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1 Inleiding  

 

De wereld verandert, en daar kan ook de Vlaamse roeiwereld niet aan ontsnappen. 

 

Vanuit de Vlaamse Roeiliga wordt hier al verschillende jaren op ingespeeld.  

Diverse initiatieven werden reeds genomen om de klassieke dienstverlening aan clubs en hun leden te 

actualiseren en aan te passen aan nieuwe behoeften en omstandigheden. Daarnaast is het werkveld 

verruimd door nieuwe geïnteresseerde verenigingen aan te trekken en te ondersteunen met projecten 

die aan hun specifiek werkveld zijn aangepast. 

De VRL heeft dus niet gewacht op een nieuwe regelgeving om een toekomstgericht beleid uit te stippelen. 

In dit nieuwe beleidsplan 2017 – 2020 wil de VRL op haar elan doorgaan, daarbij intensief gebruik makend 

van de mogelijkheden die het nieuwe decreet en de betrokken uitvoeringsbesluiten aan de sportliga’s 

bieden om hun beleid kwaliteitsvol en doelgericht uit te stippelen. 

Daarbij blijven we uiteraard oog hebben voor de prestaties van clubverantwoordelijken en coaches, die 

zich gedurende soms vele tientallen jaren, veelal op vrijwillige basis, ten bate van de (roei)sportieve jeugd 

hebben ingezet en dit nog steeds onverdroten doen. 

Maar tevens moeten we rekening houden met de veranderde leefwereld van jongeren waardoor hun 

verwachtingen niet meer vergelijkbaar zijn met deze van 30 jaar geleden, en waaraan liga’s en clubs 

moeten tegemoetkomen willen ze hun aantrekkingskracht behouden en zelfs versterken.  

En niet alleen jongeren vormen het doelpubliek van de VRL.  Als liga wensen we in te spelen op de 

behoefte tot “breed” en “levenslang” sporten, naast het ondertussen algemeen aanvaard principe van het 

“levenslang leren”.    

In samenwerking met de aangesloten clubs, en met steun van de Vlaamse overheid, wil de Vlaamse 

Roeiliga hiertoe de bestaande werking optimaliseren, nieuwe horizonten verkennen en de roeisport meer 

in de kijker plaatsen.  

Kortom, dit beleidsplan is een ambitieuze aanzet tot een vernieuwend roeisportbeleid dat het roeien als 

complete en vooral ploegsport aan jong en oud(er) wil aanbieden.    

De Vlaamse Roeiliga is er klaar voor, de clubs ongetwijfeld ook.  

De aanwezige teamspirit, in vele gevallen tot stand gekomen tijdens het roeien, vormt de onmiskenbare 

basis voor de realisatie van onze ambitie.        

 

Guy Haaze 

Voorzitter Vlaamse Roeiliga 
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2 Informatie van de sportliga 

 

2.1 Structuur van de sportliga 

2.1.1 Profiel 

 

Naam sportliga: Vlaamse Roeiliga vzw 

Adres zetel:   Zuiderlaan 13, 9000 Gent 

Tel:    09/243 12 50 

E-mail:    info@vlaamse-roeiliga.be 

Website:   www.vlaamse-roeiliga.be  

Bankrekening:  BE22 0682 3081 3547 

 

De VRL als Vereniging Zonder Winstoogmerk 

De Vlaamse Roeiliga is als vzw gesticht in 1974. Haar maatschappelijke zetel bevindt zich te Gent, 

Zuiderlaan 13 (Huis van de Sport). 

De Algemene Vergadering, waarin al de aangesloten leden vertegenwoordigd zijn, is het hoogste orgaan 

van de Vlaamse Roeiliga. De AV bepaalt het algemeen beleid en legt dit vast in 4-jaarlijkse beleidsplannen. 

De Raad van Bestuur is samengesteld uit maximum 11 afgevaardigden van de aangesloten 

roeiverenigingen die worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Bestuur kan 3 

onafhankelijke bestuurders met een adviserende bevoegdheid coöpteren. 

De Raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter, secretaris-generaal en penningmeester en 

verdeelt verder onder zijn leden de volgende functies en verantwoordelijkheden: 

• Topsportverantwoordelijke 

• Verantwoordelijke jeugd- en schoolroeien 

• Verantwoordelijke communicatie & sponsoring 

• Verantwoordelijke recreatief en studentenroeien (“rowing for all”) 

 

en duidt onder haar leden 4 afgevaardigden aan die de helft van de Raad van Bestuur van de Koninklijke 

Belgische Roeibond uitmaken. De Franstalige liga LFA (Ligue Francophone d’Aviron) benoemt op haar 

beurt de 4 andere bestuurders van de KBR. 

De Raad van Bestuur werkt, op basis van het goedgekeurde beleidsplan, de jaarlijkse actieplannen uit die 

aan de Algemene Vergadering telkens ter goedkeuring worden voorgelegd. 

De VRL beschikt voor de voorbereiding en praktische uitvoering van de beleids- en actieplannen over 

hooggekwalificeerde medewerkers. 

 

 

 



Beleidsplan 2017-2020 – Vlaamse Roeiliga vzw 

7 

 

De Raad van Bestuur en de medewerkers kunnen beroep doen op raadgevende commissies voor de 

verschillende domeinen waarbinnen ze werkzaam zijn: 

• Commissie communicatie & sponsoring 

• Commissie jeugd- en schoolroeien (-18j) 

• Commissie recreatief en studentenroeien (Rowing for All) 

• Vlaamse Topsportcommissie 

• Sportmedische en wetenschappelijke Commissie (met dokter Ruben De Gendt) 

• Juridische Commissie 

 

Via de KBR is de VRL lid is van het BOIC en de FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron). De 

VRL is tevens lid van de Vlaamse Sportliga en het Vlaams Dopingtribunaal. 

Aangesloten leden 

Als erkende en gesubsidieerde unisportliga staat de VRL open voor alle Vlaamse verenigingen die de 

recreatieve en/of de competitieve outdoor en indoor roeisport beoefenen. 

In 2016 overkoepelt de VRL 5 West-Vlaamse, 8 Oost-Vlaamse, 5 Antwerpse, 3 Limburgse, 1 Vlaams-

Brabantse en 1 vereniging uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2017 zal een nieuwe roeivereniging, 

gelegen aan het Schulensmeer (Lummen- Limburg), ons werkveld verder uitbreiden. 
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2.1.2 Organogram 
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2.1.3 De aangesloten leden 

 

De Vlaamse Roeiliga bestaat op dit moment uit 24 aangesloten Nederlandstalige leden (16 clubs en 8 

hoger onderwijsinstellingen) in de Vlaamse Gemeenschap. De 16 roeiclubs hebben uit hoofde van de 

Belgische Koepel (nl. de Koninklijke Belgische Roeibond) een chronologisch aansluitingsnummer. 

 

1. Koninklijke Roeivereniging Brugge vzw   Aansluitingsnummer 4 (gesticht 1869) 

2. Koninklijke Roeivereniging Club Gent vzw   Aansluitingsnummer 5 (gesticht 1871) 

3. Koninklijke Roei- en Nautische Sport Oostende vzw Aansluitingsnummer 6 (gesticht 1871) 

4. Roeivereniging Nautilus Vilvoorde vzw   Aansluitingsnummer 9 (gesticht 1875) 

5. Koninklijke Roeivereniging Sport Gent vzw  Aansluitingsnummer 12 (gesticht 1883) 

6. RARC-KAWV vzw     Aansluitingsnummer 17 (gesticht 1910) 

7. Antwerpse Roeivereniging vzw    Aansluitingsnummer 23 (gesticht 1945) 

8. Gentse Roei- en Sportvereniging vzw   Aansluitingsnummer 25 (gesticht 1965) 

9. Brugse Trimm- en Roeivereniging vzw   Aansluitingsnummer 33 (gesticht 1977) 

10. Trimm- en Roei Toss ’80 Hazewinkel vzw   Aansluitingsnummer 36 (gesticht 1980) 

11. Vereniging Veteranen Roeiers vzw   Aansluitingsnummer 37 (gesticht 1980) 

12. Akhenaton Roeischool vzw    Aansluitingsnummer 40 (gesticht 1998) 

13. Zuid-West-Vlaamse Roeivereniging vzw   Aansluitingsnummer 45 (gesticht 2011) 

14. C-ROW vzw      Aansluitingsnummer 46 (gesticht 2011) 

15. The Open Antwerpse Roeivereniging vzw (OAR)  Aansluitingsnummer 47 (gesticht 2012) 

Roeiclub Schulensmeer vzw                    (gesticht 2017) 

 

16. PXL Hogeschool vzw      Aangesloten bij de VRL 2014 

17. Universiteit Hasselt Autonome Openbare Instelling  Aangesloten bij de VRL 2014 

18. UC Leuven Limburg (KUL Sui Generis)    Aangesloten bij de VRL 2014 

19. Universiteit Gent publiekrechtelijke instelling   Aangesloten bij de VRL 2014 

20. Hogeschool Gent publiekrechtelijke instelling   Aangesloten bij de VRL 2014 

21. Arteveldehogeschool vzw     Aangesloten bij de VRL 2014 

22. Hogeschool West-Vlaanderen publiekrechtelijke instelling  Aangesloten bij de VRL 2014 

23. Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen   Aangesloten bij de VRL 2016 
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Hieronder de evolutie van het aantal roeiclubs over de jaren heen. Rekening houdend met de toetreding 

van Schulensmeer in 2017. 

 

 

 

 

Hieronder de verdeling van het aantal roeiclubs over gans Vlaanderen, situatie begin 2017, met inbegrip 

van toetreding roeiclub Schulensmeer.  
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2.2 De medewerkers van de sportliga 

2.2.1 Organogram 
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2.2.2 Sporttechnische medewerkers  

 

Sporttechnisch coördinator 

Naam:   Celine Pieters 

Statuut:  Contractueel 

Arbeidsregime:  100% 

Functie en betrokkenheid bij de basisopdrachten en beleidsfocussen 

• Coördineert de opmaak van de jaarlijkse actieplannen en de rapporteringen  

• Is specifiek verantwoordelijk voor 

1. Algemene opvolging beleids- en actieplannen 

2. Rapportering aan Raad van bestuur 

3. Voorbereiding rapportering aan Sport.Vlaanderen 

4. Competitie – talentdetectie  

5. Opleiding 

6. Interne werking 

• Beleidsfocus Topsport 

 

Sporttechnisch coördinator voor de recreatieve sportbeoefening 

Naam: Brand Breyne 

Statuut: Contractueel 

Arbeidsregime: 100% 

Functie en betrokkenheid bij de basisopdrachten en beleidsfocussen 

• Coördineert de opmaak van het vierjaarlijks beleidsplan, de jaarlijkse actieplannen en rapporteringen. 

• Is betrokken bij de volgende thema’s 

1. Promotie en communicatie 

2. Clubondersteuning 

3. Interne werking 

• Beleidsfocus Laagdrempelig sporten 

• Beleidsfocus Innovatie  

 

2.2.3 Administratieve medewerkers 

 

Administratief coördinator 

Naam:   Lien Desmet 

Statuut:  Contractueel 

Arbeidsregime:  50% 
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Functie en betrokkenheid bij de basisopdrachten en beleidsfocussen 

• Verantwoordelijk voor de beleidsfocus “jeugdsport”.  

• Is betrokken bij volgende thema’s 

1. Promotie en communicatie (roeigids) 

2. Clubondersteuning 

• (Digitaal) ledenbeheer en verzekeringen 

• Digitaal rapporteringstool Sport.Vlaanderen 

• Betalingen 

 

Administratief coördinator 

Naam:   Lien Van de Velde 

Statuut:  Contractueel 

Arbeidsregime:  50% 

 

Functie en betrokkenheid bij de basisopdrachten en beleidsfocussen 

• Financieel beheer 

o Boekhouding 

o Budgetbeheer 

o Leveranciers- en klantenbeheer 

• Is betrokken bij volgende thema’s 

1. Promotie en communicatie (sociale media, nieuwsbrief) 

2. Clubondersteuning 

3. Interne werking (Goed bestuur) 
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3 De missie 

 

 

Missie 

 

De Vlaamse Roeiliga streeft, als enige overkoepelende roeiliga in Vlaanderen, naar een kwaliteitsvolle 

administratieve, sporttechnische en organisatorische ondersteuning van de roeisport in het algemeen en 

de aangesloten roeiverenigingen en haar roeiers in het bijzonder.  

Zij streeft naar een evenwaardige verdeling tussen en ondersteuning voor recreatief en competitief 

roeien en roeien op topsport niveau op een ethisch en medisch verantwoorde manier.  

De Vlaamse Roeiliga spitst zich toe op het aanbieden van competitieve en recreatieve activiteiten, het 

streven naar zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers die de roeiers op elk niveau begeleiden, optimale 

talentdetectie, roeipromotie en kwaliteitsbewaking in alle geledingen van de sport.  

 

 

Visie 

 

De Vlaamse Roeiliga wil een zelfkritische organisatie zijn die continu streeft naar een verbetering van de 

roeisport en ondersteuning biedt aan de roeiclubs en haar roeiers. 
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4 De gegevensverzameling 

 

4.1 Profiel van de organisatie 

4.1.1 Het verleden van de Vlaamse Roeiliga 

Bij de opmaak van het beleidsplan 2017-2020 werden van meet af aan alle bestuursleden zoveel mogelijk 

betrokken. De draftversie van het plan werd neergeschreven door het secretariaat. De basisopties en 

strategische keuzes werden bepaald door de Raad van Bestuur na overleg met de “Raad van Voorzitters” 

en ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. 

De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga zijn hierbij vertrokken van hun ervaring met de realisatie van 

het beleidsplan 2013 – 2016. Hiertoe werd jaarlijks gemeten via de meetplannen of de gestelde 

doelstellingen effectief bereikt werden.  

Het financieel plan werd strikt gevolgd aangezien het van cruciaal belang is om de begrote posten te 

respecteren. Bij de opmaak van dit plan 2017 – 2020 werd efficiëntie hoog in het vaandel gehouden en 

werden alle vorige acties en keuzes tegen het licht gehouden.  

 

De missie 

De missie in het beleidsplan 2013-2016 werd geëvalueerd en beantwoordde niet meer volledig aan de 

verwachtingen. Enkele accenten werden gelegd om beter de huidige taken van de liga te verwoorden.  

 

Het proces 

Ter voorbereiding van het beleidsplan 2017 – 2020 werd het ontwerpdecreet op 9.03.2016 besproken in 

de Raad van Voorzitters, zowel met betrekking tot de basiswerking als tot de voorziene beleidsopties. 

 

Het secretariaat bereidde daarop de evolutieve versies voor die telkens aan de Raad van Bestuur (18.04, 

1.06 en 12.07) werden voorgelegd en aan de bemerkingen werden aangepast. 

 

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de Raad van Voorzitters werd op 

2.09.2016 een eerste draftversie van het beleidsplan 2017 – 2020 “basiswerking – beleidsopties” uitvoerig 

besproken. 

 

De Raad van bestuur van 21.09.2016 en 10.10.2016 legde daarop de basiskeuzes vast waarna het 

secretariaat een nieuwe versie voor de bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de clubvoorzitters 

opmaakte. 

 

Op 14.10.2016 volgde een tweede intensieve en interactieve bijeenkomst van VRL – bestuur en 

clubvoorzitters om een laatste bespreking te wijden aan het ontwerp-beleidsplan. 

 

Op 26.10.2016 werd het definitief plan goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VRL. 
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De structuur 

Volgens de nieuwe richtlijnen van Sport Vlaanderen moest er niet noodzakelijk gewerkt worden met de 

vroegere basisopdrachten. Deze gaven een gekende structuur en zijn vergelijkbaar met andere liga’s. 

Alternatieven werden uitgewerkt, die meer uitgaan van de effectieve doelstellingen van de liga. Deze 2 

structuren werden tegen het licht gehouden en naar gebruiksvriendelijkheid afgewogen.  

Uiteindelijk werd voor het alternatief gekozen voor het beleidsplan 2017 – 2020. De doelstellingen 

werden in onderstaande, nieuwe structuur gegoten. Deze geeft een meer realistische blik op de werking 

van de liga:  

1. Aanbod en activiteiten 

2. Roeitrainers 

3. Clubondersteuning  

4. Promotie en communicatie 

5. Interne werking 

 

 

De doelstellingen 

De doelstellingen waren in het vorige beleidsplan duidelijk en SMART geformuleerd. Op basis van de 

nieuwe basisopdrachten heeft de VRL ervoor gekozen om de doelstellingen anders te formuleren, waarbij 

de kerntaken zoals in het vorige beleidsplan nog steeds duidelijk naar voor komen. Deze werden echter in 

een andere, duidelijker structuur gegoten.  

 

4.1.2 Werkingsportfolio van de organisatie 

Verschillende acties per vroegere BO.  

Competitie • Digitaal competitieplatform I Row + overkoepelen en ondersteunen van de 

wedstrijdadministratie van de clubs 

• Organiseren langeafstandswedstrijd 

• Verslaggeving regatta's via website, Facebook en nieuwsbrief 

• Bijhouden aantal deelnemers regatta's 

• Publicatie lottrekkingen en uitslagen wedstrijden op onze website 

• Opvolgen van licentienummers in functie van competities 

• Organiseren time trials 

• Organiseren jeugdroeihappening 

• Allroundcriterium 

• Ondersteuning van grote internationale roeimanifestaties (vrijwilligers en 

tijdsregistratie) 

• Organiseren studentenregatta 

• Acties kamprechters - week van de official 

• Organiseren recreatieve regatta 

Recreatie • Organiseren toertocht 

• Bijhouden aantal deelnemers toertochten 

• Opmaken en verdelen recreatieve kalender 

• Voorbereiden en opvolgen van vergaderingen commissie Rowing for All 

• Organiseren techniektraining 
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• Opmaken recreatieve trainingsfiches 

• Informeren en initiëren van G-Roeien 

• Ontwikkeling studentenroeien 

Opleidingen 

bijscholingen 

• Jaarlijks organiseren van 2 administratieve bijscholingen 

• Jaarlijks organiseren van 2 sporttechnische bijscholingen 

• Jaarlijks organiseren van een sportkaderopleiding (initiator of trainer B) 

• Herwerken van de cursusteksten initiator, trainer B en trainer A na de screening 

• Kwalificatietabel up-to-date houden 

• Vertegenwoordiging in de denkcel roeien 

Begeleiding • Digitaal leden- en competitieplatform I-Row 

• Verzekeringen 

• Sporttechnische ondersteuning (trainingsschema's) 

• Administratieve ondersteuning (clubs informeren over vzw, btw, 

vrijwilligersmaterie, …) 

• Ondersteuning nieuw opstartende roeiverenigingen 

• Opvolgen vergaderingen met waterwegbeheerders 

Communicatie • Maandelijkse nieuwsbrief 

• Ontwikkeling nieuwe website + up to date houden website 

• Update van Facebookpagina 

• Roeigids 

Promotie • Deelname aan allerhande promotionele activiteiten (Doe Aan Sport beurzen, Zomer 

Sportpromotietoer, Watersportdag, …) 

• Opmaken promotionele teksten (Ugent, Sport Vlaanderen…) 

• Ergometerproject op scholen 

• Studentenroeien 

• Roeibrevet 

• Roei Awards 

• Bestellen, stockeren en verdelen van promotioneel materiaal (banners, vlaggen, 

Beach vlaggen) 

• Bestellen en verdelen van gadgets (USB sticks, handdoeken, drinkbussen) 

Jeugdsport  • Ontwikkeling jaarlijks subsidiereglement voor de clubs 

• Ondersteunen van de deelnemende clubs 

• Verdediging van de budgetten bij Sport Vlaanderen 

Topsport • Kledij nationaal team 

• Tewerkstellingscontracten atleten 

• Verdediging budgetten bij Sport Vlaanderen 

• Organiseren van binnen- en buitenlandse stages en wedstrijden 

• Topsportbeleid (topsportcommissie, selectietraject, selecties, opvolgen 

geselecteerde roeiers, …) 

• Algemeen ondersteunen van de topsporters (voeding - medisch - krachttraining - 

inspanningstesten …)  

• Materiaal 

• Regiocoachwerking 

• Talentdetectie 

Prioriteiten- 

beleid  

• Risicoanalyse: uitvoering en opvolging 

• Vaarkaarten opmaken en drukken 

• Opleiding en bijscholing hulpverlener 

• Opmaken en verdeling roeibrevet 

Ethisch VS • Opmaken ethische code 

• Communiceren van ethische code 
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4.1.3 Wettelijke context 

 

WET/DECREET/REGELGEVING AANDACHTSPUNT 

DECREET sector 

- Nieuw Decreet van 16/06/2016 houdende de regeling van 

de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportliga’s, de 

koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve 

vrijetijdsbesteding  

 

 

- Algemeen uitvoeringsbesluit van 16/09/2016: Besluit van 

de Vlaamse Regering tot vaststelling van de algemene 

erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de 

georganiseerde sportsector 

- Uitvoeringsbesluit beleidsfocussen van 16/09/2016: 

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering 

van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning 

en subsidiëring van de georganiseerde sportsector inzake 

de vaststelling van de voorwaarden om een subsidie te 

verkrijgen voor de uitvoering van de beleidsfocussen 

jeugdsport, laagdrempelig sportaanbod, innovatie en 

sportkampen 

 

- VRL vzw voldoet aan de 

erkenningsvoorwaarden. 

