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1 Structuur en werking 
 

1.1 Visie en 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. 

 

1.2 Actuele samenstelling Bestuursorgaan 

 

Voorzitter  

Hubert De Witte  

duurtijd 2017-2020 

herverkiezing: AV 2021 

 

vorige mandaten: penningmeester 2017-2018 

 

Secretaris-Generaal 

Chantal Neirinckx  

duurtijd 2017 – 2020 

herverkiezing: AV 2021 

 

vorige mandaten: secretaris-generaal 2013-2016 

 

Penningmeester 

Vincent Pauwels  

duurtijd 2019-2022 

herverkiezing: AV 2023 

 

Verantwoordelijke Competitie en Topsport  

Annelies Bredael 

duurtijd 2017-2020 

herverkiezing: AV 2021 

 

Verantwoordelijke Recreatief roeien en Studentenroeien (Rowing for All ) 

Mike Galet 

duurtijd 2017-2020 

herverkiezing: AV 2021 
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Verantwoordelijke Communicatie en Sponsoring 

Afgevaardigde Bestuursorgaan KBR 4  

Charles Dallemagne 

duurtijd 2019-2022 

herverkiezing: AV 2023 

 

vorige mandaten: bestuurslid 2014, 2015-2019 

 

Verantwoordelijke Jeugd- en schoolroeien 

Afgevaardigde Bestuursorgaan KBR 3  

Annemarie De Wispelaere  

duurtijd 2019-2022 

herverkiezing: AV 2023 

 

vorige mandaten: bestuurslid 2015-2018 

bestuurslid 2011-2014  

bestuurslid 2007-2010 

 

Bestuurslid 

Afgevaardigde Bestuursorgaan KBR 2  

Gwenda Stevens 

duurtijd 2017-2020 

herverkiezing: AV 2021 

 

vorige mandaten: bestuurslid 2013-2016 

bestuurslid 2009-2012 

bestuurslid 2005-2008 

 

Bestuurslid 

Afgevaardigde Bestuursorgaan KBR 1 

Ferdinand Peeters 

duurtijd 2017-2020 

herverkiezing: AV 2021 

 

vorige mandaten: bestuurslid 2013-2016 

bestuurslid 2011-2012 

 

In 2019 heeft voorzitter Guy Haaze zijn mandaat niet verlengd. We bedanken Guy Haaze voor zijn 

jarenlange inzet en hopen hem nog eens te zien langs de kant van het water. 

Hubert De Witte heeft de functie van voorzitter opgenomen. 

Er is 1 nieuwe bestuurder toegetreden tot het Bestuursorgaan: Vincent Pauwels, hij nam de taak van 

penningmeester op. 

In 2019 waren er geen externe bestuurders. 

 

Een volgende (her)verkiezingsronde vindt plaats op de Algemene Vergadering in het voorjaar van 2021. 

Volgende mandaten moeten dan (her)verkozen worden: Voorzitter – Verantwoordelijke Topsport en 

Competitie – Verantwoordelijke Recreatief roeien en studentenroeien – 2 bestuursleden. 

 

 

1.3 Overzicht nevenfuncties leden Bestuursorgaan 

 

Hubert De Witte (Voorzitter) 

Voorzitter Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) 
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Chantal Neirinckx (Secretaris-Generaal) 

Bestuurslid Koninklijke Roeiclub Sport Gent (KRSG) 

Voorzitter Federale Kamprechterscommissie 

Jurylid 

 

Vincent Pauwels (Penningmeester) 

nihil 

 

Annelies Bredael (Verantwoordelijke Competitie en Topsport) 

Lid Topsportcommissie VRL 

Lid Federale Sporttechnische Commissie KBR 

Bestuurslid Trimm- en Roeiclub Toss 80 Hazewinkel (TRT) 

Trainster TRT 

 

Mike Galet (Verantwoordelijke Recreatief roeien en Studentenroeien (Rowing for All)) 

Lid Commissie Rowing for All 

Voorzitter Roeiclub Gentse Roei- en Sportvereniging (Gentse RS) 

 

Charles Dallemagne (Verantwoordelijke Communicatie en Sponsoring) 

Lid Commissie Communicatie en Sponsoring 

Lid Federale Sporttechnische Commissie KBR 

Voorzitter Roeiclub Akhenaton 

Bestuurslid Koninklijke Belgische Roeibond   

 

Annemarie De Wispelaere (Verantwoordelijke Jeugd- en schoolroeien) 

Lid Commissie Jeugd- en schoolroeien 

Bestuurslid Koninklijke Belgische Roeibond 

Lid Federale Kamprechterscommissie 

Jurylid 

 

Gwenda Stevens (Bestuurslid) 

Voorzitter Koninklijke Belgische Roeibond 

Ondervoorzitter Koninklijke Roeiclub Sport Gent (KRSG) 

Bestuurslid Raad van Bestuur BOIC 

Jurylid 

Trainster KRSG  

 

Ferdinand Peeters (Bestuurslid) 

Secretaris-generaal Koninklijke Belgische Roeibond 

Voorzitter National Rowing Family (NRF) 

Penningmeester Antwerpse Roeivereniging (ARV) 

 

1.4 Bestuurdersprofielen 

 

Alle bestuurders oefenen hun functie uit in het kader van een ethische organisatiecultuur, waaronder het 

duurzaam en ethisch verantwoord sporten. 

 

In 2019 werden de bestuurdersprofielen aangepast in het intern reglement om te voldoen aan de 

vereisten voor ‘Goed Bestuur’ volgens het Decreet opgelegd door de Vlaamse Overheid. 

Zo werd een algemene motivatie opgenomen in het intern reglement alsook een algemeen 

bestuurdersprofiel opgesteld. 
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Motivatie bestuurdersprofielen 

De missie van de Vlaamse Roeiliga, die verankerd is in het doel van de statuten, is volgende:  

- 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  

- De Vlaamse Roeiliga 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.  

 

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. De Vlaamse Roeiliga wil dit realiseren 

met een transparant, efficiënt en goed bestuur.  

 

Om deze missie te realiseren wordt gestreefd naar een samenstelling van het Bestuur met sterke 

strategische profielen en een brede diversiteit op het vlak van gender, leeftijd en etniciteit, om op die 

manier de kwaliteit van het beleid en de besluitvorming te verhogen.  

 

De kandidaat-bestuurders worden, met vermelding van hun motivatie, opleiding en relevante ervaring, 

voorgedragen door de aangesloten verenigingen. Het bestuur vergelijkt het profiel van de kandidaten met 

de functieprofielen die binnen het bestuur dienen te worden opgenomen.  

 

De bestuurdersprofielen zullen jaarlijks en bij elke vacature worden herbekeken en/of geactualiseerd.  

