée waar de bekers van 2019 en 

2020 kunnen overhandigd worden. Bekers van België in 2021 mogelijk of alternatief?  

• CHD heeft brief gestuurd voor 3Y naar ministers – restricties qua afstand om te kunnen roeien 

• Website: Etienne G heeft aangegeven dat er binnenkort een opvolger dient te komen  

• AV werd voorbereid  

 

Varia 

- Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging: nihil 

- Gwenda vraagt steun aan de VRL voor haar kandidatuur bij het BOIC  

- Datum volgend Bestuursorgaan: maandag 10 mei om 19u30  

 

 