- VRL vzw voldoet aan de 

subsidiëringsvoorwaarden. We voeren 

basisopdrachten en 3 beleidsfocussen uit.  

 

- VRL vzw voldoet aan dit Algemeen 

Uitvoeringsbesluit  

 

- VRL vzw voldoet aan dit 

Uitvoeringsbesluit 

VZW wetgeving VRL vzw is in orde 

Andere wetgeving 

- Vrijwilligerswetgeving 

- Tuchtreglement Vlaams Dopingtribunaal 

 

- VRL vzw is in orde  

- VRL vzw is in orde (is opgenomen in het 

huishoudelijk reglement)  

Diverse reguleringen 

- Huurcontract kantoor bij de Provincie Oost-Vlaanderen 

- Arbeidsongevallenverzekering 

 

- VRL vzw is in orde 

- VRL vzw is in orde 

Andere 

- Nationale roeicodex van de Koninklijke Belgische 

Roeibond (wedstrijdreglementeringen) 

 

 

- Statuten en huishoudelijk reglement Vlaamse Roeiliga 

 

 

- VRL  vzw dient hier rekening mee te 

houden (o.a. toekennen van vergunningen 

in functie van regatta’s)  

 

- VRL vzw is in orde 
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- Statuten en huishoudelijk reglement Koninklijke Belgische 

Roeibond  

 

- Sponsorreglementering van de K.B.R. 

- VRL vzw is in orde 

 

 

- VRL vzw dient hier rekening mee te 

houden (bv. opname van logo’s)   

 

 

 

 

 

4.2 Gegevensverzameling 

 

 

 

Hieronder volgt de verzameling van gegevens van het verleden van de Vlaamse Roeiliga die de basis zijn 

van de toekomst voor de komende 4 jaar. Op basis van onderstaande gegevens werden keuzes gemaakt 

om de volgende 4 jaar te evolueren.  

 

Het aantal leden 

 

De roeiende leden van de Vlaamse Roeiliga worden opgedeeld in A en B-licenties. Dit is het onderscheid 

dat gemaakt wordt voor de competitieve (A) roeiers en recreatieve (B) roeiers. Bij de A-licentie hoort een 

sportmedische geschiktheidsverklaring van een dokter.  

 

Evolutie van het aantal roeiende leden in de tijd. Het totaal is de som van de A en B licenties.  

 

 
 

Per Olympiade groeit het aantal leden. De beleidsperiode 2009 – 2012 had dit niet, waardoor extra 

inspanningen werden geleverd om dit in de daaropvolgende beleidsperiode 2013 – 2016 wel te hebben. 
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Dit is nu ook gelukt. Die stijgende lijn willen we in de volgende periode doortrekken, toch op zen minst 

bestendigen.   

 

De verhouding van de A- met de B-licenties. 

 

 
 

De verhouding  tussen A en B licenties  schommelt steeds rond de 40%. Verwacht wordt dat deze 

verhouding de komende jaren weinig zal veranderen.  
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Evolutie van de leden per club en provincie sinds 2010. 

 

 

 

 

 

A B Totaal A B Totaal A B Totaal A B Totaal A B Totaal A B Totaal A B Totaal

Antwerpen 119 287 406 107 314 421 99 280 379 108 372 480 122 368 490 151 316 467 111 336 447

ARV 49 91 140 47 105 152 35 105 140 23 121 144 26 101 127 38 110 148 25 110 135

RARC-KAWV 14 68 82 18 74 92 18 47 65 20 45 65 18 29 47 18 38 56 12 23 35

TRT 56 128 184 42 135 177 46 128 174 49 131 180 52 145 197 56 101 157 37 109 146

OAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 75 91 26 93 119 39 67 106 34 84 118

AUHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13

Oost-Vlaanderen 264 468 732 280 462 742 261 457 718 234 465 699 233 475 708 251 461 712 245 510 755

GRS 86 101 187 74 101 175 76 100 176 66 107 173 67 90 157 65 112 177 59 146 205

KRCG 54 68 122 68 60 128 61 70 131 55 79 134 49 98 147 52 92 144 56 52 108

KRSG 104 299 403 115 292 407 104 265 369 98 249 347 101 231 332 110 214 324 96 227 323

VVR 20 0 20 23 9 32 20 13 33 15 22 37 16 21 37 23 19 42 20 18 38

C-ROW 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 8 8 0 7 7 0 0 0 1 1 2

UGent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1 20 21 13 51 64

HoGent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 13 13

ArteveldeHS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2

West-Vlaanderen 209 156 365 226 127 353 224 142 366 215 116 331 218 115 333 237 160 397 278 164 442

BTR 28 0 28 21 0 21 26 35 61 31 24 55 30 23 53 28 27 55 29 34 63

KRB 89 143 232 114 114 228 107 90 197 98 61 159 105 65 170 125 123 248 160 102 262

KRNSO 92 13 105 91 13 104 89 17 106 86 29 115 83 27 110 84 10 94 89 26 115

Kortrijkse Roeiclub 0  / / 0 0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Brussles Hoofdst Gew 0 0 0 1 0 9 5 13 24 0 10 16 1 9 14 2 5 7 1 13 14

Akhenaton 0 0 0 1 0 9 5 13 24 0 10 16 1 9 14 2 5 7 1 13 14

Vlaams-Brabant 0 0 0 9 0 1 11 0 5 6 6 6 5 0 1 1 0 1 1 0 1

RNV 0 0 0 9 0 1 11 0 5 6 6 6 5 0 1 1 0 1 1 0 1

Limburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 23 54 84 63 33 96 51 106 157

KHYC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 14 22 0 22 0 0 0 0 0 0

UHasselt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 17 18 33 6 39 26 43 69

PXL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 18 14 32 21 32 53

UCLL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 22 12 13 25 4 31 35

Totaal 592 911 1503 623 903 1526 600 892 1492 577 969 1546 602 1021 1630 705 975 1680 687 1129 1816

2015 20162010 2011 2012 2013 2014
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Evolutie van het totale aantal leden per provincie 

 

 
 

In de regio’s Antwerpen en Vlaams-Brabant/ Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het aantal roeiers 

ongeveer stabiel gebleven de laatste paar jaren. Een stijging van roeiers vinden we vooral in West-

Vlaanderen en Limburg. In West-Vlaanderen was dit een combinatie van factoren, maar vooral een 

stijging in het aantal recreatieve roeiers. In Limburg is de trend een vertaling van de stijging in 

studentenroeiers. Ook in Oost-Vlaanderen zien we een kleine stijging door het stijgende aantal 

studentenroeiers. Een signaal voor de liga om blijvend in te zetten in de licht en minder competitieve 

groepen en omkadering.  

 

 

Regatta’s in Vlaanderen 

 

Op volgende pagina een overzicht van de verschillende regatta’s die georganiseerd worden in Vlaanderen 

per jaar. Deze worden door de clubs of de liga georganiseerd. Alle regatta’s gaan door op het water, 

behalve de ergometerwedstrijden van de GRS en de OBIC.  

De ene wedstrijd trekt al meer buitenlandse deelnemers dan de andere. Het grote percentage 

buitenlandse deelnemers is een mate van succes en uitstraling van de wedstrijd. In 2015 werd in 

Vlaanderen het WK Masters georganiseerd in Hazewinkel. Dit evenement zorgde voor een groot aantal 

buitenlandse deelnemers.  

Gemiddeld namen de laatste jaren (2015 en 2016) respectievelijk 143 en 134 Vlaamse deelnemers of 

20,3% en 19,6% van de A-licenties deel aan de Vlaamse regatta’s. Dit sterkt onze doelstelling om te 

streven naar maximale deelname aan Vlaamse regatta’s door Vlaamse roeiers.  
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2014: 

Competitie Aantal unieke deelnemers Aantal leden VRL Percentage 

GRS Ergometerwedstrijd 193 158 81.9% 

Brugge Boat Race 647 171 26.4% 

GRS Regatta 749 240 32.0% 

BK korte boten 363 280 77.1% 

KRSG Regatta 940 270 28.7% 

Hasselt Studentenregatta 36 36 100.0% 

KRSG Trofee van Vlaanderen 145 139 95.9% 

KRCG Regatta 340 228 67.1% 

BK lange boten 393 290 73.8% 

VRL Langeafstand 78 62 79.5% 

OBIC 202 150 74.3% 

2015: 

Competitie Aantal unieke deelnemers Aantal leden VRL Percentage 

GRS Ergometerwedstrijd 175 137 78.3% 

Brugge Boat Race 644 216 33.5% 

GRS Regatta 1220 231 18.9% 

BK korte boten 339 255 75.2% 

VRL Studentenregatta 81 72 88.9% 

KRSG Regatta 1006 252 25.0% 

Hasselt Studentenregatta 27 27 100.0% 

VRL Recreatieve competitie 27 20 74.1% 

KRSG Trofee van Vlaanderen 152 139 91.4% 

WK Masters 4675 68 1.5% 

KRCG Regatta 332 226 68.1% 

BK lange boten 234 214 91.5% 

VRL Langeafstand 69 47 68.1% 

OBIC 136 104 73.5% 

2016:  

Competitie Aantal unieke deelnemers Aantal leden VRL Percentage 

GRS Ergometerwedstrijd 145 119 82.1% 

Brugge Boat Race 657 184 28.0% 

GRS Regatta 1101 216 19.6% 

VRL Studentenregatta 54 45 83.3% 

BK korte boten 308 239 77.6% 

KRSG Regatta 1219 233 19.1% 

Hasselt Studentenregatta 27 27 100.0% 

VRL Recreatieve competitie 0 0 / 

KRSG Trofee van Vlaanderen 150 139 92.7% 

KRCG Regatta 357 208 58.3% 

BK lange boten 182 161 88.5% 

VRL Langeafstand 64 45 70.3% 

OBIC 178 133 74.7% 
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Allroundcriterium: jeugdcompetitie 

 

Het Allroundcriterium of jeugdcompetitie wordt overkoepelend georganiseerd door de Vlaamse Roeiliga, 

en gaan door bij de clubs. Er wordt telkens een combinatie van 2 of 3 proeven afgelegd: lopen, slalom 

roeien en roeien in lijn. De wedstrijden gaan door voor roeiers van 12 – 14 jaar.  

De Jeugdroeihappening verzamelt alle deelnemers van dat jaar in een roeiwedstrijd met een meer fun-

gehalte, een apotheose van het roei jaar.  

De aantallen over de jaren heen verschillen niet veel. Toch zien we soms een licht dalende trend. Dit 

sterkt opnieuw onze doelstelling om te streven naar maximale deelname aan Vlaamse (jeugd)regatta’s 

door Vlaamse (jeugd)roeiers. 

 

Overzicht aantal deelnames aan het allroundcriterium 

Organisator Competitie 2014 2015 2016 

KRCG KRCG Duathlon 73 71 73 

GRS GRS Triathlon 68 67 67 

BTR BTR Triathlon 71 70 64 

TRT TRT Triathlon 79 37 61 

KRSG KRSG Triathlon 85 69 79 

KRNSO KRNSO Triathlon Afgelast 64 69 

KRB KRB Duathlon 67 54 63 

VRL Jeugdroeihappening 74 62 58 

 

Evolutie allroundcriterium: aantal deelnemers per wedstrijd.  

 

 

 

Evolutie jeugdleden.  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

totaal aantal jeugdleden 460 417 500 516 497 576 570 

totaal aantal leden 1500 1526 1492 1546 1629 1680 1816 

procentueel aandeel jeugdleden 30,67 27,33 33,51 33,38 30,51 34,29 31,39 
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Recreatie en recreatieve competitie.  

 

Doorheen het jaar worden verschillende activiteiten georganiseerd voor niet-competitieve roeiers. Naast 

trainingen gaat dat over toertochten en recreatieve regatta’s. Bij toertochten roeit men van A naar B in 

functie van ontspanning en plezier. Een recreatieve regatta is een regatta met een minder hoog niveau 

dan de reguliere competitie. Het deelnemen is er belangrijker dan winnen. Deze werd pas sinds 2015 

ingevoerd en moet nog aan populariteit winnen.  

In 2013 zijn enkele extra toertochten doorgegaan die de volgende jaren niet zijn kunnen doorgaan door 

weersomstandigheden of andere clubactiviteiten. We kunnen spreken van overmacht of begrijpelijke 

andere prioriteiten binnen de organiserende clubs, niet uit onwil, desinteresse of slechte werking. 

Daarnaast nemen Vlaamse roeiers ook vaak deel aan buitenlandse toertochten.  

 

Aantal toertochten in Vlaanderen 

 

 

 

Aantal recreatieve regatta’s 

 

Jaar Aantal organisaties Deelnemers 

2015 1 27 

2016 1 0 
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Alle Vlaamse roeiactiviteiten 

Een overzicht van alle organisaties op verschillende niveaus. Het a tot z programma van de Vlaamse 

Roeiliga. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen competitie, recreatieve competitie, recreatie 

(toertochten) of jeugdcompetitie. Cijfers per onderdeel vindt u hieronder.  

 

Soort 2014 2015 2016 

Competitie 11 14 13 

Recreatieve competitie 0 1 1 

Recreatie  6 5 7 

Jeugdcompetitie  8 8 8 

Totaal 25 28 29 

 

Bovenstaande evolutie geeft volgende grafiek: 

 

 
 

Totaal aantal deelnames aan Vlaamse organisaties.  

 

Het totaal aantal individuele deelnames aan de verschillende organisaties op verschillende niveaus binnen 

het Vlaamse roeien. Dit zijn alle mensen die hebben deelgenomen aan bovenstaande activiteiten. Zowel 

binnenlandse als buitenlandse deelnames.  

 

2014 2015 2016 

Competitie  4086 4442 4442 

Recreatieve competitie 0 27 0 

Recreatie  489 316 445 

Jeugdwedstrijden  517 494 534 

Totaal  5092 5279 5963 
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Ergometerproject 

 

Het scholenproject “ergometerroeien” zorgt ervoor dat scholieren in aanraking komen met de roeisport. 

De VRL heeft 8 ergometers die ze ter beschikking stelt aan scholen. Het schooljaar wordt verdeeld in 

verschillende periodes van 3 weken. Gedurende die periodes kunnen de scholen gebruik maken van de 

toestellen in de lessen LO of tijdens andere momenten. Nadien is het de bedoeling dat de roeiclub in de 

buurt contact neemt met de school om de scholieren ook initiatie op het water aan te bieden. Vanaf het 

schooljaar 2015 – 2016 worden enkele periodes gereserveerd voor ergometerkampioenschappen of 

promotiemomenten voor het studentenroeien. Mits een goede spreiding en contact met lokale roeiclubs 

gaat dit project verder, in combinatie met een doorgedreven Vlaams kampioenschap ergometerroeien.  

 

Evolutie per academiejaar 

 

 

 

Evolutie aantal periodes per provincie 
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Roeitrainers 

 

De kwalificatiegraad van de Vlaamse roeitrainers is dit jaar 73,9%. Deze schommelt de laatste jaren 

telkens rond de 70%, wat erg goed is. Alleszins omdat het totaal aantal trainers ook jaar per jaar stijgt. Dit 

hoge percentage halen we door continu in te zetten op opleiding en bijscholing van onze trainers. We 

blijven deze inspanningen volhouden om de kwalificatiegraad, en hiermee gepaard de kwaliteit van de 

trainers, zo hoog mogelijk te houden.  

 

De kwalificatiegraad van de Vlaamse roeitrainers.  

Aantal trainers 

Gediplomeerde 

trainers Kwalificatiegraad 

01/01/2013: 101 70 69,3% 

01/01/2014: 111 74 66,7% 

01/01/2015: 118 82 69,5% 

01/01/2016: 129 94 72,9% 

01/01/2017:  134 99 73,9% 

 

 

Totaal aantal gediplomeerde en niet-gediplomeerde trainers.  

 

 

 

 

Aantal georganiseerde trainerscursussen.  

 

Jaar 2013 2014 2015 2016 

Initiator  Brugge (9/15) Hasselt (5/12)  

Trainer B Hazewinkel   Gent (afgelast) 

 

In 2016 is de opleiding trainer B niet kunnen doorgaan door te weinig inschrijvingen. We proberen echter 

elk jaar een opleiding te kunnen starten.  
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Aantal bijscholingen en deelnemers 

 

2014 Aantal Deelnemers 

Administratief 2 26 

Sporttechnisch 2 42 

 2015 Aantal Deelnemers 

Administratief 3 26 

Sporttechnisch 2 92 

 

 

 

Veiligheidsbeleid 

 

Aantal clubs met inspanningen in een veiligheidsbeleid. 

2013 2014 2015 2016 

Preventiecoördinator 10 10 10 10 

Risicoanalyse 0 5 5 5 

Hulpverlener 10 6 4 4 

Totaal 20 21 19 19 

 

Een preventiecoördinator coördineert het veiligheidsbeleid in de club en vertegenwoordigd de club op de 

vergaderingen voor het veiligheidsbeleid. Hij zorgt ervoor de risicoanalyse doorgaat op de club en de 

resultaten ervan worden verwerkt. Iedere club heeft mogelijkheid om leden in te schrijven op de 

opleiding en bijscholing gediplomeerd hulpverlener.  