 

Van alle bestuursleden wordt verwacht dat ze actief meewerken aan onderstaande bevoegdheden:  

- De VRL-werking aansturen inzake algemene opdracht en de specifieke beleidsfocussen  

- De concrete uitvoering ligt bij de medewerkers  

- Alles wat niet specifiek door de wetgeving op de vzw’s wordt bepaald, is aan de Algemene 

Vergadering voorbehouden  

- Aanwerving en evaluatie van het personeel van de VRL  

- Bepalen van standpunten van de VRL aangaande materies die geagendeerd worden op de 

vergaderingen van de NRF en de KBR  

- Het rapporteren aan de Algemene Vergadering over de code van goed bestuur en de naleving van 

de gedragscode  

 

Hiervoor wordt verwacht dat de bestuursleden:  

- De gemeenschappelijke belangen van de roeisport bewaken  

- De functie vervullen in het kader van een ethische organisatiecultuur, waaronder het duurzaam 

en ethisch verantwoord sporten  

- De gedragscode, goedgekeurd door de AV, strikt naleven. De bestuursvergaderingen gaan 

gemiddeld om de 6 weken door 

 

Algemeen bestuurdersprofiel 

Elke bestuurder dient zoveel mogelijk van volgende eigenschappen in zich te dragen. Een bekwaam 

bestuurder:  

- Is zich bewust van de doelstelling en de aard van de vereniging en onderschrijft die voluit  

- Draagt de waarden uit van de VRL en promoot de VRL binnen zijn netwerk op een positieve 

manier  

- Heeft strategische inzichten in relevante domeinen of deeldomeinen binnen de sportsector  

- Heeft interesse in alle aspecten van de brede werking van de VRL al dan niet gecombineerd met 

een bijzondere interesse in één of meerdere deelgebieden  
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- Bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten en heeft bij voorkeur ervaring als bestuurder van een 

vereniging  

- Heeft een basiskennis van wetgeving en reglementering (Sportdecreet en vzw-wetgeving)  

- Is zich goed bewust van zijn rol als lid van het Bestuursorgaan, ten opzichte van de rol van de 

Algemene Vergadering (AV)  

- Is zich goed bewust van zijn rol ten aanzien van het beleid, de werking en het personeel  

 

Een positieve en constructieve bestuurder:  

- Kan besturen op hoofdlijnen, weet afstand te bewaren tot de werkorganisatie, is niet gericht op 

het zelf opnemen van taken van operationeel beleid  

- Kan toezicht houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten van de VRL  

- Denkt actief mee over de inhoudelijke en strategische positionering van de VRL  

- Ziet en zoekt uitdagingen voor de VRL op het vlak van bestuur, werking, financiën en logistiek  

- Kan voldoende tijd vrijmaken om de vergaderingen van het Bestuur voor te bereiden en actief bij 

te wonen  

- Is in staat strategische uitgangspunten te beoordelen, weet door het stellen van kritische vragen 

de werkorganisatie en vereniging een spiegel voor te houden  

- Heeft goede vaardigheden om actief deel te nemen aan vergaderingen (actief luisteren, de bal 

spelen en niet de man, besluitvaardig)  

- Kan de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken  

- Is een teamspeler met een democratische ingesteldheid die zich kan verzoenen met de 

beslissingen van het Bestuursorgaan, ook als die beslissingen niet in overeenstemming met zijn of 

haar persoonlijke mening  

- Kan daarnaast ook taken en verantwoordelijkheden opnemen in commissies, werkgroepen of 

vertegenwoordigingen  

- Heeft een draagvlak in de sportsector en kan dit versterken  

- Kan het bestuursbeleid van de VRL mee uitdragen naar alle stakeholders  

 

Een communicatieve en aanwezige bestuurder:  

- Is beschikbaar voor regelmatig overleg over kleine en grote punten via telefoon of mail, en maakt 

tijd voor het doornemen van interne of externe nota’s  

- Staat open voor overleg en hecht belang aan een goede communicatie met de voorzitter  

- Is vlot bereikbaar bij vragen of problemen  

- Kijkt als lid van het Bestuursorgaan enkel naar het algemeen belang van de VRL  

- Is een toonbeeld op vlak van integriteit, verantwoordelijkheidszin, toewijding en loyaliteit  

- Beschikt over een geïnformeerd oordeelsvermogen en voldoende zelfvertrouwen  

- Beschikt over voldoende communicatieve en intellectuele kwaliteiten  

- Staat open voor andere en nieuwe ideeën en zienswijzen  

- Heeft een ruime dossierkennis en kan snel expertise opbouwen  

- Kan goed omgaan met vertrouwelijke informatie  

- Stelt zich zo nodig terughoudend op 

 

Bestuurdersprofielen 

Hieronder de verschillende bestuurdersprofielen. Deze zullen bij elke vacature worden herbekeken en/of 

geactualiseerd. 

 

Voorzitter 

De Voorzitter staat in voor een goede werking van het Bestuursorgaan en waakt erover dat het 

Bestuursorgaan al zijn taken en verantwoordelijkheden opneemt.  

Specifieke taken van de voorzitter:  

- Staat in voor de algemene leiding van de VRL.  

- Houdt toezicht op de naleving van de statuten en het intern reglement.  

- Brieft, samen met de hoofdcoördinator, nieuwe bestuursleden.  

- Is ambtshalve lid van de Raad van Voorzitters.  
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- Is ambtshalve lid van het Bestuur en de AV van de KBR.  

- Houdt toezicht op het opstellen van de agenda, het verloop van de vergaderingen en het 

opvolgen van de beslissingen  

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Voorzitter over zoveel mogelijk 

van de volgende aanvullende competenties:  

- Ervaring in andere besturen 

- Kennis over bedrijfsbeheer en –ontwikkeling  

- Kennis over goed bestuur  

- Kennis van risicomanagement  

- Ervaring in het bepalen van strategie en visie  

- Een vergadering kunnen leiden  

- Aandacht voor ethisch verantwoord roeien 

 

Secretaris – generaal 

De Secretaris-Generaal is verantwoordelijk voor de secretariële processen en de toepassing ervan. 

Specifieke taken van de Secretaris-Generaal:  

- Is eindverantwoordelijke voor de dagdagelijkse administratie van de VRL.  

- Is eindverantwoordelijke voor de tijdige verslaggeving van de VRL naar derden toe.  

- Is de link naar administratief coördinator VRL en verantwoordelijk jegens de AV van de VRL 

betreffende de administratieve activiteiten van deze laatste(n).  

 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Secretaris-Generaal over zoveel 

mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Ervaring met HR/personeelsbeleid en opleidingen  

- Bezit juridische kennis  

- Aandacht voor gezondheid en veiligheid  

- Ervaring in andere besturen  

- Een team van medewerkers kunnen managen  

- Aandacht voor ethisch verantwoord roeien 

 

Penningmeester 

 De Penningmeester is verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken. 

Specifieke taken van de Penningmeester:  

- Is eindverantwoordelijke voor de boekhoudkundige handelingen van de VRL.  

- Is eindverantwoordelijke voor de periodieke begrotingsopvolging van de VRL.  

- Is de link naar administratief coördinator VRL en verantwoordelijk jegens de AV van de VRL 

betreffende de boekhoudkundige en financiële activiteiten van de VRL.  

- Is de link naar het ‘auditcomité’ (min. 2 rekeningtoezichters) zoals voorzien in de statuten  

 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de Penningmeester over zoveel 

mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Heeft kennis van financiën en het genereren van inkomstenbronnen  

- Kennis van risicomanagement 

- Ervaring in andere besturen  

- Aandacht voor ethisch verantwoord roeien 

 

Verantwoordelijke competitie en topsport 

Specifieke taken van de verantwoordelijke topsport en competitie:  

- Is eindeverantwoordelijke voor de competitie- en topsportwerking van de VRL  

- Is de link naar de sporttechnisch coördinator belast met de opvolging van de competitie en 

topsportactiviteiten  

- Is de link met de topsportcoaches van de VRL en de voorzitter van de FSTC  

- Verdedigt de standpunten van de VRL in de betrekkingen met de subsidiërende overheden  
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Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke topsport en 

competitie over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Ervaring in de sport  

- Kennis en ervaring in competitiesport  

- Kennis van topsport  

- Kennis van de internationale en Europese context van sport  

- Geloofwaardigheid in en kennis van de sportsector 

 

Verantwoordelijke communicatie & sponsoring 

Specifieke taken van de verantwoordelijke communicatie en sponsoring:  

- Is de voorzitter van de ligacommissie communicatie & sponsoring.  

- Is de coördinator van sponsor-, marketing- en promotieactiviteiten van de VRL.  

- Is eindverantwoordelijke voor de inhoud en het tijdig verschijnen van de periodieke berichtgeving 

van de VRL  

- Is eindverantwoordelijke voor de ontwikkeling en het gebruik van de digitale 

communicatiekanalen.  

 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke communicatie 

en sponsoring over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Ervaring met externe communicatie en promotie  

- Ervaring met de media  

- Inkomstenbronnen kunnen genereren  

- Samenwerkingsverbanden, netwerken en partners kunnen aantrekken  

- Ervaring met eventmanagement  

- Aandacht voor ethisch verantwoord roeien  

 

Verantwoordelijke jeugd- en schoolroeien 

Specifieke taken van de verantwoordelijke jeugd- en schoolroeien:  

- Is de voorzitter van de ligacommissie jeugd- en schoolroeien.  

- Is eindverantwoordelijke betreffende activiteiten met betrekking tot initiatie, jeugdroeien en 

schoolroeien  

- Coördineert VRL–initiatieven zoals het All-Round Criterium & de Jeugdroeihappening  

 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke jeugden 

schoolroeien over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Ervaring in de sport  

- Ervaring met begeleiding van jongeren  

- Draagt de ontwikkeling van de sport hoog in het vaandel  

- Aandacht voor gezondheid en veiligheid 

- Aandacht voor ethisch verantwoord roeien 

 

Verantwoordelijke recreatief roeien, studentenroeien en “rowing for all” 

Specifieke taken van de verantwoordelijke Rowing for All  

- Is de voorzitter van de ligacommissie Rowing for All.  

- Is eindverantwoordelijke betreffende activiteiten met betrekking tot studentenroeien, coastal 

rowing, adaptive rowing, indoor rowing, masters rowing en recreatief roeien.  

- Is de link naar sporttechnisch recreatief coördinator VRL en verantwoordelijk jegens de AV van de 

VRL betreffende de activiteiten van deze laatste.  

 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de verantwoordelijke Rowing for All 

over zoveel mogelijk van de volgende aanvullende competenties:  

- Ervaring in de roeisport  

- Draagt de ontwikkeling van de sport hoog in het vaandel  

- Kennis van en ervaring met de recreatieve sportbeleving  
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- Samenwerkingsverbanden, netwerken en partners kunnen aantrekken  

 

De 4 Federale afgevaardigden KBR 

Specifieke taken van de federale afgevaardigden Koninklijke Belgische Roeibond  

- Vertegenwoordigen de VRL in het Bestuur van de KBR  

- Verdedigen de standpunten van de VRL in de bestuursorganen van de KBR  

- Rapporteren aan het Bestuur van de VRL m.b.t. de besluiten van het Bestuur van de KBR.  

 

Naast de competenties uit het algemeen bestuurdersprofiel beschikt de afgevaardigde KBR over zoveel 

mogelijk van de volgende aanvullende competenties  

- Ervaring in het bepalen van een visie  

- Draagt de ontwikkeling van de sport hoog in het vaandel  

- Ervaring in samenwerking op nationaal en internationaal niveau  

- Samenwerkingsverbanden, netwerken en partners kunnen aantrekken  

- Kennis van de internationale en Europese context van sport  

- Kennis van de beleidsimplicaties in de sportsector  

- Meertalig 

 

1.5 Rapportering verklaringen belangenconflicten 

 

In 2018 werd een statutenwijziging aan de Algemene Vergadering/Bijzondere Algemene Vergadering van 

7 maart 2018 voorgesteld met daarin de volgende tekst:  

 

‘Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft 

dat strijdig is met een nakende beslissing of met een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de 

Raad van Bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voordat de Raad van Bestuur een 

besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de vergadering en onthoudt 

zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop het betrekking heeft.’ 

 

Deze statutenwijziging werd door de Bijzondere Algemene Vergadering goedgekeurd op 7/03/2018. Vanaf 

begin 2018 werd het punt “belangenconflicten” systematisch op de agenda geplaatst teneinde te kunnen 

screenen op de aanwezigheid van punten die tot een belangenconflict aanleiding kunnen geven. 

 

Er zijn in 2019 geen belangenconflicten voorgekomen. 

 

1.6 Goed Bestuur 

 

1.6.1 Rapportering Goed Bestuur 

 

In 2019 werd verder gewerkt aan de verwachtingen inzake goed bestuur ons opgelegd door het Decreet 

houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. 

 

Goed bestuur kan onderverdeeld worden in harde en zachte indicatoren.  

 

Voor de harde indicatoren wordt er een onderverdeling gemaakt tussen transparantie, democratie en 

interne verantwoording en controle. 

 

Voor de zachte indicatoren opteerden we ons te focussen op 6 indicatoren. 

 

De toelichting van zowel de harde als zachte indicatoren zijn terug te vinden in het jaarverslag bij de 

basiswerking – pijler ‘Interne werking’ – goed bestuur. 

 

Er kan gemeld worden dat er zich in 2019 geen afwijkingen hebben voorgedaan op de code goed bestuur. 
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1.6.2 Evaluatie van de zachte indicatoren 

 

De Vlaamse Roeiliga vzw heeft een nulmeting uitgevoerd (wat is de huidige score op de geselecteerde 

zachte indicatoren) en heeft een inschatting gemaakt van welk niveau zij wil bereiken binnen de huidige 

beleidsperiode.  

 

De doelstellingen inzake goed bestuur worden verankerd in het beleidsplan.  

 

De opvolging en het voortgangsproces “Goed bestuur” (“Interne werking” genoemd in het beleidsplan) 

wordt op het Bestuursorgaan als vast agendapunt genoteerd en opgevolgd. 

 

Hieronder ziet u de tabel van alle zachte indicatoren en in vet aangeduid diegene die wij als Vlaamse 

Roeiliga hebben aangestipt om te bereiken. 