 

 

Drop out 

 

 

Drop-in Drop-out Totaal 

2012 493 488 1492 

2013 459 404 1546 

2014 706 545 1630 

2015 659 590 1679 

2016    

 

De drop out van het Vlaamse roeien is procentueel groot. Dit is zeker iets waar de Roeiliga de komende 

beleidsperiode wil op inzetten. Verdere ondersteuning van trainers, extra aanbod voor elke leeftijds- en 

niveaugroepen, aantrekken van extra trainers… 

Er moet ook in rekening gebracht worden dat het roeien voor elke deelnemer een serieuze inspanning 

vraagt. Er wordt veel en intensief getraind en dit is niet voor iedereen weggelegd. Er zijn veel mensen die 

graag met het roeien beginnen (instroom is er ook telkens), maar daarvan haken er veel af door het niet 

(meer) kunnen opbrengen van de nodige inspanningen. Zeker in deze tijden van sporthopping.  
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G-Roeien 

De Vlaamse Roeiliga heeft reeds meerdere gesprekken gehad met Parantee, de G-sportfederatie, in 

functie van een samenwerking inzake G-roeien. Een charter ligt klaar en kan ondertekend worden. Er is bij 

de roeiclubs echter geen tot weinig vraag naar samenwerking of ondersteuning van het G-roeien. Na 

onderzoek is er 1 club die 1 lid heeft die onder de categorie G-roeier past. Zij roeit mee met de valide 

leden.  

Jaar na jaar doet de liga inspanningen om de clubs te stimuleren hun deuren te openen voor het G-roeien. 

De drempel is echter nog te groot. Mindervalide roeiers hebben naast aangepast materiaal ook 

aangepaste begeleiding nodig. De zorg en de financiële inspanningen zijn van dien aard dat de clubs 

ervoor kiezen om hier niet op in te gaan.  

De liga blijft streven om een laagdrempelige vorm van G-roeien mogelijk te maken, waarbij de G-sporters 

die perfect met de valide sporters kunnen mee trainen, toegelaten worden in de clubs. Clubs worden 

hierop aangesproken en indien zij hierop wensen in te gaan ligt alles klaar om hieraan het hoofd te 

bieden: de samenwerking met Parantee, de indeling volgens de G-roei classificaties of de eerste 

wedstrijden op elk niveau.  
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4.3 Interne analyse  

 

Hieronder volgt een algemene interne analyse van de Vlaamse Roeiliga. Deze analyse werd gemaakt op 

basis van de beleidsperiode 2013 – 2016. Daarnaast werden de verschillende facultatieve opdrachten en 

de algemene werking tegen het licht gehouden. Telkens werden voor de verschillende hoofdstukken de 

sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen genoteerd. Hieruit werden combinaties gemaakt en uit die 

combinaties kwamen de beleidsuitdagingen en beleidsopties.  

 

Sterktes 

Algemeen VRL en de sport 

• Medewerkers zijn gemotiveerd, flexibel en hebben zin voor initiatief 

• Locatie in Gent en in het Huis van de Sport. In directe omgeving van roeien en andere liga’s.  

• Uitwerking en gebruik van I-Row. 

• Hoge vrijwilligersgraad in de clubs. Veel geëngageerde mensen in de clubs en VRL doen veel werk.  

• Democratische sport: laag lidgeld.  

• Het bezit van een eigen vervoersmiddel om transport te regelen + visibiliteit.  

• Goede verstandhouding met Sport.Vlaanderen, VSF en VTS.  

• De VRL is een erkende en gesubsidieerde unisportliga.  

• Goede verstandhouding met VKKF en VYF, andere watersportliga’s.  

Competitie 

• Eigen organisaties: LA-wedstrijd, Time Trials, Jeugdroeihappening, duatlons en triatlons.  

• Sterke en kwalitatieve werking van de aangesloten clubs m.b.t. de organisatie van wedstrijden.  

• Digitaal competitieplatform  

Recreatie 

• Eigen toertocht VRL, veel deelname door Vlaamse roeiers. 

• Opstart recreatieve competitie.  

• Brede interesse van recreatieve roeiers.  

Bijscholingen en opleidingen 

• Veel deelnemers aan sporttechnische bijscholingen.  

• Hoge kwalificatiegraad van de roeitrainers. 

• Jaarlijks wordt een trainerscursus georganiseerd. 

• Goede en recente screening van trainerscursussen.  

Studentenroeien 

• Hogere onderwijsinstellingen als roeivereniging.   

• Goede spreiding van de instellingen in Vlaanderen. 

• Goede startjaren en samenwerking tussen de traditionele clubs, instellingen, VRL en 

Studentensportliga.  

• Nieuwe roeiers zijn enthousiast en wensen meer te roeien.  
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Communicatie en ondersteuning 

• Vernieuwde website in eigen beheer. 

• Gebruik van Facebookpagina.  

• Kleine roeiwereld waardoor veel persoonlijk contact mogelijk is. 

• Snelle info mogelijk via nieuwsbrief en website en nieuwsflashes.  

• Goede opvolging van de website.  

• Attractieve Roeigids. 

• Goed gebruik van I-Row. 

• Draaiboeken voor vergunningen, verzekeringen… 

• Sporttechnische begeleiding met trainingsschema’s.  

• Het organiseren van het ergometerproject op scholen.  

Topsport 

• Afvaardiging van Vlaamse roeiers op topwedstrijden met prestaties volgens de prestatiecurve. 

• Steeds deelname van Belgische/Vlaamse roeiers aan de OS. 

• Gekwalificeerde trainers voor toppers.  

• Goede contacten met Sport Vlaanderen/ BOIC. 

• Goede psychologische, wetenschappelijke, voedings- en medische begeleiding. 

• Behoorlijk goed materiaal.  

• Goede organisatie van stages en regatta’s.  

• Goede samenwerking met en onder de clubs.  

Jeugdsport 

• Jeugdstage 11 – 14j op nationaal niveau met goede talentdetectie.  

• Screening van de aangeboden kwalitatieve begeleiding door de clubs.  

Prioriteitenbeleid 

• Ontwikkeling vaarkaarten. 

• Ontwikkeling roeibrevet. 

• Preventiebezoeken en RA. 

• Opleidingen hulpverleners.  

 

Zwaktes 

Algemeen VRL en de sport 

• Grote financiële afhankelijkheid van Sport Vlaanderen. Beperkte eigen middelen.   

• Moeilijk sponsors te vinden.  

• Lage sporttechnische roeikennis binnen het team medewerkers.  

• De sport is klein en niche. Ze is niet breed gekend of populair.  

• Jaarlijks te grote drop out.  

Competitie 

• Geen eenvormige roeitechniek in Vlaanderen. 

• Geen competitief tussenniveau (recreatie – competitie) voor junioren en U23  
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Recreatie 

• Recreatieve activiteiten binnen de clubs ondervertegenwoordigd. 

• Beperkte begeleiding van recreatieve groepen.  

Bijscholingen en opleidingen 

• Weinig deelnemers aan administratieve bijscholingen. 

• Geen trainer A-cursus. 

• Telkens moeilijk om deelnemers te vinden voor een trainersopleiding.  

Studentenroeien 

• De moeilijkheid om in de winter tijdens de week ’s avonds te trainen.  

Jeugdsport 

• Administratieve last voor de clubs (vrijwilligers!).  

 

 

 

Kansen 

 

Algemeen VRL en de sport 

• Verder inzetten op 1 roeitechniek en 1 opleidingsvisie. 

• Mogelijkheid tot het oprichten van nieuwe roeiclubs.  

• Via acties zorgen dat het roeien aan aandacht wint.  

Competitie 

• Verder inzetten op tussenniveau roeien.  

• Eigen competitie uitwerken: Vlaams, volwassen en laagdrempelig voor deelnemers en 

organisatoren.  

• Werkgroep/commissie oprichten om met enkele organisatoren van regatta’s en de VRL  

ondersteuningsmogelijkheden te bespreken. 

Recreatie 

• Modeltrainingen voor recreanten. 

• Organiseren van een jeugdtoertocht. 

• Uitwerken van jeugd recreantenwerking 14 – 18j met activiteiten en begeleiding voor roeiers die 

maar 2x/week trainen.  

• Meer aandacht voor master roeien. 

• Clubs erkennen het belang van recreatieve activiteiten als de basis van de sport en de club.  

• Aanwezigheid van jonge roeiers met recreatieve focus in de club.  

Bijscholingen en opleidingen 

• Deelname aan bijscholing van Dynamo inzake vrijwilligers. 

• Bijscholingen over sponsordossiers. 
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• In de trainerscursussen trainers vormen die onze unieke opleidingsvisie naar buiten dragen. Die 

zorgen voor een eenduidige opleiding van nieuwe roeiers.  

• Genoeg interesse van roeiers voor het volgen van bijscholingen.  

• Een nieuwe cursus trainer A maken.  

Communicatie en ondersteuning 

• Visualiseren van doelstellingen. 

• Meer gebruik maken van sociale media zoals Twitter en Instagram. 

• Meer gebruik maken van de huidige sociale media.  

• Meer specifieke clubondersteuning (bv helpen met subsidiedossiers). 

• Meeste roeiclubs organiseren al promotionele acties.  

• Ontwikkelen van een nieuw overkoepelend promotioneel roei evenement.  

• Organiseren van ergometerkampioenschappen.  

Topsport 

• We kunnen gebruik maken van de expertise van onze toproeiers en topcoaches voor 

kennisoverdracht naar andere roeiers en coaches.  

• Internationale roeibaan in Hazewinkel (prachtige roeibaan en accommodatie) als voorbereiding 

op de wereldbekers.  

• Een generatie toproeiers kunnen hun actieve sportcarrière inruilen voor een functie als coach of 

bestuurder.  

• We kunnen beschikken over de expertise van een sportfysioloog van het UZ van Gent.  

• Betaalde regiotrainers die de clubtrainers ondersteunen en aanvullen.  

• Het feit dat de Vlaamse Roeiliga een goede verstandhouding met de Vlaamse Kano & Kajak Liga 

heeft, biedt kansen om gezamenlijke initiatieven op poten te zetten (persconferentie/ high 

performance centre in Hazewinkel). 

• Gezamenlijk botentransport mogelijk met andere landen.  

Jeugdsport 

• De meeste clubs hebben redelijk wat jeugdroeiers en een kwalitatieve omkadering van de 

jeugdsport.   

• Overkoepelende recreatieve jeugdwerking per zone. 

• Stages inrichten voor 14 – 18j.  

• De Vlaamse Roeiliga beschikt over 8 eigen ergometers, waardoor we via het ergometerproject op 

scholen de roeisport in Vlaanderen kunnen promoten en een talentendetectiesysteem kunnen 

ontwikkelen.  

Prioriteiten 

• Logboek maken: veiligheid, info, prijzen… 

 

Bedreigingen 

Algemeen VRL en de sport 

• Het vrijwilligerswerk in de sportclubs: moeilijk om nieuwe vrijwilligers te motiveren.   

• Te weinig roeilocaties in Vlaanderen. 
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• Daardoor te weinig roeiclubs.  

• Moeilijk om nieuwe roeiclub op te richten.  

• Huidige roeiclubs kunnen moeilijk uitbreiden.  

• Te kort aan trainers. 

• Natuurfenomenen (blauwalgen, natuurgebieden…) belemmeren soms het roeien.  

• Mogelijke herziening subsidieniveau Sport.Vlaanderen.  

• Exit medewerkers. 

• Taxatie van openbare waterlopen en steigers door de Vlaamse Overheid (waterwegenvignet), kan 

zorgen voor financiële moeilijkheden clubs en uiteindelijk wegvallen clubs. 

• Hoge kostprijs van boten en riemen.  

• Weinig kans op sponsoring.  

• Clubs zijn niet echt in de mogelijkheid actief inspanningen te doen om andere doelgroepen 

(gehandicapten, kansarmen, allochtonen) aan te trekken wegens een tekort aan materiaal en 

opgeleide coaches.  

• Duur specifiek roeimateriaal en begeleiding nodig voor personen met een beperking.  

Competitie 

• Geen mastercompetitie. 

• Financieel verlies bij de organisatie van regatta’s.  

Recreatie 

• Te weinig deelnemers aan techniektrainingen/ stages. 

• Geen succes van Roeiers op Bezoek. 

• Soms beperkte recreatieve focus.  

• Hoge kostprijs van het recreatiemateriaal.  

• Onvoldoende recreatieve begeleiders.  

• Onvoldoende recreatief materiaal.  

Bijscholingen en opleidingen 

• Gebrek aan interesse voor bepaalde bijscholingen.  

Studentenroeien 

• Drop out bij start hogere studies.  

• Moeilijk te organiseren in Leuven. 

Communicatie en clubbegeleiding 

• Te weinig media-aandacht. 

• Tekort aan vrijwilligers om promotionele evenementen te ondersteunen.  

Topsport 

• Sterke afhankelijkheid van de resultaten van een beperkt aantal topsporters (terugvallen van 

topsportsubsidies bij mindere resultaten). 

• Afhankelijkheid van de clubs voor materiaal. Beperkte VRL-vloot.  

• Topsportactiviteiten soms te geïsoleerd van de clubwerking.  
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Jeugdsport 

• Clubs hebben weinig coaches vrij om het jeugdaanbod uit te breiden.  

 

 

4.4 Stakeholdersanalyse 

 

Onderstaande stakeholders hebben een belangrijke invloed op het beleid van de Vlaamse Roeiliga: 

• Overheid (VSF, Sport Vlaanderen, BOIC, VTS, …) 

• Bestuur Vlaamse Roeiliga 

• Voorzitters en bestuur roeiclubs 

• Medewerkers Vlaamse Roeiliga 

• Trainers Vlaamse Roeiliga 

• Trainers roeiclubs 

• Roeiers 

• Ouders roeiers 

• Vrijwilligers roeiclubs 

• Kamprechters 

• Commissies VRL 

• Waalse tegenhanger LFA 

• Koninklijke Belgische Roeibond 

• FISA 

• Provincies en steden  

• Hogere Onderwijsinstellingen 

 

Elke stakeholder heeft zijn specifieke inbreng op deelaspecten van de werking van de Vlaamse Roeiliga 

waardoor hij telkens een onmisbare schakel vormt in de beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Met de 

meeste stakeholders werden doorheen het jaar goede contacten onderhouden en verschillende 

bevragingen gehouden. Op deze manier kunnen we spreken van een continue stakeholdersbevraging. In 

de loop van de vorige beleidsperiode werden op volgende manieren de stakeholders bevraagd:  

• Competitiebevraging 

• Bevraging recreatieve werking 

• Kamprechtersbevraging 

• Enquête jeugdsport beleidsplan 

• Risicoanalyse prioriteitenbeleid 

• Bevragingen na kaderopleidingen 

• Jaarlijkse bijeenkomsten met Sport.Vlaanderen 

• Drop out bevraging 

 

Daarnaast is er intensief contact tussen de coaches en de Vlaamse Roeiliga. We hebben het voordeel dat 

de afstand tussen het veld en de liga heel kort is. Op die manier zijn we sterk met het veld betrokken en 

komen opmerkingen en aanwijzingen direct bij de liga. Op het moment van beleidsplanning is de liga 

daardoor goed op de hoogte van wat er leeft in zijn sport.  
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Het beleidsplan werd op geregelde momenten besproken met de Raad van Bestuur. Telkens 

keuzebepalende beslissingen moesten genomen worden, werden deze voorgelegd en genomen met 

voltallige goedkeuring van de Raad van Bestuur. Deze beslissingen werden door de verslagen ook meteen 

gecommuniceerd met de verschillende roeiclubs en hun bestuursraden.  

 

Los van de reeds aanwezige input en kennis van de situatie in het veld, informeerde de Vlaamse Roeiliga 

de Vlaamse roeiwereld over het nieuwe decreet en het op til zijnde beleidsplanningsproces. De 

verschillende acties en strategische keuzes van de voorbije periode werden voorgelegd en mogelijke 

nieuwe acties voorgesteld aan de bestuursraden van de Vlaamse roeiclubs. Naast een online overzicht en 

bevraging werden deze zaken ook besproken op de raad van voorzitters. De input hieruit werd 

meegenomen in het proces.  

 

De liga heeft er alles aan gedaan om met mogelijke input rekening te houden en alle leden te informeren 

en te betrekken in het proces.  

 

4.5 Externe analyse  

 

Demografisch 

Kansen: 

• De huidige maatschappij vergrijst. Deze leeftijdsgroep is kapitaalkrachtiger en heeft meer tijd om aan 

sport te doen. Dit kan een positieve invloed hebben op het aantal veteranenroeiers. Roeien is een 

niet-contactsport die je tot hoge leeftijd kan uitvoeren.  

• 25% van de Vlaamse bevolking woont in de grootsteden. Aangezien de meeste roeiclubs daar 

gevestigd zijn vormt dit gegeven een kans voor de roeiclubs om meer mensen aan te trekken.   

Bedreigingen: 

• Steeds meer mensen hebben een drukker leven waardoor ze minder tijd hebben om 

(clubgeorganiseerd) aan sport te doen. Dit kan een bedreiging vormen voor het ledenaantal van de 

sportclubs in het algemeen en van de roeiclubs en bijgevolg de Vlaamse Roeiliga in het bijzonder.  

• Minder en minder mensen hebben de mogelijkheid om meer dan 2-3 keer per week te sporten. Ze 

combineren sporten met andere vormen van vrijetijdsbesteding.  

 

Economisch 

Bedreigingen: 

• De besparingen bij de Vlaamse Overheid genereert een daling van de subsidies. 

 

Sociaal-cultureel 

Kansen: 
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• Het gegeven dat Vlaanderen een vrij hoog percentage vrijwilligers heeft, creëert een kans voor de 

roeiclubs om meer vrijwilligers aan te trekken.  

Bedreigingen: 

• De groeiende behoefte aan een persoonlijke sportbeleving binnen een eigen tijdskader zorgt ervoor 

dat mensen meer en meer individueel sporten wanneer het hen past. Deze gegevens kunnen een 

bedreiging vormen voor het clubgebonden sporten, al of niet onder leiding van een trainer (naar 

competitie toe).  

• Afhaken van de vrijwilligers door professionalisering van de sportwereld (men wil betaald worden 

voor het werk dat men uitvoert).  

• Weinig media-aandacht voor de roeisport vormt een bedreiging voor de promotie en 

aantrekkelijkheid van het roeien.  

 

Technologisch 

Kansen: 

• Tal van nieuwe media en communicatiemiddelen (Facebook, nieuwsbrieven, website) vormen een 

kans om (kandidaat)roeiers, trainers en bestuurders beter en sneller te bereiken.  

• Digitalisering ondersteunt de organisatie en wedstrijd- en ledenadministratie.  

Bedreigingen: 

• De hoge kostprijs van boten en riemen vormt een bedreiging voor de financiële situatie van de 

roeiclubs.  

 

Beleid 

Kansen: 

• Erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Roeiliga door de Vlaamse Gemeenschap ten gevolge van 

het decreet van 01/07/2016. 

• Nieuwe beleidsvisie met ruimte voor (materiële) ondersteuning van clubs zou de toeleiding van 

sporters door de roeiverenigingen naar het topsportniveau kunnen bevorderen.  

• De wet op het betaald vrijwilligerswerk schept mogelijkheden voor het behouden van waardevolle 

vrijwilligers. 

Bedreigingen: 

• Van bestuurders wordt meer bestuursverantwoordelijkheid verwacht terwijl het in kleinere 

sportliga’s om vrijwilligers gaat.  
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5 De gegevensanalyse 

 

Op basis van de interne en externe analyse werden linken gelegd tussen de verschillende kansen, 

bedreigingen, sterktes en zwaktes. Uit die verschillende linken komen de beleidsuitdagingen en -opties 

voort. Deze bepalen het werk van de liga voor de komende beleidsperiode.  