 

# Zachte Indicator Huidige 

Score (0-

4) 

Streefdoel score (0-4) 

2017 2018 2019 2020 

1 De organisatie publiceert een 

jaarverslag 

4 1 2 4 4 

2 De organisatie rapporteert over het 

omgaan met de code goed bestuur 

in de Vlaamse Sportfederaties 

     

3 De website van de organisatie 

vermeldt basisinformatie over de 

aangesloten clubs 

4 4 4 4 4 

4 De organisatie heeft gelimiteerde 

ambtstermijnen 

     

5 De organisatie heeft een 

gedifferentieerd, evenwichtig en 

competent Bestuursorgaan 

     

6 De organisatie betrekt interne 

belanghebbenden in haar beleid 

3 3 3 3 3 

7 De organisatie heeft een beleid 

inzake sociale verantwoordelijkheid 

     

8 De organisatie heeft een financieel 

of auditcomité 

3 1 3 3 3 

9 De organisatie heeft een 

gedragscode 

4 1 4 4 4 

10 De organisatie heeft externe leden 

in haar bestuursorgaan 

     

11 De organisatie heeft een gepast 

systeem voor risicobeheersing 

     

12 De organisatie heeft een geschikte 

klachtenprocedure 

     

13 Het Bestuursorgaan delegeert op 

gepaste wijze taken aan comités 

3 1 3 3 3 

14 De organisatie heeft een beleid 

inzake bestrijding voor match-fixing 
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De organisatie publiceert een jaarverslag 
- De Vlaamse Roeiliga bezorgt jaarlijks naar aanleiding van de Algemene Vergadering in het voorjaar 

aan haar leden en interne belanghebbenden een uitgebreid jaarverslag, inclusief financieel verslag en 

verslagen van de comités. 

- In 2017 werden de jaarverslagen van de voorgaande jaren (2013 tot 2016) gepubliceerd op de 

website van de Vlaamse Roeiliga. 

- In 2018 heeft het Bestuursorgaan interne procedures vastgelegd die leiden tot tijdige en nauwgezette 

interne rapportering in het kader van het jaarverslag en ziet toe op de naleving hiervan. 

- Vanaf 2019 voldoet het jaarverslag aan alle zaken die moeten worden opgenomen om in aanmerking 

te komen als ‘goed’ jaarverslag. 

 

De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten 

clubs 
- De Vlaamse Roeiliga houdt een register bij met de informatie over de aangesloten clubs. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert per aangesloten club de volgende informatie op de website: naam, 

website, adres en e-mail. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve sportaanbod. 

- In 2019 werd aan al deze voorwaarden voldaan. 

 

De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid 
- De Vlaamse Roeiliga communiceert belangrijke beslissingen aan haar leden en motiveert die.  

De verslagen van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergaderingen worden doorgestuurd naar de 

clubs en sinds 2016 gepubliceerd op de website. 

- In het kader van het opstellen van meerjarenbeleidsplannen worden interne belanghebbenden 

geconsulteerd.  

De verschillende commissies worden naar aanleiding van de beleidsplanning geconsulteerd tijdens de 

verschillende vergaderingen die tijdens het jaar plaatsvinden. 

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 het Bestuursorgaan 

(18/04, 1/06 en 12/07/2016) werden voorgelegd en aan de bemerkingen werden aangepast. 

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van het Bestuursorgaan en de Raad van Voorzitters werd op 

2/09/2016 een eerste draftversie van het beleidsplan 2017 – 2020 “basiswerking – beleidsopties” 

uitvoerig besproken. 

Het bestuursorgaan van 21/09/2016 en 10/10/2016 legde daarop de basiskeuzes vast waarna het 

secretariaat een nieuwe versie voor de bijeenkomst van het Bestuursorgaan 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. 

- Voor het volgende meerjarenbeleidsplan (2021-2024) worden opnieuw alle intern belanghebbenden 

geconsulteerd. 

Op 4/11/2019 en 18/11/2019 werden respectievelijk te Brugge en Willebroek 2 sessies ronde tafels 

georganiseerd voor alle belanghebbenden van de roeiwereld. We konden een 50-tal mensen 

verwelkomen die samen met ons nadachten over de toekomst van het roeien en waar we in de 

volgende beleidsperiode dienen op in te zetten. 

Hier ging het secretariaat mee aan de slag en werkte aandachtspunten uit om op te nemen in ons 

volgende beleidsplan. 

Er werd reeds 2 maal op een vergadering van het Bestuursorgaan (15/01/2019 en 19/02/2019) 

uitvoerig over nagedacht en gesproken. 



Jaarverslag 2019 – Vlaamse Roeiliga vzw 

14 

 

Verdere uitwerking zal door het secretariaat worden bewerkstelligd en nadien zal het beleidsplan 

opnieuw worden voorgelegd aan alle belanghebbenden en uiteindelijk aan de Algemene Vergadering 

om goedgekeurd te worden. 

- De Vlaamse Roeiliga onderneemt acties om via sociale media interne belanghebbenden te betrekken.  

In 2017 is er o.a. via sociale media opgeroepen om een vragenlijst in te vullen rond communicatie 

(leden) en communicatie en clubondersteuning (clubs). Een zeer actieve facebookpagina zorgt ervoor 

dat belanghebbenden worden betrokken bij het roeigebeuren. 

De organisatie onderneemt acties om interne belanghebbenden op regelmatige basis te betrekken in 

het beleid.  

In 2017 werden er online bevragingen rondgestuurd, er is een actieve facebook groep rond de 

studentenwerking, de trainers worden regelmatig geconsulteerd, … 

In 2019 werd een actie opgericht om een roepnaam te bepalen voor het Nationaal Roeiteam. Eerst 

werd een 24u Challenge uitgeschreven naar een roepnaam. De volledige roeiwereld en iedereen die 

wou kon een naam opgeven. Hieruit werd door het secretariaat de 9 meest geopperde namen 

gefilterd. Dan werd er opnieuw een oproep uitgestuurd om te kiezen voor 1 favoriete naam. 

En als laatste werden 3 logo’s ontworpen voor deze naam en kon het (roei)publiek opnieuw stemmen 

op het logo dat voor hen het mooiste was.  

- In 2018 werd o.a. de Grote Roeiprijs VRL in het leven geroepen. Alle clubs konden hun laudatio’s 

insturen en via een poll kon de volledige roeiwereld hun stem uitbrengen. In 2019 werd deze prijs 

opnieuw uitgereikt tijdens de jaarlijkse Roeiawards. 

- In 2020 en verdere jaren zal hier verder op toegezien worden dat interne belanghebbenden blijvend 

betrokken worden in het beleid van de Vlaamse Roeiliga. 

 

De organisatie heeft een financieel of auditcomité 
- Minstens één onafhankelijk en deskundig persoon controleert op jaarlijkse basis het financieel verslag 

(balans, resultatenrekening en toelichting). 

Op de Algemene Vergadering worden jaarlijks 2 personen aangeduid die de controle van de boeken 

uitvoeren.  

In 2019 werden Vincent Pauwels en Yolande Backeljauw aangeduid om deze controle uit te voeren. 

- De Vlaamse Roeiliga implementeert de werking, taken en samenstelling van het comité in de statuten 

en het intern reglement.  

In 2018 werden de statuten en het intern reglement gewijzigd en werden deze zaken opgenomen. 

- Het comité is de voorbije maanden minstens éénmaal samengekomen om het financiële verslag te 

bespreken en heeft hierover gerapporteerd aan de Algemene Vergadering.  

In 2019 vond de samenkomst plaats op 25 februari 2019 en werd hierover gerapporteerd op de 

Algemene Vergadering van 13 maart 2019. 

 

De organisatie heeft een gedragscode 
- Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van het 

Bestuursorgaan.  

In 2017 werd een gedragscode opgesteld voor de leden van het Bestuursorgaan, werd deze 

ondertekend door alle bestuursleden en werd deze gepubliceerd op de website van de Vlaamse 

Roeiliga. 

- Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van het 

Bestuursorgaan, de directie en het uitvoerend personeel en verankert deze in de statuten en het 

intern reglement.  

In 2018 werden de statuten en het intern reglement gewijzigd en werden deze zaken opgenomen. 

- De gedragscode bevat minstens volgende elementen: 

o Verplichting om integer te handelen 

o Een onkostenregeling 

o Een geschenkenregeling 

o Procedures inzake belangenconflicten die waarborgen dat gepercipieerde of daadwerkelijke 

belangenconflicten worden vermeld en dat commerciële transacties met een derde partij 
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waarmee een bestuurslid een relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de Algemene Vergadering of door de Algemene Vergadering gemandateerd worden.  

De gedragscode die in 2017 werd opgemaakt voldoet aan bovenstaande opsomming.   

In 2019 werd aan deze voorwaarden voldaan. 

 

Het Bestuursorgaan delegeert op gepaste wijze taken aan comités 
- Het Bestuursorgaan onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, 

samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in het intern reglement.  

Al deze zaken zijn opgenomen in het huidige intern reglement.  

- Het Bestuursorgaan behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke 

beslissingen en het uiteenzetten van de strategie.  

- Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun adviezen/beslissingen toe 

te lichten.  

De adviezen/beslissingen van de comités worden op dit moment toegelicht op de vergaderingen van 

het Bestuursorgaan. 

- Het intern reglement bepaalt dat in het geval het Bestuursorgaan besluit af te wijken van een 

advies/beslissing van een comité, dit gemotiveerd wordt toegelicht.  

In 2019 werd het intern reglement gewijzigd. 

In 2019 werd aan deze voorwaarden voldaan. 
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2 Basisopdrachten 
 

2.1 Basisopdracht 1: aanbod en activiteiten  

 

2.1.1 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Resultaat 2017 2018 2019 

SD 

101 

De Vlaamse Roeiliga 

heeft tegen 2020 10% 

meer roeiactiviteiten in 

Vlaanderen. 

Het aantal roeiactiviteiten binnen 

Vlaanderen georganiseerd: 

competitie, recreatieve 

competitie, recreatie en 

jeugdwedstrijden. 

34 in 2016  

 

37 in 2020 32 30 29 

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.  

17 op 32 

organisaties = 53% 

zit binnen een 

Vlaamse 

competitie in 2016. 

80% van de 

activiteiten. 

Rekening 

houdend met SD 

101: 28 van 35 

activiteiten.  

56%. 18 t.o.v. 

32 activiteiten.  

 

57%. 17 t.o.v. 

30 

activiteiten.  

 

55,2%. 16 

t.o.v. 29 

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 4 

 

4 4 

OD 

1013 

Tegen eind 

academiejaar 2019 - 

2020 zijn er 25% meer 

roei activiteiten voor 

specifieke doelgroepen 

scholieren. 

25% meer roei activiteiten voor 

doelgroep scholieren tegen 2020 

t.o.v. 2016. 

In het 

academiejaar 2015 

– 2016 waren er 8 

activiteiten voor 

deze doelgroep.  

Tegen 2020 10 

activiteiten voor 

deze doelgroep.  

8 activiteiten 7 activiteiten  6 activiteiten 

SD 

102 

De Vlaamse Roeiliga 

heeft tegen 2020 10% 

meer deelnames aan 

roeiactiviteiten in 

10% meer deelnames aan alle 

roeiactiviteiten in Vlaanderen (& 

Brussel Hoofdstedelijk Gewest) in 

2020 t.o.v. 2016.  

Totaal aantal 

deelnames aan 

roeiactiviteiten in 

2016: 5764.  

10% stijging van 

deelnames zorgt 

voor 6340 

deelnames aan 

5339 

deelnames in 

2017. 

92,6% tov 

5430 

deelnames in 

2018. 

94,2% tov 

5609 

deelnames in 

2019. 

97,3% tov 
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Vlaanderen. Vlaamse roei 

activiteiten in 

2020.  

2016.    2016.    2016.    
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2.1.2 Evaluatie  

 

Aantal activiteiten, opgedeeld in verschillende doelgroepen.  

 

 
 

Conclusie SD 101 & OD 1012: Het aantal activiteiten is licht gedaald doordat enkele competitieve en licht 

competitieve activiteiten niet zijn doorgegaan. Verder zijn een vergelijkbaar aantal activiteiten 

doorgegaan. Er waren geen nieuwe activiteiten in 2019. We zien telkens dezelfde 4 categorieën van 

activiteiten doorgaan. 

 

De activiteiten in organisatiekalender van de federatie.  

Een combinatie van de verschillende doelgroepen.  
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Conclusie OD 1011: Het aantal activiteiten die onder de koepel van de Vlaamse Roeiliga worden 

georganiseerd houden iets meer dan de helft van de totale activiteiten in. Het grootste deel dat niet 

onder onze koepel wordt georganiseerd, wordt ingericht door de nationale koepel. Deze organisatie 

organiseert de nationale kalender, bepaald de Belgische roeicodex en kent de kamprechters toe.  

Eventuele verschuiving zijn te wijten aan het al dan niet doorgaan van bepaalde activiteiten, nog niet door 

gerichte bestuurlijk en/of strategische acties. 55% van de acties vallen onder de Vlaamse koepel, nog geen 

80%.  

 

Activiteiten doelgroep scholieren.  

 

 
 

Conclusie OD 1013: In 2019 werden opnieuw verschillende activiteiten georganiseerd en deelgenomen. 

De ergometers worden op zoveel mogelijk momenten voor verschillende groepen ingezet. Dit voor zowel 

promotie als initiatie, of ondersteuning van andere activiteiten. We zagen in 2019 wel een lichte daling 

van het aantal scholenprojecten.  
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 Aantal deelnames van Vlaamse roeiers aan roei activiteiten per doelgroep.  

 

 
 

Conclusie SD 102: In het algemeen zien we een stijging van 4,8% van het aantal deelnames over de 

verschillende categorieën van activiteiten in Vlaanderen heen. Deze trend proberen we zeker te 

behouden. We zien een verschuiving van het aantal deelnemers aan competitie naar lichte competitie, 

door de deelnemers aan de masters en studentenwedstrijden binnen de Brugge Boat Race. Enkel het 

label is anders, niet het aantal deelnemers. De totale stijging van deelnames aan activiteiten is vooral 

door het stijgend aantal buitenlandse deelnames.  
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2.1.3 Deel 1: competitie 

 

Cijfergegevens 
 

A-licenties 

 

Hieronder wordt gerapporteerd over het aantal A-licenties, dit zijn het aantal aangesloten 

competitieroeiers bij de Vlaamse Roeiliga.  

 

Jaartal A-licenties 

2015 707 

2016 687 

2017 643 

2018 655 

2019 613 

 

 

 
 

Conclusie: In 2019 kennen we een daling van het aantal A-licenties. Er zijn 42 competitieroeiers minder 

dan in 2018. 