• De bestaande competitie (clubs – VRL) reorganiseren tot een sluitende Vlaamse competitie via een 

specifieke werkgroep.  

• Naast de eigen toertocht voor volwassenen ook een toertocht voor jongeren organiseren.  

• Een laagdrempelige competitie voor roeiers die beperkt roeien.  

• Aspirant-Initiatorcursussen inlassen om binnen het studentenroeien meer trainers te onderwijzen en 

aan andere studenten les te geven.  

• Veel mensen doen vrijwilligerswerk in de clubs. Maar meer erkenning en aanwerving is nodig om dit 

vol te houden. Een bedankingssysteem zou moeten bestaan. Eventueel via de roei-awards.  

• Betere communicatie naar journalisten.  

• Deelname aan Vlaamse competitie zorgt voor extra financiële instroom. Mogelijkheden voor sponsors 

om zich hieraan te koppelen.  

• Naast top, ook gewone en competitie voor recreatieve groepen. Tussenklasse roeien ontwikkelen dat 

een alternatief biedt voor roeiers die niet iedere dag kunnen of willen trainen. Met 2 of 3 keer per 

week trainen kun je ook aan wedstrijden deelnemen.  

• Botenbouwer aanspreken om oude roeiboten op te lappen. Recyclage van oude, 2e hands boten. Meer 

boten kunnen gebruikt worden voor meer roeiers. Voor de prijs van 1 nieuwe boot kunnen 3 oude 

boten gerestaureerd worden en veel meer mensen extra roeien. Er kunnen ook vlotters of andere 

materialen gemaakt worden die personen met een beperking toelaten in de boot te zitten, maar niet 

zo duur en compatibel zijn met gelijk welke andere boten.  

• Er wordt een nieuwe trainer A-cursus gemaakt om toptrainers te vormen die de roeiers opnieuw beter 

kunnen begeleiden.  

• 1 opleidingsvisie over de verschillende jaren heen zorgt voor een eenduidige techniekopbouw en 

trainingsopbouw.  

• Duidelijke communicatie naar de clubs toe door het visualiseren van de verschillende doelstellingen 

van de liga.  

• Alternatieve competities zorgen ervoor dat de drop out vermindert.  

• Verschillende (regionale) roeihappenings organiseren die met I-Row worden behandeld.  

• Inzetten op het studentenroeien om de sport groter en populairder te maken en uit zijn niche te 

krijgen.  
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• Duidelijker beleid inzake clubondersteuning.  

• Concrete acties inzake begeleiding van nieuw opstartende roeiclubs en clubs die wensen uit te 

breiden. Contacten leggen met beleidsmensen inzake W&Z, provincie, stadsbestuur om hierin te 

bemiddelen.  

• Campagne opstarten om huidige roeiers te stimuleren om trainer te worden.  

• Geen remedie tegen natuurfenomenen zoals blauwalgen. Campagnes voor behoud en respect voor de 

natuur kan dit en de afvalberg in het water tegengaan. Algemene consignes vanuit FISA zorgen ook 

voor deze insteek. Kan passen in een EVS-campagne.  

• Meer en betere recreatieve begeleiding. Clubs stimuleren om hier meer in te investeren en de focus 

op te leggen. Meer materiaal en trainers. Kunnen gebruik maken van tools vanuit de VRL. Meer 

activiteiten zoals roeiers op bezoek of stages. Niet alleen oudere roeiers, maar ook jongvolwassen 

roeiers en juniores/masters die niet te veel willen roeien.  

• Projectmatig werken om het roeien achter een goed idee te scharen.  

• Verschillende acties (o.a.. studentenroeien of ondersteuning van recreatieve trainers) moeten de grote 

drop out tegengaan.  

 

Conclusie beleidsanalyse 

Wat altijd een van de belangrijkste doelstellingen geweest is van de liga is schaalvergroting in al haar 

geledingen. In de eerste plaats in ledenaantal, maar ook ondersteunend in trainers, begeleiders, materiaal 

en zelfs clubs. Roeien in Vlaanderen is een niche sport. Als we willen groeien moeten we op verschillende 

zaken inzetten en hier een bepaalde tactiek voor kiezen. Specifieke doelgroepen moeten gekozen worden 

en doeltreffend bereikt worden.  

De liga kan ook kiezen om de middelen die ze heeft optimaal te gebruiken en de kleine roeiwereld zo 

goed mogelijk te ondersteunen en de kwaliteit ervan te verhogen.  

Hoe dan ook moeten we de huidige kwaliteit die aanwezig is in de roeiwereld conserveren en verder 

uitbouwen. We hebben veel gekwalificeerde trainers t.o.v. het aantal leden. Volgens de kleine wereld die 

het is hebben we erg goede resultaten met onze topsporters. Deze belangrijke kwaliteiten moeten we 

behouden en zo goed mogelijk uitspelen. De topsporters maken promotie voor de club en zorgen voor 

hun beurt voor een instroom van geïnteresseerde sporters.  

De liga kiest ervoor om de clubs zo goed mogelijk te ondersteunen. Zowel nieuw opstartende clubs, clubs 

in verandering, als de gevestigde waarden. Op alle mogelijke vlakken zal de liga ondersteunend werken 

naar de clubs toe. Op die manier willen we de kwaliteit verhogen en de drop-out tegengaan.  
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5.1 Het meetplan 

 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 

1. Aanbod en activiteiten 

SD 101 De Vlaamse Roeiliga heeft tegen 2020 10% 

meer roeiactiviteiten in Vlaanderen. 

Het aantal roeiactiviteiten binnen de 

Vlaanderen georganiseerd: competitie, 

recreatieve competitie, recreatie en 

jeugdwedstrijden. 

29 in 2016  

 

32 in 2020 

OD 1011 Tegen 2020 zijn 80% van de Vlaamse 

roeiactiviteiten geordend in een Vlaamse 

competitie. 

De mate waarin roei activiteiten 

overkoepelend binnen een Vlaamse 

competitie of kalender georganiseerd 

worden. Jeugdwedstrijden, recreatie, 

recreatieve competitie: wel. Competitie 

niet binnen een Vlaamse competitie.  

16 op 28 organisaties = 

57% zit binnen een 

Vlaamse competitie in 

2016. 

80% is 22 activiteiten. 

Rekening houdend met SD 

101: 26 van 32 activiteiten.  

OD 1012 Tegen eind 2020 blijft het totale aanbod 

aan activiteiten voor roeiers gelijk t.o.v. 

2016. 

4 soorten activiteiten: competitie, licht 

competitief of recreatieve competitie, 

recreatie en jeugdwedstrijden.  

4 soorten in 2016 4 soorten in 2020 

OD 1013 Tegen eind academiejaar 2019 - 2020 zijn 

er 25% meer roei activiteiten voor 

specifieke doelgroepen scholieren en 

fitnessers. 

25% meer roei activiteiten voor 

doelgroepen scholieren en fitnessers 

tegen 2020 t.o.v. 2016. 

In het academiejaar 2015 – 

2016 waren er 8 

activiteiten voor deze 

doelgroepen.  

Tegen 2020 12 activiteiten 

voor deze doelgroepen.  

SD 102 De Vlaamse Roeiliga heeft tegen 2020 10% 

meer deelnames aan Vlaamse 

roeiactiviteiten. 

10% meer deelnames aan binnenlandse 

roeiactiviteiten door Vlaamse roeiers in 

2020 t.o.v. 2016. Recreatief en 

competitief samen.  

Totaal aantal 

roeiactiviteiten in 2016 is 

op ogenblik van opmaak 

beleidsplan niet volledig. 

Door vergelijk met 

10% stijging op 5350 

deelnames is 5885 deelnames 

aan Vlaamse roei organisaties 

in 2020.  
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voorgaande jaren komen 

we uit op een prognose 

van 5350 deelnames.  

2. Roeitrainers 

SD 201 De Vlaamse Roeiliga verhoogt tegen 2020 

de kwaliteit van haar actieve trainers. 

De kwaliteit van de Vlaamse roeitrainers 

stijgt door het volgen van de 

ondersteuning aangeboden door de 

Vlaamse Roeiliga 

  

OD 2011 Tegen 2020 volgen 35% van de Vlaamse 

trainers de sporttechnische ondersteuning 

van Vlaamse Roeiliga.   

De ondersteuning bestaat uit:  

• De initiator opleiding, 

• De trainer B opleiding,  

• De sporttechnische bijscholingen,  

• Het volgen van de opleidingsvisie.  

Het percentage 

competente actieve 

trainers in Vlaanderen in 

2016 was 21.7% (28 van 

129). 

De doelstelling is 35%, wat 

o.b.v. de cijfers van 2016 

neerkomt op 45 competente 

actieve trainers. 

SD 202 Tegen eind 2020 heeft de VRL meer 

roeitrainers 

De roeibegeleiding in Vlaanderen stijgt 

in trainers en begeleiders.  

  

OD 2021 Tegen 2020 stijgt het aantal gediplomeerde 

trainers binnen de VRL met 10% 

Gediplomeerde trainers hebben een 

sport specifiek initiatordiploma of 

hoger.  

94 gediplomeerde trainers 

in 2016. 

103 gediplomeerde trainers in 

2020. 

OD 2022 Tegen 2020 stijgt het aantal roeibegeleiders 

binnen de VRL met 15. 

Roeibegeleiders hebben geen 

eindverantwoordelijkheid. Ze staan 

altijd onder begeleiding van een trainer.  

3 begeleiders in 2016. 18 begeleiders in 2020. 

3. Clubondersteuning 

SD 301 De Vlaamse Roeiliga ondersteunt en 

begeleidt tegen 2020 haar clubs inzake 

kwalitatieve dienstverlening. 

De Roeiliga ondersteunt de roeiclubs 

door het bereiken van de operationele 

doelstellingen 3011 tot 3013. 

  

OD 3011 Tegen 2020 stijgt de tevredenheid van de 

Vlaamse roeiclubs over de 

clubondersteuning van de Vlaamse Roeiliga 

met 10% 

Uit een clubbevraging komt voort de 

tevredenheid van de clubs over de 

clubondersteuning van de Vlaamse 

Roeiliga.  

Bevraging tevredenheid 

clubondersteuning pas 

begin 2017. 

10% meer tevredenheid in 

2020 na bevraging 2017. 
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OD 3012 In 2020 stijgt het gebruik van de tools van 

de VRL voor een efficiënt veiligheidsbeleid 

met 25%. 

De tools voor veiligheidsbeleid zijn:  

• Preventiecoördinator 

• Risicoanalyse 

• Veiligheidsvoorschriften 

• Gediplomeerd hulpverlener 

De tools werden 29 keer 

door clubs gebruikt in 

2016.  

De tools worden in 2020 36 

keer door clubs gebruikt.  

OD 3013 De Vlaamse Roeiliga steunt en begeleidt 

tussen 2017 - 2020 nieuwe, opstartende 

roeiclubs en roeiclubs in verandering. 

Elke beginnende roeiclub en roeiclub in 

verandering tussen 2016 – 2020 wordt 

ondersteund door de liga.  

100% van de opstartende 

clubs en clubs in 

verandering worden 

ondersteund.  

100% van de opstartende 

clubs en clubs in verandering 

worden ondersteund in 2020. 

4. Promotie en communicatie 

SD 401 Tegen eind 2020 is het aantal roeiers 

binnen de Vlaamse Roeiliga over de 

beleidsperiode 2017-2020 gestegen met 

6% ten opzichte van eind 2016. 

6% stijging van aantal A & B licenties in 

I-Row in 2020 op 1/12/2020 t.o.v. 

1/12/2016. 

1816 op 22/11/2016 

(ledenaantal pas definitief 

op 1/12/2016) 

6% extra op 1816 leden is 

1925 leden eind 2020. 

SD 402 De Vlaamse Roeiliga heeft tegen 2020 een 

stijging van 20% inzake tevredenheid over 

de communicatie. 

Uit een clubbevraging komt voort de 

tevredenheid van de clubs over de 

communicatie van de Vlaamse Roeiliga.  

Bevraging tevredenheid 

communicatie pas begin 

2017. 

10% meer tevredenheid in 

2020 na bevraging 2017. 

OD 4021 Tegen eind 2020 heeft de VRL een 

communicatieplan ontwikkeld en 

geïmplementeerd naar diverse 

doelgroepen 

Uit een clubbevraging komt voort het 

communicatieplan van de Vlaamse 

Roeiliga. 

Communicatieplan wordt 

ontwikkeld in 2017. 

Communicatieplan wordt 

gevolgd tot 2020. 

SD 403 Tegen 2020 is de drop out binnen de 

Vlaamse Roeiliga met 10% gedaald t.o.v. 

eind 2016. 

Een daling van het aantal mensen die 

zich niet meer aansluiten bij de Vlaamse 

Roeiliga. 

De drop out van 2016 kan 

pas na 2016 berekend 

worden. Een gemiddelde 

van de 4 vorige jaren geeft 

een drop out van 507. 

Een daling van 10% t.o.v. een 

drop out van 507 is een drop 

out van 456 leden.  

5. Interne werking 

SD 501 De Vlaamse Roeiliga bereikt tegen 2020 

75% van haar interne doelstellingen qua 

75% van de harde indicatoren van 

goed bestuur worden bereikt.  

Harde indicatoren bereikt 

in 2016: 40,6 % 

Harde indicatoren bereikt in 

2016: 75 % 
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goed bestuur.      

OD 5011 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 2020 

goed op transparantie. 

80% op transparantie.  

 

Harde indicatoren bereikt 

in 2016: 71,4 % 

 

Harde indicatoren bereikt in 

2016: 80 % 

 

OD 5012 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 2020 

goed op democratie. 

60% op democratie en inclusie en 

participatie.  

 

Harde indicatoren bereikt 

in 2016: 17,6 % 

 

Harde indicatoren bereikt in 

2016: 60 % 

 

OD 5013 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 2020 

goed op interne verantwoording en 

controle. 

50% op verantwoordelijkheid en 

duidelijkheid.  

 

Harde indicatoren bereikt 

in 2016: 30,8 % 

 

Harde indicatoren bereikt in 

2016: 50 % 

 

OD 5014 De Vlaamse Roeiliga stijgt tegen 2020 met 

50% op de gekozen zachte indicatoren goed 

bestuur. 

Een stijging van 50% voor de gekozen 

zachte indicatoren in 2020 t.o.v. eind 

2016. 

 

Zachte indicatoren worden 

in 2017 engagement 

genomen.  

 

Een stijging van 50% van de 

initiële score  

SD 502 De Vlaamse Roeiliga zet in op het 

beschermen van sporters tegen alle 

vormen van fysiek, psychisch en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 

De Vlaamse Roeiliga waarborgt het 

ethisch en medisch verantwoord 

sporten door het behalen van 

operationele doelstellingen 5021 – 

5023. 

  

OD 5021 Inspanningen gezond sporten Sporters ondersteunen inzake gezond 

sporten.  

100% van de info inzake 

gezond sporten wordt 

gecommuniceerd naar de 

clubs en sporters.  

100% van de info inzake 

gezond sporten wordt 

gecommuniceerd naar de 

clubs en sporters. 

OD 5022 Organisatie van minstens 2 wedstrijd 

waarbij verschillende personengroepen 

met elkaar strijden binnen eenzelfde 

competitie. Geen onderscheid in leeftijd, 

geslacht en/ of aantal in de boot. 

Minstens 2 wedstrijden met gelijke 

kansen voor iedereen.  

Organisatie van 2 

wedstrijden gelijke kansen 

in 2016: recreatieve 

regatta en 

studentenregatta.  

Organisatie van 2 wedstrijden 

gelijke kansen in 2020. 

OD 5023 75% van de clubs hebben in 2020 een 75% van de clubs hebben een In 2016 heeft 0% van de In 2020 heeft 75% van de 
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aanspreekpunt integriteit. aanspreekpunt integriteit. clubs een aanspreekpunt 

integriteit.  

clubs een aanspreekpunt 

integriteit. 
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1 Jeugdsport 
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1.1 Project 

 
Het Jeugdsportfonds van de Vlaamse Roeiliga vzw is een project georganiseerd door de Vlaamse Roeiliga 

in samenwerking met de Vlaamse Overheid/Sport Vlaanderen om de kwaliteit van de jeugdsportwerking 

en de sportparticipatie van de jeugd binnen de roeiclubs te verhogen.  

De Vlaamse Roeiliga vzw wil zowel clubs ondersteunen die veel jeugdleden en reeds jaren een 

jeugdwerking hebben, als clubs die op gebied van jeugdwerking nog in hun kinderschoenen staan en/of 

niet erg veel jeugdleden hebben.  

 

1.2 Doelstellingen 

 
De Vlaamse Roeiliga vzw wenst volgende doelstellingen te bereiken met dit jeugdsportproject: 

• Het verhogen van de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de roeiclubs. 

• Het verhogen van de sportparticipatie van de jeugd. 

• Het verhogen van de recreatieve sportbeoefening binnen de jeugdsportwerking van de roeiclubs. 

• Het verhogen van het aantal competitieve en recreatieve activiteiten voor de jeugd. 

 

Naast deze algemene doelstellingen, heeft de Vlaamse Roeiliga vzw volgende specifieke doelstellingen 

voor ogen: 

Strategische doelstelling 1: Tegen 2020 wenst de VRL een stijging van 10% van het totale aantal punten. 

Operationele doelstelling 1: Tegen 2020 wenst de VRL een stijging van 10% binnen de categorie 

jeugdopleiding en begeleiding. 

Operationele doelstelling 2: Tegen 2020 wenst de VRL een stijging van 10% binnen de categorie 

clubbestuur en jeugdwerking. 

Operationele doelstelling 3: Tegen 2020 wenst de VRL een stijging van 10% binnen de categorie 

promotie van de jeugdroeiclub. 

 

 

1.3 Deelnamevoorwaarden 

 
• De club is aangesloten bij de Vlaamse Roeiliga vzw  

• De club is een vzw 

• De club werkt met het digitaal systeem I-Row voor competitie- en ledenbeheer 

• De club heeft alle financiële verplichten ten opzichte van de VRL voldaan 

• De club verklaart zich akkoord met het clubreglement jeugdsportfonds 

• De club dient jaarlijks een subsidieaanvraag en – rapportering in volgens het vooropgestelde 

sjabloon 

 

1.4 Werkwijze 

 
1. Aan bovenvermelde deelnamevoorwaarden zijn voldaan. 

2. Er zijn twee soorten criteria: 

• 5 verplichte criteria: de club moet voldoen aan deze criteria 

• 33 optionele criteria: de club kiest zelf welke van deze criteria ze willen invullen. In totaal worden 

minstens 15 optionele criteria behaald. 
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� De jeugdsportclub ontvangt een basistoelage (bv. 150 euro*) wanneer zij aan de 5 

verplichte criteria voldoen.  

� Extra subsidies kunnen bekomen worden volgens de verdeelsleutel indien de club 

aan 15 optionele criteria voldoet.  
*dit bedrag kan wijzigen in functie van de toegekende subsidies van Sport Vlaanderen. 

 

Aan het aantal verplichte criteria worden geen punten toegekend.  

De punten die kunnen verdiend worden voor de verschillende optionele criteria staan vermeld bij deze 

criteria (zie bijlage 2). 

Opgepast: een activiteit kan slechts voor 1 criterium gebruikt worden.  