 

Aantal competitieroeiers in Vlaanderen ten opzichte van het totaal aantal leden 

 

Jaartal A-vergunningen Totaal aantal vergunningen % A-vergunningen 

2014 609 1.630 37,36% 

2015 707 1.699 41,61% 

2016 687 1.815 37,85% 

2017 643 1.951 32,96% 

2018 655 1.834 35,71% 

2019 613 1.848 33,17% 
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Conclusie: in 2018 zijn 33,17% van het totaal aantal roeiers competitieroeiers. Dit is een daling ten 

opzichte van 2018 (35,71%). Het aantal competitieroeiers is gedaald, maar het totaal aantal roeiers is 

gestegen.  

 

Aantal A-licenties en totaal aantal licenties per roeiclub 

 

 2017 2018 2019 

 A Totaal A Totaal A Totaal 

Antwerpen 103 487 102 509 55 429 

ARV 21 125 30 131 14 115 

RARC-KAWV 10 78 6 67 3 49 

TRT 39 167 46 202 26 144 

The Oar 33 117 20 109 12 121 

Oost-Vlaanderen 229 712 241 723 261 774 

GRS 72 254 75 254 81 239 

KRCG 51 96 60 156 90 238 

KRSG 87 312 84 260 70 250 

VVR 19 40 22 46 20 40 

C-Row 0 10 0 7 0 7 

West-Vlaanderen 264 438 227 378 223 440 

BTR 28 48 22 41 22 34 

KRB 145 265 134 232 134 287 

KRNSO 91 121 71 105 66 111 

ZWVR  0 4 0 0 1 8 

Vlaams-Brabant 5 5 1 1 0 0 

RNV 5 5 1 1 0 0 

BXL hoofdst. gewest 3 8 2 6 2 11 

Akhenaton  3 8 2 6 2 11 

Limburg 1 10 1 8 1 12 

Schulensmeer 1 10 1 8 1 12 

Studentenroeiclubs 38 291 81 209 71 182 

Totaal 643 1.951 655 1.834 613 1.848 
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Conclusie: 3 roeiclubs kennen een stijging van het aantal competitieroeiers: GRS, KRCG en ZWVR. KRCG 

kent een opmerkelijke stijging van 30 competitieroeiers! Er zijn echter 9 roeiclubs die een daling van het 

aantal competitieroeiers hebben. De daling is het grootste in de provincie Antwerpen: van 102 

competitieroeiers in 2018 naar 55 in 2019.  

 

Aantal A-licenties per provincie 

 

 

 

Conclusie: In de provincie Antwerpen kennen we een grote daling (-50%) van het aantal 

competitieroeiers. In Oost-Vlaanderen is er een lichte stijging waar te nemen. In West-Vlaanderen zien we 

een kleine daling. De overige provincies blijven ongeveer gelijk qua aantal competitieroeiers.  

 
Bemerking: in bovenstaande grafiek zijn de studentenclubs bij de desbetreffende provincie gerekend. In de tabel met 

aantallen staan de studentenclubs apart vermeld, vandaar dat er hier een verschil op zit.  
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Leeftijd competitieroeiers 

 

 
 

Conclusie: De leeftijdscategorie 15-16 jaar kent een opmerkelijke stijging van het aantal 

competitieroeiers. De overige leeftijdscategorieën kennen een daling. De grootste daling is waar te 

nemen bij de 17-18 jarigen.   

 

Geslacht competitieroeiers 

 

 
 

Conclusie: ondanks het feit dat de roeisport in Vlaanderen een grote drop-out en drop-in kent (ongeveer 

1/3), blijft de verhouding mannen/vrouwen nagenoeg steeds gelijk (ongeveer 65% mannen en 35% 

vrouwen).   
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Hieronder volgt een overzicht per provincie van de competitieve kalender in 2019. 

 

Categorie competitie  Doelgroep 

Een traditionele regatta (2.000m) Iedereen vanaf junior 12 (vanaf 11 jaar)*  

Een lange afstandswedstrijd (bv. 6.000m)  Iedereen vanaf junior 16 (vanaf 15 jaar)  

Een ergometerwedstrijd (indoor) Iedereen vanaf junior 14 (vanaf 13 jaar) 

Een loopwedstrijd (loopcross / loopestafette) Iedereen vanaf junior 12 (vanaf 11 jaar) 

Jeugd allroundcriterium (een triatlon of een duatlon)  Vlaamse jeugd van 12-14 jaar  

 

*- Tot 12 jaar: een afstand van 500m 

  - Tot 14 jaar: een afstand van 1.000m  

  - Vanaf 15 jaar: de officiële afstand van 2.000m 

 

West-Vlaanderen: 

 

Periode Plaats Organisator Benaming Categorie 

02-03/03/2019 Brugge KRB Brugge Boat Race Lange afstand  

01/06/2019 Dudzele BTR / VRL  Jeugdtriathlon Jeugd allround  

31/08/2019 Brugge KRB / VRL  Jeugdduathlon Jeugd allround 

21/09/2019 Oostende KRNSO / VRL  Jeugdtriathlon Jeugd allround 

 

Oost-Vlaanderen: 

 

Periode Plaats Organisator Benaming Categorie 

13/01/2019 Gent GRS Loopcross Loopwedstrijd 

09/02/2019 Gent GRS Gentse Ergometer 

kampioenschappen 

Ergometerwedstrijd (indoor) 

13-14/04/2019 Gent GRS Int. voorjaarsregatta Internationale FISA-regatta (2.000m) 

04/05/2019 Gent KRCG / VRL Jeugdduathlon Jeugd allround 

11-12/05/2019 Gent KRSG Int. meiregatta Internationale FISA-regatta (2.000m) 

25/05/2019 Gent GRS / VRL Jeugdtriathlon Jeugd allround 

07/09/2019 Gent KRSG / VRL Jeugdtriathlon Jeugd allround 

08/09/2019 Gent KRSG Trofee van Vlaanderen Regatta  

14-15/09/2019 Gent KRCG Int. Regatta –Drieluik Internationale regatta (2.000m) 

12/10/2019 Gent GRS / VRL Jeugdroeihappening Jeugd allround  

29/12/2019 Gent KRSG Loopestafette Loopwedstrijd 

 

Antwerpen: 

 

Periode Plaats Organisator Benaming Categorie 

06-07/04/2019 Hazewinkel VRL Time trials  Regatta (2.000m) 

27-28/04/2019 Hazewinkel KBR/TRT-ARV-

RARC 

BK korte boottypes Nationale regatta (2.000m) 

23/06/2019 Hazewinkel TRT / VRL  Jeugdtriathlon Jeugd allround 

28-29/09/2019 Hazewinkel KBR/RSNB BK lange boottypes Nationale regatta (2.000m) 

01/11/2019 Netekanaal VRL VRL Lange Afstand Lange afstandswedstrijd 

(6.000m) 

23/11/2019 Deurne ARV OBIC Ergometerwedstrijd (indoor) 

 

Limburg: 

 

Periode Plaats Organisator Benaming Categorie 

08/05/2019 Hasselt RHYC Studentenregatta Sprintwedstrijden 
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Vlaams-Brabant: 

 

Periode Plaats Organisator Benaming Categorie 

17/02/2019 Brussel RSNB Winterhandicap Handicap (over 5.000 of 6.000m) 

 

Brussel: 

 