3. Bewijsstukken allerhande (foto’s, mails, verslagen…) worden tijdens het werkingsjaar 

bijgehouden om de te behalen criteria te staven. 

Tijdens het werkingsjaar kunnen steekproefsgewijs een aantal clubbezoeken plaatsvinden vanuit de VRL.  

Op het einde van het werkingsjaar dienen de clubs een rapporteringsdossier in waarin ze aangeven rond 

welke criteria er gewerkt werd, wat er concreet werd uitgevoerd... Hiervoor dienen ze ook per criteria 

bewijsstukken voor te leggen of beschikt de VRL over de nodige bewijsstukken (I-row, VOTAS, ...). Alle 

rapporteringsdocumenten worden nagelezen en geëvalueerd.   

Jaarlijkse evoluties worden op het VRL secretariaat bijgehouden. 

 

 

1.5 Timing 

 
De Vlaamse Roeiliga informeert tegen eind januari 2017 de clubs over de subsidies voor jeugdsport en 

brengt hen op de hoogte van het, al dan niet aangepaste, subsidiereglement. De clubs die willen 

deelnemen, dienen een dossier op te maken tegen 01/03/2017 volgens het sjabloon ‘aanvraag subsidie 

jeugdsport’ van de Vlaamse Roeiliga. 

Na goedkeuring/afkeuring van het dossier door de Vlaamse Roeiliga (tegen 15/03/2017) kunnen clubs 

werken aan de geplande doelstellingen en activiteiten. De club kan facturen indienen voor uitgaven 

gedaan tijdens de periode 01/01/2017 - 14/11/2017.  

 

De deelnemende clubs moeten tegen 15/10/2017 een dossier indienen bij de Vlaamse Roeiliga met een 

overzicht van de bewijsstukken (documenten, foto’s…) per criterium.  

 

VRL laat het subsidiebedrag en de verdiende punten aan de clubs weten. De clubs mogen facturen 

indienen volgens het doorgegeven subsidiebedrag. De Vlaamse Roeiliga controleert de facturen en 

bewijsstukken (alle facturen moeten op het secretariaat van de VRL aanwezig zijn tegen 15/11/2017). Na 

goedkeuring betalen we het subsidiebedrag uit voor 31/12/2017. Tijdens de VRL Roei Awards worden de 

labels aan de clubs uitgereikt.  

 

1.6 De beoordelingscriteria 

 

1. De relatie tussen de begroting van het jeugdsportproject, de inhoud, het beoogde resultaat en 

het aantal jeugdsporters, al dan niet aangesloten leden, dat wordt bereikt. 
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Vanaf 2017 beogen we de deelname van 10 clubs (alle clubs met jeugdwerking). 

Door de lage deelnamedrempel kunnen de kleine clubs met weinig jeugdleden instappen. Als de 

deelnamevoorwaarden voldaan zijn kan een basistoelage verkregen worden door het voldoen 

aan 5 verplichte criteria. Clubs kiezen zelf voor welke optionele criteria ze zich inzetten. Indien 

minstens 15 optionele criteria behaald worden kunnen extra subsidies via een puntensysteem 

verkregen worden.  

Er is aldus een transparante relatie tussen het voorziene budget, de inhoud van het project, het 

aantal clubs en jongeren dat we willen bereiken en de kwaliteit die we willen nastreven.  

We willen 2500 jongeren bereiken met dit project. 

 

2. De mate waarin de doelstellingen uit het onderdeel jeugdsport van het beleidsplan gebaseerd zijn 

op een concrete gegevensverzameling, de daaruit afgeleide behoeften en de mate waarin de 

kwaliteitscriteria uit het reglement jeugdsportfonds bijdragen tot de verwezenlijking van die 

doelstellingen en hoe deze leiden tot een meer kwaliteitsvolle jeugdsportwerking in de 

sportclubs. 

 

Het aantal jeugdleden kende een daling tot voor 2013. Mede door het jeugdsportfonds en de 

inzet van de clubs kon een stijging bekomen worden en een huidige stagnatie in het aantal 

jeugdleden.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

460 417 500 516 497 576 570 

 

 

 



Beleidsplan 2017-2020 – Vlaamse Roeiliga vzw 

51 

 

Na enkele overlegmomenten met de jeugdcoördinatoren van de verschillende clubs kwamen een 

aantal gemeenschappelijke pijnpunten naar boven.  

- Tekort aan trainers  

Het subsidiereglement blijft verder inzetten op gediplomeerde trainers en kijkt ook over de 

clubgrenzen heen om tijdens winterperiodes beroep te doen op kennis vanuit andere sporten. 

- Drop-out bij jeugdleden (overgang van 14 naar 16 jarigen en van 18 naar 19 jarigen) 

De drop-out bleek een gevolg te zijn van het ‘te competitief’ karakter van de roeisport. Samen 

met de jeugdsportcoördinatoren werden oplossingen gezocht om de meer recreatieve jeugd ook 

meer aan bod te laten komen (zie interclubs, jeugdtoertocht…).   

Het subsidiereglement werd in samenspraak met de jeugdsportverantwoordelijken opgemaakt 

om aan de clubbehoeften en noden tegemoet te komen en om zo een meer kwalitatieve 

jeugdsportwerking tot stand te brengen. 

 

3. De mate waarin aandacht wordt besteed aan administratieve lastenverlaging voor de sportclubs 

bij de promotie, de realisatie en de evaluatie van het jeugdsportproject. 

 

De Vlaamse Roeiliga beschikt over een digitaal platform competitie- en ledenbeheer, nl. I-Row. 

Dit zorgt voor een administratieve lastenverlaging voor de clubs. Nieuwe leden, inschrijvingen 

wedstrijden, bijhouden deelnemersaantallen, drop-out… heel wat zaken kunnen vanuit dit 

platform geraadpleegd worden en zorgen voor een transparantie.  

De VRL stelt de deelnemende clubs het sjabloon aanvraag en rapportering jeugdsportfonds ter 

beschikking. Een eenvoudig aanvraagformulier waarin aangetoond wordt dat de 

deelnamevoorwaarden voldaan zijn en kan gewerkt worden met de verplichte en de optionele 

criteria. Bij de rapportering worden een aantal bewijsstukken opgevraagd. Het subsidiereglement 

geeft duidelijk aan welke gegevens moeten doorgegeven worden en over welke gegevens de VRL 

beschikt. 

 

4. De mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan een omkadering door 

sportpromotionele, sportmedische, sportpedagogische of sporttechnische deskundigen. 

 

Het subsidiereglement zet via de verplichte en de optionele criteria in op gediplomeerde, 

competente en bijgeschoolde begeleiding. Dit gaat van de wekelijkse trainingen, over de 

sportkampen tot de stages. Het gebruik van het VRL roeibrevet wordt ook sterk aangemoedigd bij 

het begeleiden van nieuwelingen.   
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5. De mate waarin aandacht wordt besteed aan gelijkheid van kansen voor iedereen, met specifieke 

aandacht voor mensen die leven in armoede en G-sporters. 

 

Het subsidiereglement beloont clubs die specifiek initiatieven hebben om G-jeugdsporters te 

laten roeien. Ook clubs die initiatieven hebben in functie van democratisering voor jeugdleden 

(bv. lager lidgeld, kortingen, gezinsabonnement…) worden beloond in het subsidiereglement.   

 

6. De mate waarin en de wijze waarop aandacht wordt besteed aan aspecten van ethische 

jeugdsport en het streven naar plezierbeleving voor iedereen tijdens het sporten. 

 

Al de jeugdroeiclubs ondertekenden reeds de Panathlon verklaring. 

Het subsidiereglement voorziet beloningen voor de clubs die acties opzetten in functie van 

Ethisch Verantwoord Sporten (vertrouwenspersoon…). 

De VRL werkt zelf ook ethische acties uit waarbij de clubs actief betrokken worden en/of worden 

over ingelicht (facebook, website, nieuwsbrief, mail, affiches, flyers…).  

In het subsidiereglement zijn verschillende criteria waar plezierbeleving wordt aangemoedigd. Dit 

gaat van stages tot het organiseren van nevenactiviteiten. 

 

1.7 Opvolging en controle 

 
De medewerkers van de Vlaamse Roeiliga zijn verantwoordelijk voor de opvolging en de controle van het 

subsidiereglement. Zij zullen bepalen of de bewijsstukken ingediend door de clubs voldoende zijn en of de 

facturen voldoen aan de lijst van bestedingsmogelijkheden. Aangezien er maximum een 10-tal clubs 

kunnen deelnemen, kan de VRL steekproefsgewijs de clubs bezoeken om te controleren of de club 

voldoet aan de voorwaarden uit het subsidiereglement. De Vlaamse Roeiliga zal de deelnemende clubs 

steeds bijstaan en begeleiden waar nodig. De Vlaamse Roeiliga verwacht van de clubs die zich engageren 

om deel te nemen een constructieve houding ten aanzien van de VRL.  

Het verstrekken van onjuiste gegevens kan de uitsluiting van de club uit het Jeugdsportfonds als gevolg 

hebben.  

 

 

 

1.8 Verdeling en bestedingsmogelijkheden van de financiële middelen 

 
De club kiest naast de verplichte criteria zelf op welke optionele criteria ze wil intekenen. Op het einde 

van het jaar wordt bekeken hoeveel punten de club over alle criteria in het totaal behaald heeft. Het 

jeugdsportfonds wordt gedeeld door het totale aantal punten dat alle clubs samen verdiend hebben. Dit 

bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal punten dat de club verdiend heeft. De clubs kunnen deze 

subsidies voor allerhande zaken inzake jeugdsport aanwenden.  
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De club is verplicht de toelage te besteden volgens de bestedingsverplichting (zie bijlage 3). Clubs mogen 

de subsidies enkel en alleen gebruiken om zaken te financieren die op de vooropgestelde lijst staan. Wat 

niet op de lijst staat, komt niet in aanmerking voor subsidies. De uitgaven van de club moeten minimaal 

gelijk zijn aan de toegekende subsidies. De club moet alle kosten kunnen bewijzen met kastickets of 

facturen. Opgelet, het gaat hier duidelijk over de jeugd op clubniveau en niet over het nationaal team! 

 

1.9 Labels 

 

Een club die voldoet aan de x-aantal verplichte standaardcriteria en de x-aantal optionele criteria 

ontvangt het label Jeugdvriendelijke roeiclub 2017 
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1.10 Bijlagen 

 
1. Verplichte standaardcriteria 

2. Optionele standaardcriteria 

3. Bestedingsmogelijkheden 

 

Bij vragen kan u steeds contact opnemen met het secretariaat van de Vlaamse Roeiliga: 

 

Vlaamse Roeiliga vzw 

Zuiderlaan 13 

9000 Gent 

Tel: 09/243 12 50 

Fax: 09/243 12 59 

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

Website: www.vlaamse-roeiliga.be  

 

 

1.10.1 Bijlage 1: Verplichte criteria  

 

Verplichte criteria                                                                                        

Rapportering 

1 Op de homepage van de clubwebsite is het VRL logo duidelijk terug te 

vinden met een link naar www.vlaamse-roeiliga.be. 
Printscreen 

2 De club heeft minimum 10 jeugdleden jonger dan 19 jaar 

(referentiedatum: 31/12/2016). 

I-Row 

3 De club heeft de Panathlon verklaring voor ethiek in de jeugdsport 

ondertekend. 

VRL 

4 De club plaatst hun wekelijkse trainingen en hun jeugdtrainers op de 

website. 

Printscreen 

5 De club heeft minimum 1 actieve gediplomeerde trainer (min. 

Initiator) voor jeugdleden.  

VRL 
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1.10.2 Bijlage 2: Optionele criteria 

 
Optionele criteria 

  

P
u

n
te

n
 

M
a

x.
p

u
n

te
n

 

R
a

p
p

o
rt

e
ri

n
g

 

Jeugdopleiding en begeleiding 

1 De club beschikt over actieve gediplomeerde jeugdtrainers 

(VTS diploma, bachelor/master L.O.)  die op wekelijkse basis 

min. 2u (recreatief of competitief) training geven aan jeugd -

19j 

(het gaat hier over een clubtraining, niet over een training 

van het nationaal team!): 

� Per Initiator roeien 

� Per Trainer B roeien 

� Per Trainer A roeien 

 

 

 

 

 

25 

25 

25 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

Doorgeven 

2 Aantal punten per jeugdtrainer die deelneemt aan een 

trainerscursus en hiervoor slaagt. 

35 - VRL 

3 Aantal punten per actieve gediplomeerde jeugdtrainer die 

deelneemt aan een sporttechnische bijscholing 

(georganiseerd door de VRL of een andere instantie) 

15 - VRL of kopie 

deelname attest 

4 Club organiseert zelf 1 sporttechnische (jeugdgerichte) 

bijscholing voor de jeugdcoaches in de club (en van andere 

clubs) die aan volgende voorwaarden voldoet: 

- De bijscholing duurt minstens 2 uur 

- De spreker is gekwalificeerd (diploma en/of ervaring) 

- De bijscholing is toegankelijk voor alle mogelijke 

geïnteresseerden en wordt mee gepromoot door de Vlaamse 

Roeiliga. 

35 - Doorgeven 

5 De club maakt consequent gebruik van het VRL roeibrevet 

bij het opleiden van alle nieuwelingen. 

20 - Foto - namenlijst 

6 De club organiseert een competitiestage voor aangesloten 

jeugdroeiers.  

- stage duurt min. 3 dagen 

- stage mag plaatsvinden in binnenland of buitenland  

- stage staat onder leiding van minstens 1 gediplomeerde 

trainer 

- gerichte techniektraining (filmen + bespreking) 

- gerichte roeitraining (tussen 16-20 km) 

- aandacht voor alternatieve trainingen (krachttraining, 

core stability…) 

15 - Kopie uitnodiging -  

deelnemerslijst  

7 De club organiseert een recreatieve stage voor 

aangesloten jeugdroeiers. 

- stage duurt min. 3 dagen 

- stage mag plaatsvinden in binnenland of buitenland  

15 - Kopie uitnodiging -  

deelnemerslijst 
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- stage staat onder leiding van minstens 1 gediplomeerde 

trainer 

- de stage bevat roeitrainingen waarin het spel/ fun-

element vooraan staan. 

- alternatieve training (mountainbike, hindernisparcours, 

zwemmen, balsport…) voorzien. 

8 De club trekt externen (judoclub, atletiekclub, kiné, 

leerkrachten LO…) aan om alternatieve trainingen te 

begeleiden 

20  Bewijsstuk 

9 De club organiseert een loopcross, jeugdduatlon en/of 

triathlon voor Vlaamse jeugdcompetitieroeiers (A-lic). 

Punten per organisatie 

15 45 Kalender KBR 

10 Deelname met de club aan 5 van de 7 competities uit het 

allround criterium 

15 -  

11 De club organiseert een interclubwedstrijd voor Vlaamse 

jeugdroeiers en voldoet aan volgende criteria: 

- De interclub overkoepelt jeugdroeiers van 

minstens 2 clubs 

- De wedstrijd gaat over een afstand van 250m 

 

20 - Uitnodiging – 

deelnemerslijst – 

tijden 

12  De club organiseert een jeugdtoertocht die openstaat voor 

jeugdroeiers uit andere clubs.  

Deze toertocht bestaat uit: 

-een roeitocht met beperkter aantal km’s  

-alternatieve activiteit 

 

20 

 

- 

Uitnodiging - 

deelnemerslijst 

13 De club organiseert nevenactiviteiten buiten de wekelijkse 

trainingen voor de jeugdroeiers (per initiatief = 5 ptn) 

Nevenactiviteiten: activiteiten die geen roeien omvatten 

en georganiseerd worden ter bevordering van sociaal 

contact onder de jeugdleden en de clubsfeer: schaatsen, 

fuif, bowling, center parks… 

 

5 

 

30 

 

Data doorgeven – 

inhoud - 

deelnemerslijst 

 

14 De club vaardigt een jeugdlid (+15 tot 18 jarige) af die de jury 

assisteert op een regatta, jeugdduathlon en/of triathlon. Dit 

kunnen diverse taken zijn bv. boten oplijnen, tijd opnemen, 

aankomstvolgorde noteren, … 

 

15 

 

35 

Data doorgeven – 

naam jeugdlid - 

juryrapport 

15 De club neemt deel met min. 3 jeugdroeiers (11 tot 14 jaar) 

aan het talentdetectietraject van de Vlaamse Roeiliga. 

20 - VRL 

Clubstructuur van de jeugdwerking 

16 Club beschikt over een jeugdsportverantwoordelijke/ 

jeugdsportcoördinator die aan volgende voorwaarden 

voldoet: 

-  Op de website van de club staat de naam van deze persoon 

vermeld als jeugdverantwoordelijke, samen met de 

contactgegevens (o.a. e-mailadres en telefoonnummer)  

- Organiseert minstens 4x per jaar een vergadering met alle 

jeugdtrainers. 

- Rapporteert aan de Raad van Bestuur over de jeugdwerking 

en de coachmeetings.  

- Zetelt in de jeugdsportcommissie van de Vlaamse Roeiliga 

én: 

- Heeft een VTS diploma/attest (aspirant/initiator/trainer 

15 - Verslag van de 

coachmeetings + 

verslagen van de 

rapportering aan het 

bestuur + mailings/ 

brieven naar de ouders 

en kopie van het 

diploma van de 

jeugdsportcoördinator 

+ bovenstaande   
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B/trainer A/ jeugdsportcoördinator) of 

- Heeft een diploma bachelor/ master L.O. of 

- Volgt de Vlaamse Trainersschool opleiding voor 

“jeugdsportcoördinator” 

17 

 

In het begin van het seizoen wordt er een infoavond 

georganiseerd voor de roeiers en hun ouders waarop de 

jeugdwerking wordt voorgesteld en waar o.a. onderstaande 

praktische info wordt gegeven: 

- Informatie m.b.t. de kledij (verplichtingen, kostprijs…) 

- Informatie m.b.t. de trainingen (trainingsuren, welke kledij 

meebrengen) 

- Allerhande praktische informatie over de club (vb. m.b.t. de 

kastjes)  

- Bespreken van het jaarprogramma, wedstrijdverloop  

- Bespreken van het transport naar regatta’s (vragen aan de 

ouders wie er wil meehelpen)  

- Informatie over een gezonde levensstijl, gezonde voeding… 

- Opvragen van contactgegevens ouders + laten invullen van 

(medische) fiches roeiers 

- opvragen van rijksregisternummers van de roeiers 

30 - Datum uur van het info 

moment – Ppt – foto’s  

18 De club legt een door de VRL goedgekeurd 

jeugdsportbeleidsplan voor. 

Dit beleidsplan omvat een bevraging, SWOT-analyse, 

strategische en operationele doelstellingen met daaraan 

een actieplan gekoppeld 

40 - Jeugdsportbeleidsplan 

19 De club rapporteert jaarlijks over hun acties, het behalen 

van hun operationele doelstellingen en eventuele 

aanpassingen aan hun beleidsplan 

40 - Rapportering 

20 De club voorziet in kwaliteitsbewaking d.m.v. bv. 

bevraging van doelgroepen enz.  

25   

Promotie van de jeugdroeiclub 

21 De club beschikt over een aantrekkelijk promotiefilmpje met 

een maximale lengte van 4 minuten. Zorg ervoor dat het logo 

van de club en de VRL in het filmpje voorkomt.  Plaats het 

filmpje op eigen website en sociale media.  

15 40 Filmpje 

22 De club beschikt over een jeugdige up-to date website. 15 30  

23 De club beschikt over een levendige facebookpagina. 15 30  

24 Club organiseert zelf jaarlijks minimum 2 verschillende 

actieve promotionele evenementen voor niet-leden op het 

water (bv. schoolsportdag/ opendeurdag waarop gratis 

initiatie wordt gegeven/ …) 

15 - Data van de 

evenementen 

25 De club organiseert minstens 1x per jaar in een 

vakantieperiode een roeikamp voor beginnende en/of 

nieuwe jeugdroeiers in eigen club. Dit voldoet aan volgende 

voorwaarden: 

- sportkamp staat onder leiding van een VTS trainer 

- 3 maand voor aanvang is er een infoformulier aanwezig   

- duurt minimaal 5 dagen  

- staat open voor minimum 10 deelnemers 

- gebruik maken van het VRL roeibrevet 

15 - Datum sportkamp – 

deelnemerslijst 

26 Club stapt mee in minimum 2 sportpromotionele organisaties 

van externen (provincies, gemeentelijke sportdiensten…) (vb. 

15 - Datum evenementen 
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sportsnoepdagen, sportmarkten…) 

27 

 

Club organiseert minstens 2 initiatiereeksen van minstens 3 

contactmomenten van minstens 1.5u voor jeugdroeiers  

(per initiatiereeks 10 punten extra) 

10 50 Data 

28 De club nodigt een school uit op een gratis initiatiemoment 

in de club tijdens de les LO of op een schoolsportdag 

(speciaal georganiseerd voor deze leerlingen). De club volgt 

in het bijzonder de geïnteresseerde en getalenteerde 

leerlingen op en motiveert hen om een training te volgen. 

(Per school 10 extra punten) 

10 50 Data – afspraken - … 

Varia 

29 De club biedt specifieke initiatieven aan om G-jeugdsporters 

te laten roeien.   

25   

30 De club heeft initiatieven in functie van democratisering voor 

jeugdleden (bv; lager lidgeld, kortingen, gezinsabonnement, 

activiteiten om de jeugdkas te spijzen…) (5pntn per initiatief) 

5 30  

31 Open criterium op basis van voorgesteld clubinitiatief om de 

kwaliteit van de jeugdwerking te verbeteren met 

beoordelingscijfer na voorstelling door de VRL 

10 50  

32 De club zet een actie op in functie van Ethisch Verantwoord 

Sporten (vertrouwenspersoon, …) 

20 -  
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1.10.3 Bestedingsmogelijkheden 

 

Elke categorie: maximum 35% van het totale subsidiebedrag! 

 

• De aankoop of de jaarlijkse afschrijving* van roeispecifiek materiaal voor de jeugdroeiers  

o Initiatieboten 

o Competitieboten 

o G-boten 

o Riemen 

o Ergometers 

o Het onderhoud hiervan 

• De aankoop van algemeen sportmateriaal 

o Ballen, springtouwen, matten  

• De aankoop van didactisch materiaal 

o Camera 

o Fototoestel 

o Lesbord, -stiften 

• De verplaatsingsonkosten van JEUGDtrainers (in het kader van jeugdtrainingen, roeikampen, 

wedstrijden, bijscholingen, sportkaderopleidingen). Moet ingevuld zijn volgens het onkostenformulier 

van Sport Vlaanderen.  

• De loonkosten voor: 

o Jeugdtrainers (GEEN vrijwilligersvergoedingen, een officiële vergoeding via VLABUS of 

facturatie door zelfstandigen is wel toegelaten)  

o Spreker bijscholing (een officiële  

• Jeugd van de club op buitenlandse stage …) 

o Deelnamekosten van jeugdtrainers aan: vergoeding)  

• De huur van (sport)accommodatie (bv. huur sportzaal, huur watersportbaan, huur zaal voor 

organisatie van een bijscholing, accommodatiekosten 

o Bijscholingen 

o Sportkaderopleidingen  

• Promotiemateriaal  

o Drukwerk flyers en promotiebrochure 

o Gadgets in het kader van sportpromotionele activiteiten 

 
*voorleggen van afschrijvingstabel 
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1.11 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 

SD 601 Tegen 2020 stijgt het totaal aantal 

behaalde punten van de clubs binnen het 

jeugdsportproject met 10%. 

Een stijging met 10% van het totaal 

aantal punten van alle deelnemende 

clubs in 2020 t.o.v. 2017. 

 

Nulmeting pas beschikbaar 

eind 2017, na eerste 

evaluatie nieuw jeugdsport 

project.  

10% meer punten in 2020 dan 

in 2017. 

OD 6011 Tegen 2020 stijgt het aantal behaalde 

punten binnen de categorie jeugdopleiding 

en begeleiding met 10%. 

Een stijging met 10% van het aantal 

behaalde punten van alle 

deelnemende clubs binnen de 

categorie jeugdopleiding en begeleiding 

in 2020 t.o.v. 2017. 

Nulmeting pas beschikbaar 

eind 2017. 

10% meer punten in 2020 dan 

in 2017. 

OD 6012 Tegen 2020 stijgt het aantal behaalde 

punten binnen de categorie clubbestuur en 

jeugdwerking met 10%. 

Een stijging met 10% van het aantal 

behaalde punten van alle 

deelnemende clubs binnen de 

categorie clubbestuur en jeugdwerking 

in 2020 t.o.v. 2017. 

Nulmeting pas beschikbaar 

eind 2017. 

10% meer punten in 2020 dan 

in 2017. 

OD 6013 Tegen 2020 stijgt het aantal behaalde 

punten binnen de categorie promotie van 

de jeugdroeiclub met 10%. 

Een stijging met 10% van het aantal 

behaalde punten van alle 

deelnemende clubs binnen de 

categorie promotie van de 

jeugdroeiclub in 2020 t.o.v. 2017. 

Nulmeting pas beschikbaar 

eind 2017. 

10% meer punten in 2020 dan 

in 2017. 
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2 Laagdrempelig sporten: studentenroeien 
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Het roeien is sinds mensenheugenis een sport die vooral door studenten wordt uitgeoefend. Als je kijkt 

naar buurlanden zoals Nederland en Engeland, staat daar ‘beginnen studeren’ bijna synoniem voor 

‘beginnen roeien’. Het roeien stimuleert lichaam en geest, stimuleert het samenwerken en dit in een 

groene omgeving. De roeiwereld bevat normen en waarden en een imago die sterk samenvallen met deze 

van hoger onderwijsinstellingen. Het is een samenwerking die op recreatief en competitief vlak zijn 

vruchten afwerpt. De samenwerking tussen het roeien en het hoger onderwijs is in Vlaanderen een nog te 

weinig ontgonnen gebied. Het is een kans voor beide partijen om iets te ontwikkelen dat een surplus 

geeft aan beide partijen.  

De Vlaamse Roeiliga wenst in samenwerking met alle verschillende partners in Vlaanderen het 

studentenroeien nieuw leven in te blazen. Door die niveaus samen te brengen, namelijk de liga’s (Vlaamse 

Roeiliga (VRL) & Studentensport Vlaanderen (SSV)), de hoger onderwijsinstellingen en de roeiclubs willen 

we tot een kader komen die een duurzame studentenroei-werking kan garanderen.  

In plaats van de organisatie in handen te geven van studentenclubs wensen we de organisatie van het 

studentenroeien ofwel in een burgerclub onder te brengen, ofwel de onderwijsinstelling verantwoordelijk 

te maken van de clubwerking. Op deze manier is er wel clubwerking en continuïteit gewaarborgd in 

tegenstelling tot vroegere initiatieven in het roeien. De sturing vanuit de liga’s kan ook efficiënt en direct 

gebeuren daar de werking binnen hun koepels valt. Vroegere initiatieven, die gedragen werden door 

studenten, fluctueerden te sterk met de studeerperiodes van de student-initiatiefnemers. Door de 

organisatie van de werking uit de handen te nemen van de atleten/studenten wordt de continuïteit 

gewaarborgd, wat het initiatief en bijdragen door studenten zelf zeker niet limiteert of afwijst. In 

tegendeel, verdere inbreng, naast het algemeen kader, wordt sterk geapprecieerd en gestimuleerd.  

Het plan is de huidige werking stelselmatig jaar na jaar te vergroten, te verbeteren en in het 

studentenmilieu en de roeiclubs te verduurzamen. De realiteit is dat elk van de partners in dit project zo 

efficiënt mogelijk moet omspringen met zijn financiële en andere middelen. Een trage maar duurzame 

groei is de enigste manier om het project te doen slagen. De ondersteuning van Sport Vlaanderen moet 

dit traject nog laagdrempeliger maken, terwijl de kwaliteit stijgt. Meer studenten zullen gemakkelijker aan 

het traject kunnen deelnemen, de begeleiding is beter en in aantal groter, en het startmoment evenals 

apotheose zal alleen maar vergoten in aanzien en aantal.  

 

2.1 Doelstellingen 

 

Met dit project wenst de Vlaamse Roeiliga de specifieke doelgroep studenten aan te spreken en het 

bestaande imago als sport uit te spelen om het ledenaantal te doen stijgen. De achterliggende redenen, 

motieven, samenwerkingen en planning worden hieronder verder uitgelegd, maar in concreto kunnen de 

doelstellingen van de liga binnen deze beleidsfocus als volgt geformuleerd worden:  

• De Vlaamse Roeiliga wil zoveel mogelijk studenten de mogelijkheid geven om te leren roeien via 

een laagdrempelig lidmaatschap.  

• De Vlaamse Roeiliga organiseert een studentenregatta als apotheose van het academiejaar, als 

initiatiemoment voor nieuwe studenten, als promotie voor de studentenwerking en als promotie 

voor het roeien in het algemeen.  
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• De Vlaamse Roeiliga wenst door het studentenroeien nieuwe leden aan te trekken in de roeiclubs 

die levenslang roeien, op gelijk welk niveau.  

We zien de laatste jaren opnieuw een goede start van het studentenroeien, maar behoeden ons voor de 

toekomst. Telkens deze initiatieven opgestart werden doven deze na enkele jaren van hard werken 

opnieuw uit. Door intensief samenwerken met alle partners willen we dit niet laten gebeuren.  

 

2.2 Studentenroeiwerking: plan van aanpak.  

 

2.2.1 Doorheen het jaar: leren roeien 

Het belangrijkste van deze beleidsfocus is de studenten laten inschrijven voor een jaar lang leren roeien. 

De studenten worden lid van de roei afdeling van de hoger onderwijsinstelling, maar leren roeien in de 

schoot van de clubs. Dit is omdat de hoger onderwijsinstellingen niet over het materiaal of know-how 

beschikken om mensen te leren roeien. Per club wordt rekening gehouden met de basiscapaciteit en 

timeframes om studenten op te vangen. Dit is afhankelijk van materiaal en trainers.  

Studenten schrijven in via een bepaalde procedure per regio. In sommige regio’s worden selecties 

gehouden om tot een bepaalde groep te komen, in andere regio’s worden de groepen geselecteerd 

volgens chronologische inschrijving. Hoe dan ook wordt na enkele weken inschrijven tot een vaste groep 

(per regio of club) gekomen om het jaar door te leren roeien.  

De studenten betalen een verminderd lidgeld om 1x/week te roeien onder leiding van roeitrainers en 

gebruik makend van het materiaal en de accommodatie van de clubs. Het lidgeld bedraagt €80 per 

student. De club ontvangt die volledige €80 per jaar en kan hiermee zijn trainers en materiaal betalen. De 

student kan hierdoor ook genieten van de faciliteiten van de club tijdens de trainingen. Hier zijn onder 

andere bij: fitness- en krachtruimte, roei-ergometers, omkleedruimtes en douches, sanitair en cafétaria.  

Het is aan de club om de studenten het roeien te leren kennen en hen doorheen het jaar warm te maken 

om te blijven roeien. Het moet de bedoeling zijn dat de studenten het jaar nadien opnieuw wensen in te 

schrijven in het studentenroeien of gewoon lid worden van de club. Studenten die blijven roeien wordt 

ook gevraagd wat extra verantwoordelijkheid te nemen en de groep studentenroeiers mee helpen te 

begeleiden.  

Naast de gewone roeiactiviteiten (1x/wk) zijn er ook sporadisch bijeenkomsten per regio (Gent, 

Antwerpen en Hasselt). Daar worden zowel roeiactiviteiten als nevenactiviteiten uitgevoerd, op initiatief 

van de trainers en roeiers zelf. De liga heeft hier geen organisatorische, maar louter een ondersteunende 

rol. Deze activiteiten zorgen wel voor een band tussen de studentenroeiers en groepsgevoel dat bijdraagt 

tot de belevenis van de ganse studentenroei werking.  

 

2.2.2 Promotie 

Roeien is een sport die minder aandacht krijgt dan de meer populaire sporten in Vlaanderen, terwijl het 

toch een rijke Olympische traditie heeft. Vooral in de ons omringende landen heeft het een sterke traditie 

als studentensport. Het is net die expertise, imago en traditie die we naar Vlaanderen wensen te halen. 
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We willen met dit project het roeien als studentensport in Vlaanderen profileren.  We zijn ervan overtuigd 

dat door een revival in de populariteit binnen de leeftijdscategorie 18 – 25 jaar, samen met een beter 

imago als studenten-, traditie-, en competitiesport, het roeien in Vlaanderen opnieuw kan groeien.  

Samen met de verschillende partners wordt promotie gemaakt voor het traject en de studentenregatta. 

Er wordt promotie gemaakt via verschillende kanalen richting de doelgroep studenten. De goede 

verstandhouding met de aangesloten hoger onderwijsinstellingen en Studentensport Vlaanderen zorgt 

ervoor dat niet alleen de organisatie, maar ook de promotie vlot kan gebeuren.  

Zowel de info over het studentenroeien, de studentenregatta, als een affiche worden digitaal verspreid 

via de hoger onderwijsinstellingen naar de studenten toe. Er wordt gewerkt naar een uniforme stijl voor 

promotiemateriaal/ drukwerk over gans Vlaanderen voor het studentenroeien. Op deze manier komt de 

info naar de doelgroep en vinden alle geïnteresseerden de info die ze nodig hebben. Er wordt 

doorverwezen naar de kanalen om meer info te vinden of in te schrijven.  

Een belangrijk promotiemoment is een gezamenlijke stand op studenten welkomstdagen van de hoger 

onderwijsinstelling of associaties. Zowel de VRL als trainers en medewerkers vanuit de clubs werken mee 

met de scholen of associaties om zoveel mogelijk studenten aan te spreken en het studentenroeien 

bekend te maken.  

Van het eind van vorig academiejaar tot aan het begin van de lessenreeks kan er ingeschreven worden. Er 

wordt vooral uitgegaan van het ‘First come, first served’ principe. Studenten die het vorige jaar leerden 

roeien mogen opnieuw deelnemen, op voorwaarde dat ze mee helpen in de organisatie en als ervaren 

studentenroeier de trainer mee helpen tijdens de trainingen. Ze worden roeibegeleider binnen het 

studentenroeien.  

 

2.2.3 De studentenregatta  

De studenten leren doorheen het jaar roeien. Geen noodzakelijk gevolg, maar een apotheose van het 

studenten roei jaar en het grootste promotiemoment van het traject is de studentenregatta. Hier nemen 

de verschillende studentenroeiers het tegen elkaar op tijdens sprintwedstrijden 1 vs 1.  

 

De International Student Regatta 

Samen met de hoger onderwijsinstellingen, de Vlaamse Studentensportliga en de betrokken roeiclubs in 

Vlaanderen en daarbuiten organiseert de Vlaamse Roeiliga de International Student Regatta. Naar 

analogie van de roeiwedstrijden in Engeland en Nederland, met als ultieme wedstrijd de Oxford – 

Cambridge Regatta in Engeland, wordt een wedstrijd georganiseerd tussen de verschillende hoger 

onderwijsinstellingen van in de eerste plaats Vlaanderen, maar ook studententeams uit Wallonië, Brussel, 

Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland worden uitgenodigd. 

De doelstellingen zijn tweeërlei: in de eerste plaats willen we het imago van het roeien in het algemeen 

en als studentensport specifiek positief beïnvloeden. De tweede doelstelling is een gevolg van de eerste 

doelstelling, namelijk een stijgende drop-in van nieuwe roeiers in het algemeen en studentenroeiers in 

het bijzonder.  
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Naast de Vlaamse Hoger Onderwijsinstellingen worden ook hoger onderwijsinstellingen in Nederland 

(Delft, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam…), Engeland (London, Oxford, Cambridge…), Frankrijk Lille, Le 

Havre) en Duitsland (Essen, Aachen) aangeschreven. Hun deelname zorgt voor een extra internationale 

dimensie aan de regatta en een extra stimulans voor de Vlaamse deelnemers en ondersteunende 

entiteiten. We maken gebruik van de ervaring van vorige jaren om het evenement telkens wat groter en 

beter te maken.  

De roeiwedstrijd gaat door in 8+ boten over een afstand van 500m voor gemengde studententeams. In 

een 1 tegen 1 competitie wordt binnen verschillende poules een rangschikking gevormd. Na deze 

voorronde worden per plaatsing binnen de poules de finales geroeid. De verschillende eerste plaatsen in 

de poules bevolken de ultieme finale en bepalen wie de winnaar wordt.  

 

Aantallen 

De studentenregatta, de competitie van het studentenroeien, staat open voor  

• De studenten die via de lessenreeks tijdens het voorbije jaar hebben leren roeien en voorbereid 

werden op de wedstrijd.  

• De studerende roeiers die reeds lid zijn van een Belgische roeiclub. 

Studenten zonder training zijn niet toegelaten op het wedstrijdgedeelte, zij hebben noch de kennis, noch 

de kunde om deel te nemen.  

We mikken jaarlijks op een deelname van een 15 8+boten met studenten vanuit Vlaanderen, Wallonië, 

Nederland, Engeland, Duitsland en/of Frankrijk. Samen zorgt dit voor een deelname van 135 atleten.  

 

Randactiviteiten 

Voor en na de wedstrijd zijn er initiaties in recreatieve boten. Toeschouwers/ studenten die eens wensen 

te proeven van het roeien kunnen in een boot plaats nemen en een korte initiatie op het water krijgen. 

Initiaties worden verzorgd door trainers van de mede organiserende clubs. De boten worden door de VRL 

en door de clubs ter beschikking gesteld. Zo veel mogelijk toeschouwers kunnen gebruik maken van de 

mogelijkheid om een initiatie te volgen in de periode voor en na de wedstrijd.  

 

Duurzaam eDuurzaam eDuurzaam eDuurzaam en innovatiefn innovatiefn innovatiefn innovatief    

De bedoeling is dit evenement jaarlijks te doen groeien. Mits genoeg promotie via de verschillende 

partners is het de bedoeling hier een traditie van te maken. De doelstelling is om het roeien opnieuw te 

verankeren binnen het studentenleven. Het studentenroeien kan de roeisport bij het brede publiek meer 

bekend maken waardoor het project via externe partners kan verduurzaamd worden. De internationale 

link moet hierbij als een katalysator werken.  