Periode Plaats Organisator Benaming Categorie 

21/04/2019 Brussel UNB Regatta Haven van Brussel Nationale regatta (500m) 
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Aantal deelnemers aan de wedstrijden in 2019 

 

Datum Organisator Competitie 

Aantal unieke 

deelnemers Aantal Belgen 

Aantal leden 

VRL 

Aantal leden 

LFA 

Aantal 

buitenlanders 

Aantal 

boten 

13/01/2019 GRS  Loopcross 153 153 153 0 0 NVT 

9/02/2019 GRS  Ergometerwedstrijd 191 189 164 25 2 191 

17/02/2019 RSNB Winterhandicap 133 130 0 130 3 40 

02-03/03/2019 KRB Brugge Boat Race 793 175 163 12 618 176 

11/03/2018 3Y Seneffe 181 154 86 68 27 131 

24/03/2019 RCNSM Lentehandicap 116 108 17 91 8 32 

06-07/04/2019 VRL Time trials 49 49 33 16 0 49 

13-14/04/2019 GRS  Regatta 994 300 243 57 694 1051 

21/04/2019 UNB Havenregatta 92 92 55 37 0 124 

27-28/04/2019 KBR BK korte boten 291 291 224 67 0 464 

4/05/2019 KRCG Duathlon 101 101 99 2 0 101 

5/05/2019 RSNM 

Handicap van de 

Maas 97 97 0 97 0 36 

8/05/2019 Hasselt Studentenregatta 36 36 36 0 0 9 

11-12/05/2019 KRSG Mei Regatta 965 250 223 27 715 1064 

19/05/2019 RCNT Maubray Regatta 242 191 154 37 51 269 

25/05/2019 GRS  Triathlon 69 69 69 0 0 69 

25/05/2019 UNL Boucle de liège 120 109 0 109 11 37 

1/06/2019 BTR Triathlon 49 49 49 0 0 49 

22/06/2019 RCNV Handicap de Visé  157 122 8 114 35 42 

23/06/2019 TRT Triathlon 59 59 59 0 0 59 

23/06/2019 VRL Zomer regatta 0 0 0 0 0 0 

25/08/2019 RCAE 1000m luik 107 96 6 90 11 101 

31/08/2019 KRB Duathlon 54 54 54 0 0 54 

7/09/2019 KRSG Triathlon 73 73 73 0 0 73 

8/09/2019 KRSG 

Trofee van 

Vlaanderen 147 147 138 9 0 124 

14-15/09/2019 KRCG Regatta 344 232 193 39 112 474 
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21/09/2019 KRNSO Triathlon 76 76 76 0 0 76 

28-29/09/2019 KBR BK lange boten 327 327 253 74 0 298 

12/10/2019 VRL 

Jeugdroeihappenin

g 78 78 78 0 0 NVT 

19/10/2019 RSNM 

Internationale 

marathon 201 68 0 68 133 52 

1/11/2019 VRL Lange afstand 66 66 44 22 0 66 

23/11/2019 ARV OBIC 178 176 139 37 2 178 

29/12/2019 KRSG Loopestafette 86 86 86 0 0 NVT 

 

 

Aantal unieke deelnemers aan Vlaamse competities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaartal Unieke deelnemers 

2014 4689 

2015 4643 

2016 4697 

2017 4441 

2018 4362 

2019 4606 
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Conclusie: In 2019 waren er 244 meer unieke deelnemers aan roeiwedstrijden in Vlaanderen dan in 2018. Dit is te wijten aan een stijging van het aantal 

buitenlanders.  
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Aantal unieke deelnemers per provincie  

 

 

 

Conclusie: Volgens bovenstaande grafiek kende de provincie Oost-Vlaanderen in 2019 de grootste 

deelname van het aantal unieke roeiers aan competities in Vlaanderen (echter wel dalende trend). Daarna 

de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen.  

 

Verhouding aantal leden VRL, aantal leden LFA en aantal buitenlandse deelnemers per provincie 

 

 

 

 

Conclusie: bovenstaande grafiek toont de verhouding tussen het aantal leden Vlaamse Roeiliga, het 

aantal leden Ligue Francophone d’Aviron en het aantal buitenlanders die in elke provincie hebben 

deelgenomen aan een wedstrijd. 
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- Er namen geen buitenlandse roeiers deel in de provincies Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Limburg. 

Dit aangezien er in deze provincies geen internationale wedstrijden georganiseerd worden. De 

grootste organisatie in de provincie Antwerpen zijn de 2 Belgische Kampioenschappen. De provincies 

Oost- en West-Vlaanderen kenden de grootste deelname van buitenlandse roeiers, aangezien er 3 

grote internationale regatta’s georganiseerd worden (door GRS/KRSG en KRB).  

- In de provincie Limburg nemen enkel leden van de VRL deel (studentenregatta).  

- De roeiers van de LFA nemen vnl. deel aan wedstrijden in de provincie Vlaams-Brabant en in Brussel 

(geografische redenen).  

 

Aantal deelnemende boten per provincie 

 

 

 

Conclusie: in de provincie Oost-Vlaanderen nam het grootste aantal boten deel aan de competities. Dit 

komt omdat er in de provincie Oost-Vlaanderen jaarlijks 2 grote internationale regatta’s georganiseerd 

worden. In de provincies Vlaams-Brabant en Limburg namen in 2019 het minst aantal boten deel. Het feit 

dat er slechts 1 roeiclub in elk van deze provincies is, die slechts 1 wedstrijd per jaar organiseren, kan 

hiervoor een verklaring zijn.  

 

 

 

 

Conclusie:  

- 41,4% van de deelnemers aan Vlaamse competities zijn leden van de Vlaamse Roeiliga.  

- De roeicompetities die een internationaal karakter hebben en dus vele buitenlandse deelnemers 

trekken, kennen het laagste deelnemerspercentage van Vlaamse roeiers.  



Jaarverslag 2019 – Vlaamse Roeiliga vzw 

32 

 

 

 

Conclusie: De duathlon van KRCG trok het meeste aantal deelnemers in 2019, de triatlon van BTR het 

minste. Er namen 78 roeiers deel aan de jeugdroeihappening van de Vlaamse Roeiliga.  

 

Kamprechterskorps 2019 

 

 

 
 

Conclusie: In 2019 waren er evenveel kamprechters als in 2018.   

 

 

Club Aantal kamprechters 

Akhenaton 0 

ARV 0 

BTR 0 

GRS 0 

KRB 2 
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KRCG 4 

KRNSO 3 

KRSG 9 

The Oar 0 

RARC-KAWV 1 

TRT 0 

VVR 0 

Schulensmeer 0 

Totaal 19 

 

 

 
 

Conclusie: In het totaal zijn er 13 roeiclubs waarvan er roeiers deelnemen aan wedstrijden. Van deze 13 

roeiclubs hebben er 8 clubs geen kamprechters. Dit is een alarmerende situatie.  
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Acties 2019 
 

Actie Timing 

Een organiserende rol en een ondersteunende rol voor de clubs die instaan voor 

de plaatselijke organisatie : 

- Opvragen van de voorprogramma’s en de kalender 2019 aan de Koninklijke 

Belgische Roeibond 

- Opmaak uniforme voorprogramma’s ter publicatie in de Roeigids 

- Promotie voeren voor de competities (publicatie van de voorprogramma’s en 

de kalender 2019 in de Roeigids en op de website van de VRL) 

- Inschrijvingen Vlaamse competities verlopen via digitaal platform I-Row 

- Inrichten van de regatta’s in elke provincie  

- Ondersteuning van de organiserende club ter plaatse 

- Verwerken en publiceren van de uitslagen via het digitaal platform 

- Opvolgen van de resultaten van de beloftevolle roeiers 

- Opvolgen van het aantal deelnemers aan elke competitie a.d.h.v. het digitaal 

platform 

 

 

- Najaar 2018 

 

- Najaar 2018 

- Januari 2019 

 

- 2019 

- Zie competitiekalender 

2019 

- Tijdens regatta 

- Na elke regatta 

- Na elke regatta 

Verantwoordelijkheden van de commissie ‘competitie’ (afvaardiging van 

organisatoren regatta’s): 

- Verfijnen van het digitaal competitieplatform I-Row op basis van de 

geformuleerde opmerkingen en suggesties van de commissie ‘competitie’ op 

de evaluatievergadering.  