Innovatief aan het evenement is de afstand en de samenstelling van de boten. De normale afstand bij 

regatta’s is 2000m. Dit geeft een langere wedstrijd die moeilijker te volgen is. In de huidige evolutie van 

wedstrijden, die moeten vechten voor media-aandacht, willen we werken aan een concept dat 
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publieksvriendelijker is en beter in beeld kan worden gebracht. Dit zorgt voor een wedstrijd die over de 

ganse afstand kan worden gevolgd, en meer spannende finales heeft. Daarnaast moet de bemanning uit 

zowel jongens als meisjes bestaan. Ook het gewicht van de deelnemers is niet bepaald. Deze regel zorgt 

ervoor dat zowel dames als heren deelnemen aan de wedstrijd.  

 

Het GVSK: Groot Vlaams Studenten KampioenschapHet GVSK: Groot Vlaams Studenten KampioenschapHet GVSK: Groot Vlaams Studenten KampioenschapHet GVSK: Groot Vlaams Studenten Kampioenschap    

In samenwerking met StudentenSport Vlaanderen wordt het GVSK Ergometerroeien georganiseerd. Dit 

evenement is de ergometer variant (op een indoor roeitoestel) van de studentenregatta (op het water). 

Alle studentenroeiers worden uitgenodigd en ook andere sporters krijgen de kans om deel te nemen aan 

de voorrondes. De snelste tijden doen mee met de finale om de mannen of vrouwen kampioen indoor 

studentenroeien te kronen. Deze wedstrijd staat open voor alle studenten, geen voorkennis van het 

roeien is vereist.  

 

2.2.4 Evaluatie 

Op het einde van het academiejaar en tijdens de zomervakantie wordt samen gezeten met alle 

organisatorische partners. Een inhoudelijke en kwantitatieve evaluatie volgt van het voorbije jaar en alle 

details worden besproken voor het volgende jaar. Evoluties en mogelijke problemen of opportuniteiten 

worden besproken, voor zowel de studentenroeiwerking doorheen het jaar als de studentenregatta. De 

doelstellingen worden overlopen en geëvalueerd op basis van de cijfers van dat jaar. Door alle 

verschillende partners worden engagementen aangegaan en capaciteiten doorgegeven. Nieuwe 

studentenclubs worden uiteraard betrokken in deze besprekingen.   

De evaluatie van de studentenregatta gebeurt in het najaar na afloop van de regatta. Deze evaluatie 

wordt ook met de partners gedeeld.  
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2.3 De verschillende beoordelingscriteria 

 

1. De mate waarin het project zich richt tot de niet-georganiseerde, licht- of anders georganiseerde 

sporter en de mate waarin in een opvolgprogramma voorzien wordt nadat de vooropgestelde 

doelstelling bereikt is;  

 

Het project is gericht op de doelgroep studenten. Deze groep is anders en lichter georganiseerd 

dan de normale roeipopulatie. Roeiers die beginnen te studeren gaan vaak ver van hun originele 

roeiclub op kot. Hun tijdsbesteding wordt anders en de structuur verdwijnt waarin hun roei 

trainingen pasten. Ze moeten het dus anders zien georganiseerd te krijgen. De studenten die 

dicht bij hun roeiclub studeren hebben nog het voordeel dat minder zaken veranderen, maar 

over het algemeen worden er vaak andere zaken (noodgedwongen) voorgenomen op de vele 

roeitrainingen.  

Daarnaast heb je niet-roeiers die studeren die met dezelfde situaties worden geconfronteerd. 

Een veranderende (vrije) tijdsbesteding, waar ze de structuur nu zelf moeten zien in te vullen. 

Enkelen van hen kiezen ervoor om te leren roeien.  

De doelstelling is deze groep georganiseerd en gestructureerd te laten (leren) roeien en door 

middel van lidmaatschap bij een gewone roeiclub levenslang roeien te stimuleren.  

Nieuwe roeiers leren roeien aan hun onderwijsinstelling, maar in de bestaande roeiclubs. Eens 

afgestudeerd, of indien men meerdere keren per week wenst te roeien, moet/kan men lid 

worden van de bestaande roeiclubs. In de roeiclubs worden ze dan ingedeeld in de bestaande 

groepen van hun leeftijd. Deze bestaan er zowel voor competitie als recreatie. En afhankelijk van 

het niveau kan er naar topsport doorgegroeid worden.  

Er wordt niet noodzakelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende studenten. Zowel dames als 

heren, zowel Vlaams als niet-Vlaams, zowel beginnende studenten als oudere studenten, 

iedereen die is aangesloten aan een Vlaamse Hoger Onderwijsinstelling die is aangesloten bij de 

Vlaamse Roeiliga maakt kans om deel te nemen aan het project. Er wordt wel een extra 

inspanning geleverd voor studenten met een studiebeurs. Op die manier wil de VRL 

kansengroepen binnen de populatie studenten tegemoetkomen. Deze tegemoetkoming komt 

neer op een korting van het lidgeld van 25%. Dit bedrag wordt aangevraagd als kosten 

voorafgaandelijk goedgekeurd door Sport Vlaanderen daar de kosten voor de clubs voor de 

begeleiding en materiaal voor alle studenten gelijk is. We geloven dat de kostprijs voor dit project 

op die manier voor iedereen in die mate laagdrempelig is, dat het voor iedereen zou mogelijk 

moeten zijn om deel te nemen.  

 

 

2. De mate waarin het project in begeleiding van de sporters voorziet;  

 

Het project voorziet in begeleiding van de studenten door middel van trainers, organisatie en 

materiaal. Vanuit de liga wordt de organisatie en structuur bepaald waarin alle actoren kunnen 

werken. De trainers vangen de studenten op en leren hen roeien. Eens ze kunnen roeien worden 

de trainingen verdergezet om hun techniek en conditie te verbeteren in aanloop naar mogelijke 

regatta’s. Er wordt ook voorzien in extra en aangepast materiaal om te leren roeien, maar toch 

performant naar wedstrijden toe. Op die manier creëren we de ideale omstandigheden om de 

studenten te leren roeien en verder te trainen.  

De hulp voor de studenten helpt ook de algemene werking van de clubs. Ze kunnen gemakkelijker 

mensen aanspreken om training te geven. Het gekochte materiaal staat ter beschikking van de 

clubs en wordt ook door andere groepen roeiers gebruikt.  De studentenroeiers zijn een 

doelgroep die ook wat langer in een cafetaria blijft hangen en zorgen zo voor een grotere inkomst 
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voor de club. En de uiteindelijke doelstelling is het totaal aantal leden van de clubs doen stijgen, 

wat ook zorgt voor extra inkomsten. Het studentenroeien is op een manier een middel om de 

grote doelstellingen clubondersteuning en ledenwerving te bereiken.  

 

3. De mate waarin het project laagdrempelig, creatief en uitdagend is om sporters naar duurzame 

sportbeoefening toe te leiden;  

 

De kostprijs voor de student wordt zo laag mogelijk gehouden, en de administratieve financiële 

en organisatorische belasting voor de roeiclub zelf wordt ook zo laag mogelijk gehouden. Deze 

financiële inspanning, samen met het feit dat er geen roei ervaring is vereist hiervoor, zorgt 

ervoor dat dit project erg laagdrempelig is voor iedere student.  

De roeisport is een nichesport, waardoor deelname op zich al creatief is. Maar de manier waarop 

dit georganiseerd wordt is uitzonderlijk in Vlaanderen. Er wordt geleerd te roeien, maar de 

uitdaging is de deelname aan de studentenregatta op het einde van het jaar. Wat het project 

meteen ook erg uitdagend maakt. Men weet dat andere studentengroepen ook leren roeien en 

zo ontstaat een zeker competitiegevoel doorheen het jaar.  

Het samenhorigheidsgevoel en competitiegevoel in de regio’s wordt nog verder versterkt door 

het oprichten van studentenroeiclubs per regio. Daar leren de studenten elkaar beter kennen 

tijdens extra activiteiten (roei en niet-roei gerelateerd). En wordt het vergelijk met en 

competitiegevoel naar andere regio’s aangewakkerd. Deze studentenroeiclubs verenigen de 

studenten over de clubs heen in de regio’s en aanvaarden naast de beginnende roeiers ook 

ervaren roeiers die studeren.  

Dit laagdrempelige, creatieve, samenhorige en uitdagende moet de student vasthouden om in de 

club waar hij reeds het ganse jaar door roeide, te blijven roeien en lid te worden.  

 

4. De mate waarin het project duurzame producten of trajecten ontwikkelt, zodat het project na 

afloop van de aanvullende subsidies succesvol voortgezet kan worden;  

 

De doelstelling is dat dit traject na dit beleidsplan doorloopt. Dit zal echter de moeilijkste 

opdracht worden na de opstart die we reeds gehad hebben. Het is één om mensen te motiveren 

zich hiervoor in te zetten, maar het is iets gans anders om hen blijvend vast te houden en 

continuïteit en opvolging te voorzien. Als we nu niet met alle partners onze schouders blijven 

onder zetten is dit initiatief na enkele jaren opnieuw doorgebloed. Dit heeft het verleden ons 

geleerd. Extra begeleiders, extra clubs, ondersteuning moeten voorzien worden voor de ganse 

werking in al haar geledingen om het studentenroeien te blijven laten bestaan.  

Ondersteuning van Sport.Vlaanderen zorgt voor een zekerheid van kwalitatieve groei, waar 

anders de groei niet gegarandeerd is. 

We doen er alles aan om de continuïteit te waarborgen.  

• Trainers worden nieuw geëngageerd binnen de clubs en naast training geven worden ze 

ook gestimuleerd om trainersopleidingen te volgen. Naast de coach zijn er begeleidende 

rollen weggelegd voor studenten die meerdere jaren roeien. 

• Naast de groepen roeiers en trainers ontstaat er tussen studentenroeiers het initiatief 

om onafhankelijke studenten roeiverenigingen op te richten.  

• Studentensport Vlaanderen is reeds in het begin van het traject een duurzame partner en 

steunt het naar de onderwijsinstellingen toe. De indoor Vlaamse Kampioenschappen 

worden met hen samen georganiseerd.  

 

Zaken die nog voor problemen zorgen voor de continuïteit zijn het trainingsmateriaal, de 

trainingsmomenten en de samenwerkingen met de clubs. Het budget van dit traject zou moeten 
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kunnen voorzien in extra materiaal voor de studenten. Dit zorgt voor een ontlasting van de clubs, 

waardoor de samenwerking ook vlotter kan verlopen. De clubs zijn zeker bereid tot 

samenwerking, als dit de normale werking niet in het gedrang brengt.  

 

5. De mate van samenwerking met relevante partners en stakeholders;  

 

Zoals hierboven werd aangegeven zijn er vele verschillende partnerships. In het eerste niveau 

tussen de verschillende liga’s: de Vlaamse Roeiliga en Studentensport Vlaanderen. De eerste 

gesprekken over het studentenroeien gingen reeds samen. Zij zijn de link naar de hoger 

onderwijsinstellingen en wij de link naar de roeiclubs. Beide liga’s staan achter het project en 

ondersteunen het in hun werking. Dij de VRL is het ook verduurzaamd als laagdrempelig project.  

Op het 2e niveau zijn de roeiclubs en de hoger onderwijsinstellingen mee in het verhaal. De 

trainingen gaan door in de clubs, het materiaal wordt gebruikt en de trainers komen van de clubs. 

Ze zijn m.a.w. onontbeerlijk in het ganse verhaal. De uiteindelijke doelstelling van het project is 

dan ook dat de studentenroeiers volwaardig lid worden van de clubs.  

Voor de Hoger Onderwijsinstellingen is het een extra sportief aanbod voor de studenten. Ze 

verwelkomen de nieuwe sport, een verademing in het rijk van voetbal, volleybal en Zumba. De 

roeisport heeft vanuit Engeland en Nederland sowieso al het imago van studentensport bij 

uitstek, en ook vele Vlaamse onderwijsinstellingen hebben een roeiverleden. Op deze manier 

knopen ze opnieuw aan met het verleden. Het is een nieuw aanbod ook binnen de interfacultaire 

en interuniversitaire kampioenschappen. De onderwijsinstellingen gaan hiermee gaan lopen en 

zien deze initiatieven als extra promotie. De onderlinge strijd tussen de scholen helpt ook om dit 

traject te hypen.  

Al deze samenwerkingen zorgen ervoor dat er een ideaal klimaat ontstaat waarbij zoveel mogelijk 

studenten kunnen leren roeien.  

 

 

 

6. De mate waarin het project zich richt op het inclusieve diversiteitsbeleid van de organisatie of de 

aangesloten clubs; 

 

De roeipopulatie daalt op het moment dat de leden gaan studeren en groeit pas opnieuw als men 

de 40 voorbij is. De doelgroep studenten is dus een minderheidsgroep binnen de populatie 

roeiers. Het is zo opvallend dat het aantal 18 – 23-jarigen over gans Vlaanderen daalt tot een 20 

roeiers per leeftijd. Op deze manier willen we hier een antwoord op geven.  
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Aantallen per leeftijd 

 

 
 

Per leeftijd zie je op verschillende jaren de aantallen leden. Van 14 – 25 jaar is er een algemene 

dalende trend. Deze is in de lijn 2012 en 2013 het sterkst in de leeftijdsgroep 17 – 19 jaar. Net 

deze trend zijn we tegengegaan door het studentenroeien vanaf 2014. Je zit dat dit in de periode 

2014 – 2015 reeds deels is gebeurd. De aantallen per leeftijd dalen nog steeds, maar niet meer zo 

sterk als vroeger. Tov 2014 blijft de lijn aantallen per leeftijd in 2015 al wat langer vlak. Deze lijn 

willen we nog verder vlak houden, en in de toekomst zelfs doen stijgen. De grote drop-out vanaf 

18 jaar willen we ombuigen in een stijging van het aantal leden vanaf deze leeftijd. Dit is vanaf 

2016 ook deels gelukt. We zien dat de lijn zich herpakt tot een aantal vergelijkbaar met de 

popuatie 14 – 15 jarigen. Deze blijft stabiel over de studentenjaren.  

Het is ook pas vanaf deze leeftijd dat een roeier zich echt kan ontplooien. De prestatiebepalende 

eigenschappen (kracht, duurkracht, uithouding, doorzettingsvermogen en een doorgedreven 

trainingsregime) komen meer naar boven bij een volwassen lichaam dan bij de jeugd.  

De lijnen komen opnieuw samen vanaf de leeftijd van 24 jaar. Het studentenroeien effect moet in 

de toekomst nog meer doorgetrokken kunnen worden.  
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Evolutie per leeftijd met start studentenroeien vanaf 2014 

 

 
 

De leeftijden bij de kleuren zijn de leeftijden in 2012. Vanaf dan evolueren de groepen telkens per 

jaar. De leeftijd van de mensen op de bovenste blauwe lijn is 16 in 2012, is 17 in 2013, 18 in 2014 

en 19 in 2015. De algemene dalende trend 2012 – 2013 wordt omgekeerd naar een positievere 

trend 2013 – 2014: dit is het effect van de start van het studentenroeien. De trend 2014 – 2015 is 

verschillend, maar daalt of stijgt niet veel meer. We zien dat per jaar deze stijgende trend wel 

sterker en duidelijker wordt over verschillende jaren. De trend vlakt wel af bij 24 en 25 jarigen, na 

het studeren. De idee is dat dit zal doorgetrokken worden eens meer studenten zich permanent 

lid maken van de reguliere roeiclubs. Echter door deze inspanningen zullen er waarschijnlijk 

blijvend meer 18 – 24 jarigen zijn dan 25 – 30 jarigen.  

 

We zien dat de inspanningen voor het studentenroeien hun effect hebben. Het zou zonde zijn 

mocht dit project (zoals in het verleden meerdere malen is gebeurd) opnieuw een stille dood 

sterft. Dan vallen alle cijfers opnieuw terug op hun lage basisniveau en is alle moeite voor niets 

geweest. Het is deze beleidsperiode die er voor zal zorgen of dit traject zal kunnen blijven 

bestaan.  

 

7. De mate waarin de participatie van mensen uit kansengroepen in het reguliere sportclubaanbod 

wordt bevorderd;  

 

Door het inschrijvingsgeld laag te houden en zelf de trainers en organisatie te voorzien willen we 

de drempel naar kwaliteitsvol leren roeien zo laag mogelijk houden voor de studenten. Iedereen 

die studeert maakt kans om hiervan gebruik te maken. Er wordt geen onderscheid gemaakt 

tussen verschillende studenten. Zowel dames als heren, zowel Vlaams als niet-Vlaams, zowel 

beginnende studenten als oudere studenten, iedereen die is aangesloten aan een Vlaamse Hoger 

Onderwijsinstelling die is aangesloten bij de Vlaamse Roeiliga maakt kans om deel te nemen aan 

het project.  

Er wordt wel een extra inspanning geleverd voor studenten met een studiebeurs. Op die manier 

wil de VRL kansengroepen binnen de populatie studenten tegemoetkomen. Deze 
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tegemoetkoming komt neer op een korting van het lidgeld van 25%. Dit bedrag wordt 

aangevraagd als kosten voorafgaandelijk goedgekeurd door Sport Vlaanderen daar de kosten 

voor de clubs voor de begeleiding en materiaal voor alle studenten gelijk is. We geloven dat de 

kostprijs voor dit project op die manier voor iedereen in die mate laagdrempelig is, dat het voor 

iedereen zou mogelijk moeten zijn om deel te nemen. 

 

 

8. De mate waarin wordt aangetoond dat de beoogde doelstellingen en effecten zullen worden 

behaald en de wijze waarop dat wordt gemonitord;  

 

Doelstelling 1: een stijging van het aantal studentenroeiers. Doordat de kwaliteit en de kwantiteit 

van de trainers stijgt, vergroot de capaciteit per club om studenten op te vangen. Dit wordt in de 

hand gewerkt door het stijgend aantal materiaal (boten) waarover de trainers beschikken om de 

studenten te leren roeien. Een groei van de capaciteit binnen de roeiclubs resulteert in een groter 

aantal studentenroeiers. Momenteel is namelijk de capaciteit de limiterende factor van het 

aantal studentenroeiers; er is telkens meer vraag dan aanbod bij de studenten. Hoe meer 

studenten kunnen leren roeien, hoe meer studentenroeiers later de stap naar volledig 

lidmaatschap bij de roeiclub zetten en levenslang zullen roeien.  

 

 

Overzicht aantallen in de verschillende studentenroei regio’s.  

  2013 - 2014 2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

Hasselt 

 Aanvragen 120 140 160 135 

Deelnemers 75 75 75 75 

Trainers 6 8 11 11 

          

Antwerpen 

 Aanvragen 0 0 15 23 

Deelnemers 0 0 9 15 

Trainers 0 0 3 9 

          

Gent 

 Aanvragen 18 20 55 86 

Deelnemers 10 12 24 41 

Trainers 2 3 4 7 

 Totaal 

 Deelnemers 85 87 108 131 

Trainers 8 11 18 27 
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Aantallen studenten roei werking vorige beleidsperiode. 

 

 

 

Bij het totale aantal studentenroeiers moet rekening gehouden worden dat de uiteindelijke 

doelstelling van de liga een stijging is van het totale aantal roeiers. Dat er met andere woorden 

een jaarlijkse doorschuif is van een groot deel studentenroeiers naar gewone roeiers, als leden 

van de reguliere roeiclubs. De totale studentenroei populatie zal stijgen, maar is afhankelijk van 

telkens nieuwe instroom en een deel recidivisten. Het andere deel studentenroeiers, diegene die 

de smaak van het roeien door deze inspanningen te pakken gekregen hebben, worden lid van de 

reguliere clubwerking, en worden in deze aantallen niet meer meegerekend. Het is belangrijk in 

gedachten te houden dat het totale aantal deelnemers waarvan sprake in dit traject, niet het 

totale aantal studerende roeiers zijn. Van de doorschuivende studenten zullen ook cijfers worden 

bijgehouden, maar deze zijn momenteel niet beschikbaar. Dit moet in rekening gebracht worden 

met de afweging van het totale budget per deelnemende sporter/ student.  

 

Doelstelling 2: 35% neemt deel aan de studentenregatta. Het eerste punt is een goede datum 

vinden voor de regatta. Die denken we nu gevonden te hebben met oktober. Zowel goed op het 

einde van het roei jaar als het begin van het academiejaar. Er zijn altijd roeiers die niet kunnen 

deelnemen wegen omstandigheden, of omdat ze niet kunnen door blessure, of ze niet mogen 

door hun trainer (past niet in hun programma). Maar we moeten zoveel mogelijk van de roeiende 

studenten of studerende roeiers motiveren om deel te nemen. Voor de deelnemende studenten 

willen we een zo goed mogelijk georganiseerd evenement maken. Zowel als promotie voor het 

volgende jaar studentenroeien, als motivatie voor de studenten die het vorige jaar begonnen zijn 

met studentenroeien te motiveren om te blijven roeien.  
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Aantallen deelnemers Studentenregatta t.o.v. totaal aantal studentenroeiers.  

  2014 - 2015 2015 - 2016 

Aantal studenten 87 108 

Deelnemers 28 20 

Deelnemersgraad % 32,2 18,5 

35% 35 35 

 

 

Deelnemersgraad van studentenroeiers aan de studentenregatta 

 

 
 

Het eerste jaar waren we dicht bij de doelstelling. Vooral omdat het totale aantal 

studentenroeiers lager lag. Hoe meer studentenroeiers er zijn, hoe moeilijker het wordt om 

iedereen te laten deelnemen. Niet alleen wil is een factor, ook het aantal beschikbare boten en 

trainers. Per Hasselts teams van 25 roeiers wordt telkens 1 boot van 9 man afgevaardigd. Dit is 

36% van de totale groep. Die verhouding willen we zeker doortrekken naar de andere regio’s.  

 

 

9. De communicatiestrategie die opgezet wordt om nieuwe sporters aan te trekken met het oog op 

regelmatige sportbeoefening. 

 

In het begin van het schooljaar wordt een studentenregatta georganiseerd waarbij 

geïnteresseerde studenten het eindresultaat zien en de sport ook eens kunnen proberen op het 

droge of op het water via roei initiaties. Via verschillende kanalen wordt promotie gemaakt voor 

dit evenement en het project, bijvoorbeeld door aanwezig te zijn op studenten 

ontmoetingsdagen, door het roeien naar de studenten te brengen met roei initiaties in de 

faculteiten (met ergometers) en divers promomateriaal (flyers en banners) te verspreiden. Bij 

deze promotionele acties is er telkens een samenwerking tussen de liga, de clubs (en trainers) en 

de hoger onderwijsinstelling. Er wordt promotie gemaakt voor het ganse traject studentenroeien, 

niet alleen voor het evenement.  
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2.4 Tijdsschema. Chronologisch volgens academiejaar.  

 

Eind vorig jaar, zomerperiode 

• Evaluatie vorig jaar 

• Afspraken nieuw academiejaar 

• Start nieuwe inschrijvingen 

 

Promotie: september – oktober   

• Via Student Kick-offs. 

• Via drukwerk: affiches en flyers en direct mails.  

• Mond aan mond reclame. 

• Pop-up reclame binnen de faculteiten. 

• Ergometer roei activiteiten. 

 

Studentenregatta begin oktober 

• Zoveel mogelijk studentenroeiers nemen deel aan de regatta.  

• Extra manschappen en materiaal om zo veel mogelijk studenten een roei-initiatie aan te bieden. 

• Inschrijvingen voor de lessenreeksen. 

 

Lessenreeks doorheen het academiejaar 

• Rekening houden met de capaciteit van de clubs. 

• 1 x/week training, 2u per training. Er wordt gemikt naar 20 trainingen op het academiejaar.  

• Studenten roeien in de clubs en kunnen genieten van alle faciliteiten: omkleedruimtes en sanitair, 

kracht- en fitnesszaal, roeiergometers, cafétaria.  

• Het lidgeld voor de roeiclub staat op 80€. 

• Daarnaast verenigen de studenten zich mogelijks onder een studentenroeiclub en organiseren 

alternatieve trainingen en activiteiten.  

 

Locaties: 

• Gent: 4 reguliere clubs, 3 studentenclubs 

• Antwerpen: 3 reguliere clubs, 1 studentenclub 

• Hasselt: 1 reguliere club, 3 studentenclubs 

Groeimarge  

• Brussel: 1 reguliere club 

• Brugge: 2 reguliere clubs, 1 studentenclub 

• Kortrijk: 1 reguliere club, 1 studentenclub 
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2.5 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 

SD 701 De Vlaamse Roeiliga heeft tegen 2020 een 

betere studentenroeiwerking in 

Vlaanderen   

Verhoging van de kwaliteit van het 

studentenroeien door het bereiken van 

OD 7011 – 7012. 

  

OD 7011 De Vlaamse Roeiliga heeft tegen 2020 een 

stijging van 40% van het aantal 

studentenroeiers in Vlaanderen.   

40% meer deelnemers binnen het 

studentenroeien. 

131 deelnemers aan het 

studentenroeien in 2016 

(academiejaar 2016 – 

2017).  

183 deelnemers aan het 

studentenroeien in 2020 

(academiejaar 2020 – 2021). 

OD 7012 35% van de studentenroeiers doen mee 

met de studentenregatta.  

35% van de studentenroeiers nemen 

deel aan de studentenregatta. 

In 2016 was de 

deelnemersgraad aan de 

studentenregatta 17,7% 

35% van de studentenroeiers 

nemen deel aan de 

studentenregatta in 2020. 
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2.6 Budget 

 

Overzicht kosten 

Aangevraagde subsidies via beleidsfocus ‘laagdrempelig sporten’ 

    2017 2018 2019 2020 

Trainers 6 3.120 

 7 

 

3.640 

 10 

 

5.200 

 12 

 

6.240 

 

  

 Coördinator 10% 2.360 2.360 2.360 2.360 

 

Materiaal Volans 6 10.700   10.700   

 

Yolette   9.777   9.777 

 

  

 Andere Beursstudenten 100 120 120 140 

Studentenregatta 650 650 650 650 

 

Huur boten Reg 625 625 625 625 

 

Transport 500 500 500 500 

 

Promotie 500 500 500 500 

            

Totaal   18.555 18.172 20.655 20.792 

 

Andere kosten 

Doorstorting lidgelden naar clubs  

  2017  2018  2019  2020  

Studentenlidgeld 11.680 12.800 13.840 14.880 

 

  

 

Overzicht opbrengsten 

  2017 2018 2019 2020 

Studentenlidgeld 11.680 12.800 13.840 14.880 

Stad Gent 1000 1000 1000 1000 

AUGent 500 500 500 500 

  13.180 13.300 15.340 16.380 

 

De opbrengsten van de lidgelden van de studenten worden integraal doorgestort naar de clubs, dit zijn de 

vergoedingen voor het gebruik van het materiaal, accommodatie en de trainers. De opbrengsten die we 

genereren via de studentenregatta zijn reeds bestemd voor verschillende kostengroepen. De subsidies 

dekken m.a.w. de kosten.   
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Binnen het budget zijn er verschillende posten. 

1. Brutosalaris trainers 

Voor een aantal gediplomeerde trainers wordt er loon aangevraagd. De trainers hebben een statuut via 

het artikel 17. Maximum 25 dagen per jaar worden ze opgegeven voor de trainingen en verdienen een 

bedrag volgens de Sport.Vlaanderen barema’s. Volgens Sport Vlaanderen barema’s binnen artikel 17 (25-

dagenregel). Volgens diploma, met een minimum van initiator niveau. Daarmee een bruto uurloon van 

€12,5025. Trainer B of bachelor LO €13,577, master LO aan €18,34. 

De VRL neemt een gemiddelde van 13€/u, 2u: 26€/training. 20 trainingen: 520€/ trainer/ jaar.  

In 2017 mikken we op 6 gediplomeerde trainers binnen het studentenroeien. Dit zien we stijgen naar een 

12 trainers in 2020 volgens onderstaand schema.  

6 trainers: €3.120 

7 trainers: €3.640 

8 trainers: €4.160 

10 trainers: €5.200 

12 trainers: €6.240 

2. Brutosalaris coördinator 

Er wordt 10% voorbehouden voor een coördinator. Een halve dag per week zal deze persoon het 

studentenroeien coördineren, opvolgen en mee helpen organiseren. Bepaalde periodes zullen drukker 

zijn dan andere.  

Volgens Sport Vlaanderen barema’s. Volgens vergoeding administratief medewerker met brutoloon van 

€15.360.  

10% van VTE op studentenroeien: brutoloon volgens gedeclareerde uren 3,8u/wk.  

3. Materiaal 

Momenteel is er een groot gebrek aan materiaal om een groei van de studenten aan te kunnen. Door dit 

materiaal aan te kopen geven we hier een antwoord aan. Enerzijds zouden we Volans boten willen 

aankopen en daarnaast ook C4 boten. 

De Volans boten zijn skiffs: roeiboten voor 1 persoon. Deze boten hebben een sliding rigger (in plaats van 

een glijdend zitje) waardoor de boot stabieler door het water gaat en toegankelijker is voor beginnende 

roeiers zoals studenten (ideale doelpopulatie: beginners tot beginnend competitieve roeiers).  

De ‘Yolette’ is een naam van een C4: een recreatieve boot waar 4 roeiers met stuurman in zitten. 

Uiteindelijk moeten de studenten in een meermansboot samen roeien, en dat kan met de Yolette.  

De aankoop van zowel de skiffs als de meermansboten zorgt voor een ideale combinatie van skiffs en 

meermansboten. Naast de studentenroeiers kunnen zowel de Volans boten en de Yolette door andere 

roeiers gebruikt worden. Meestal door recreatieve tot licht competitieve groepen, die sowieso minder 

(goed) materiaal hebben, daar de budgetten binnen de clubs vooral naar de competitieve roeiers en 

boten gaan.  
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4. Andere kosten 

We rekenen een tegemoetkoming van € 20 per beursstudent. Er zijn +/- 10% beursstudenten binnen de 

associatie AUG. Dit percentage wordt doorgetrokken naar Antwerpen. Samen 5 op de 53 deelnemers. De 

stijging van aantal leden zorgt voor een stijging van het aantal mogelijke beursstudenten.  

Het huren van boten is voor de studentenregatta. Dan worden 8+ boten van de clubs gehuurd om alle 

studenten in de gepaste boten aan de start te brengen. Als het aantal boten gelimiteerd is, is het aantal 

deelnemers ook gelimiteerd en dat willen we niet, we willen alle studentenroeiers de kans geven om deel 

te nemen.  

De transportkosten zijn voor botentransporten voor zowel de initiatiemomenten als de studentenregatta. 

Net zoals het budget voor promotioneel materiaal. Dit is voor zowel ontwikkeling als bedrukking of 

publicatie.  
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3 Innovatie: Ergometerproject i.s.m. fitnesscentra 
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Roeien is een niche sport in Vlaanderen. Door een beperkte oppervlakte vaarwater in Vlaanderen is er 

sprake van enkele ‘roei-centra’. Zo situeren deze zich rond de watersportbaan in Gent, de roeibaan in 

Hazewinkel, het Netekanaal en het Plassendale kanaal (Gent-Oostende). Zowel omgevingsfactoren als 

financiële beperkingen zorgen ervoor dat het roeien niet erg ver buiten deze centra geraakt. Uiteraard 

willen we als liga het roeien voor mensen buiten deze centra toegankelijk maken.  

Het plan is in andere regio’s mensen de interesse voor het roeien aan te wakkeren om hen zo te 

stimuleren een roeiclub op te richten. Deze oprichting van nieuwe roeiclubs is ook ingebed in het 

beleidsplan van de Vlaamse Roeiliga. Er zijn wel enkele vaarwaters waar roeien op zou mogelijk zijn, maar 

de motivatie en wil om er een club op te richten moet groot zijn, evenals de financiële slagkracht. Een 

voorbeeld is de situatie in Ieper. De IRVW bood in het verleden roeien aan, maar nu al enkele tientallen 

jaren niet meer. Mocht de interesse in Ieper opgewekt worden en er veel vraag komen naar deze sport, 

zou de club opnieuw het roeien kunnen aanbieden.  

De interesse in het roeien kunnen we het gemakkelijkste en budget vriendelijkst aanwakkeren met het 

ergometerroeien. Door het toestel maken niet-roeiers kennis met de sport en kunnen geïnteresseerd 

geraken in de sport. Nu reeds bestaat een ergometerproject bij de Vlaamse Roeiliga waarbij scholieren 

kennis krijgen van de sport in de school en daarna een initiatie krijgen in de club in de buurt. Dit wensen 

we ook voor volwassen te organiseren.  

Voor deze doelgroep willen we graag samenwerken met organisaties die mogelijks interesse hebben in 

het ergometerroeien, met name leden van fitnesscentra. Bij enkele fintesscentra is de ergometer reeds 

aanwezig, maar wordt ze niet vaak gebruikt, of enkel als opwarmtoestel. Wij wensen dit t intensifiëren 

door i.s.m. met die centra een project op te starten om zowel de roeiers als fitnessers samen te brengen.  

Niet alle fitnesscentra hebben (voldoende) ergometers, daarom wil de VRL extra ergometers aanschaffen 

om deze binnen die centra te plaatsen. Wij zetten op die manier een stap in hun richting. Door wat extra 

promotie vanuit de fitness uit worden hun leden warm gemaakt om extra trainingen te doen op de 

toestellen. Een gevolg is extra mogelijkheden voor begeleiding van personal trainers.  

De fitnessers (en roeiers) trainen voor een gezamenlijk evenement. Er bestaan enkele 

ergometerwedstrijden in Vlaanderen:  

• OBIC: een Open Belgian Ergometer Championship 

• GRS ergometerwedstrijd 

• KRNSO Ergorun 

Bij deze wedstrijden kunnen zowel de mensen met een roei achtergrond als een fitnessachtergrond met 

elkaar in competitie treden. De fitnessers worden op die manier nog meer in contact gebracht met het 

roeien en treden ofwel toe in bestaande clubs, of verenigen zich in een nieuwe roeiclub.  

Evaluatie 

De periode waarin er ergometerwedstrijden doorgaan, en wanneer er vooral op ergometers door roeiers 

en fitnessers geroeid wordt is de winterperiode. Na de laatste ergometerwedstrijd van de winter, de GRS 

wedstrijd begin februari, volgt er een evaluatie van de samenwerkingen tussen fitnesscentra en het 
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roeien. Waren er, en hoeveel clubs namen deel aan het project? Hoeveel deelnemers waren er vanuit de 

fitness aan de ergometerwedstrijden? Deze gegevens worden bijgehouden en evoluties worden 

uitgetekend. Jaarlijks wordt in het voorjaar het project tegen het licht gehouden en eventueel bijgestuurd.  

Integratie in de basiswerking 

Dit project wenst op een innovatieve manier niet-leden, niet-roeiers, warm te maken voor het roeien en 

hen in de sport binnen te brengen. Het hoort dus als aanvulling op de basiswerking ‘promotie en 

communicatie’. Het ledenaantal stijgt, en het roeien wordt in het daglicht gesteld. We nemen de 

doelgroep in de fitnesscentra die reeds interesse tonen in het ergometerroeien, en tonen hen de andere 

kant van het roeien. Op die manier willen we hen het roeien leren kennen en de kans geven om binnen 

het roeimilieu wedstrijden mee te doen. Als ze de microbe te pakken krijgen kunnen ze ook het roeien op 

het water leren kennen via de roeiclubs.  

 

3.1 De verschillende beoordelingscriteria 

1. De mate waarin het project innovatief is; 

 

Het ergometerroeien of de ergometerwedstrijden zijn bestaande zaken. De combinatie tussen de 

fitnesswereld en het roeien is gans nieuw. Er zijn erg veel raakvlakken tussen beide werelden, 

maar er wordt telkens op het eigen eiland gewerkt. Op die manier wordt eindelijk de brug 

gemaakt en kunnen verenigde krachten een symbiose tot stand brengen.  

 

2. De mate waarin het project laagdrempelig is om sporters te bereiken; 

 

Bij vele fitnesscentra zijn reeds ergometers aanwezig. De Vlaamse Roeiliga kan met een 

ergometerschool toestellen aanvullen en/ of uitlenen. Het toestel op zich is erg 

gebruiksvriendelijk. Het is robuust, erg eenvoudig in gebruik en er is geen geavanceerde techniek 

nodig om goede tijden te behalen. Vooral training en nog eens training zorgen voor betere 

resultaten.  

Dit innovatief idee werkt als laagdrempelig project om mensen aan te zetten tot levenslang 

roeien.  

 

3. De mate waarin het project in de sportclubs geïmplementeerd kan worden, de mate van 

samenwerking met partners en de mate van potentiële bovenlokale samenwerking, zodat het 

project na afloop van de aanvullende subsidies succesvol voortgezet kan worden; 

 

Het ligt voor de hand dat er intensief kan worden samengewerkt met fitnesscentra. Verschillende 

centra worden aangesproken en samenwerkingen bekeken. Wij kunnen voorzien in ergometers, 

zij zorgen voor extra begeleiding op de toestellen. Samen werken we aan een groeiend 

ergometerkampioenschap.  

 

4. De mate waarin wordt aangetoond dat de beoogde doelstellingen en effecten zullen worden 

behaald en de wijze waarop dat wordt gemonitord. 

 

De doelstelling is het bewerkstelligen van samenwerkingen tussen de het roeien en fitnesscentra. 

Nu zijn er nog geen. Doelstelling is om per jaar 2 fitnesscentra warm te maken om samen te 

werken. En vanuit het roeien deelnemers te laten doorstromen naar ergometerwedstrijden.  
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3.2 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 

SD 801 Opstart fitness- roei samenwerking     

OD 8011 Samenwerkingen vastleggen tussen 

fitnesscentra en de VRL  

2 samenwerkingen per jaar.  0 samenwerkingen in 

2016.  

Samenwerking met 8 

fitnessclubs in 2020.  

OD 8012 Deelname aan ergometerwedstrijden door 

fitnessers.  

15% van de deelnemers aan 

ergometerwedstrijden (open voor niet-

leden) zijn niet aangesloten bij een 

roeiclub.   

Zowel GRS als OBIC 

gemiddeld 170 deelnemers 

per organisatie. Nog geen 

fitnessers aanwezig in 

2016.  

15% van totaal aantal 

deelnemers op 

ergometerwedstrijden (25 op 

170 gemiddeld) zijn niet 

aangesloten bij een roeiclub.   

 



Beleidsplan 2017-2020 – Vlaamse Roeiliga vzw 

84 

 

 

3.3 Kosten:  

Aankoop ergometers: 700€/erg. 

Per jaar 4 ergometers (2 per nieuwe samenwerking).  

 2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Aanschaf ergometers 2800 2800 2800 2800 

Huur accommodatie 100 200 300 400 

Transportkosten 1000 1000 1000 1000 

Drukwerk promotiemateriaal  500 500 500 500 

Mede organisatie OBIC 500 500 500 500 

Totaal  4900 5000 5100 5200 

 

 

 

 