- Bevraging competitiekalender verder opvolgen  

- Herbekijken structuur Belgische en Vlaamse kampioenschappen 

 

 

- Juni 2019 

 

 

- Voorjaar 2019 

- Voorjaar 2019 

De Vlaamse Roeiliga organiseert een kwalitatief competitief aanbod voor 12-16 

jarigen 

Organisatie allroundcriterium voor 12-14 jarigen: 

- Voorprogramma 

- Inschrijvingen 

- Uitslagen    

(via digitaal competitieplatform I-Row) 

 

Organisatie jeugdroeihappening voor 12-14 jarigen: 

- Voorprogramma 

- Inschrijvingen 

- Uitslagen   

(via digitaal competitieplatform I-Row) 

 

Organisatie van een roeistage voor 12-16 jarigen in Hazewinkel:  

- Reservaties maken bij Sport Vlaanderen Willebroek 

- Coaches zoeken 

- Promotie maken 

- Implementatie 

 

 

Zie competitiekalender 

2019 

 

 

 

 

13/10/2019 

 

 

 

 

 

13-14/10/2019 

De Vlaamse Roeiliga organiseert de time trials in Hazewinkel: 

Za VM: voorwedstrijden  

Za NM: herkansingen  

Zo VM: halve finales  

Zo NM: finales  

- Voorprogramma 

- Inschrijvingen  

- Toewijzing kamprechters + vrijwilligers  

- Verwerken en publiceren van de uitslagen  

(via digitaal competitieplatform I-Row)  

06-07/04/2019 
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De Vlaamse Roeiliga organiseert een lange afstandswedstrijd (6.000m) op het 

Netekanaal voor elke leeftijdscategorie:  

- Voorprogramma 

- Inschrijvingen  

- Toewijzing kamprechters + vrijwilligers  

- Verwerken en publiceren van de uitslagen  

(via digitaal competitieplatform I-Row) 

01/11/2019 

De Vlaamse Roeiliga organiseert een recreatieve roeiwedstrijd in Hazewinkel 

(niet voor leden nationaal team) 

- Voorprogramma 

- Promotie  

- Inschrijvingen  

- Toewijzing kamprechters + vrijwilligers  

- Verwerken en publiceren van de uitslagen  

(via digitaal competitieplatform I-Row) 

Afgelast in 2019 

Acties voor officials/kamprechters:  

- STC volgde in 2014 traject van VSF rond scheidsrechters / officials  

- Bepalen van de mogelijke initiatieven rond kamprechters in samenspraak met 

de Federale Kamprechters Commissie (zoals bijscholingen, promotionele 

acties, Dag van de Kamprechter, ….)*  

- Implementatie  

 

* Clubs zullen in 2019 extra subsidies kunnen verkrijgen via het jeugdsportfonds 

voor hun verdiende punten op de categorie ‘jeugd en wedstrijdreglementering’  

 

Oktober 2019 
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Conclusies 
 

Op het vlak van ‘competitieve sportbeoefening’ kunnen we volgende conclusies trekken uit de 

cijfergegevens:  

 

- In 2019 kennen we een daling van het aantal A-licenties. Er zijn 42 competitieroeiers minder dan in 

2018. 

- In 2019 waren er 244 meer unieke deelnemers aan roeiwedstrijden in Vlaanderen dan in 2018. Dit is 

te wijten aan een stijging van het aantal buitenlanders.  

- We moeten jammer genoeg wel vaststellen dat er 2019 slechts 481 roeiers en roeisters deelnamen 

aan het allroundcriterium, dat zijn er ongeveer 90 minder dan in 2018.  

 

Hieronder volgt een korte rapportering over de competitieve activiteiten in de Vlaamse Roeiliga in 2019.  

 

De Vlaamse Roeiliga organiseert jaarlijks een aantal roeicompetities. Tijdens het weekend van 6 en 7 april 

vonden in Sport Vlaanderen Willebroek de trials, de nationale selectietesten plaats in functie van het 

vormen van het Belgisch Nationaal Team. De roeiers dienden 3 gelijkaardige parcours van 2.000m af te 

leggen, verspreid over het hele weekend. De weersomstandigheden waren uitstekend en er werden 

mooie prestaties bijeen geroeid. Er namen in het totaal 49 roeiers en roeisters deel in diverse 

categorieën.  

 

In het Sport Vlaanderen centrum Willebroek werd eind april het Belgisch Kampioenschap Korte Boten 

georganiseerd, en eind september het Belgisch Kampioenschap Lange Boten. De Gentse club KRSG was de 

eindoverwinnaar van beide BK’s en ging telkens naar huis met 7 gouden medailles. De mannen van KR 

Brugge wonnen het koninginnennummer (de acht met stuurman). 

 

Op zaterdag 12 oktober was de Vlaamse Roeiliga te gast bij de Gentse RS voor de organisatie van haar 

jaarlijkse jeugdroeihappening. Een 80-tal roeiers en roeisters mochten het einde van hun roeiseizoen 

vieren. De traditionele boterkoeken met chocomelk werden dit jaar opgeluisterd door het verloten van 

een aantal oude nationale roeipakjes die door Niels Van Zandweghe werden geloot en gehandtekend. 

Mats Beuckelaers (Gentse RS) werd de eindwinnaar en de Gentse RS won het clubklassement.   

 

Zoals elk jaar volgt de commissie jeugd-, school en studentenroeien o.l.v. Annemarie De Wispelaere het 

allroundcriterium nauwgezet op en berekent de scores van alle 7 triatlons/duathlons. KRCG won de 

categorie JW12 en KRSG de categorie JM12. De categorieën JW14 en JM14 werden respectievelijk 

gewonnen door KRNSO en de Gentse RS. We moeten jammer genoeg wel vaststellen dat er 2019 slechts 

481 roeiers en roeisters deelnamen aan het allroundcriterium, dat zijn er ongeveer 90 minder dan in 

2018.  

 

De VRL organiseerde op vrijdag 1 november de achtste editie van de langeafstandswedstrijd. Deze 

wedstrijd werd voor de eerste keer georganiseerd op het Netekanaal. We werden hartelijk ontvangen 

door roeiclub The Oar in hun splinternieuw clubhuis. In het totaal namen er 66 roeiers deel die in 2020 

een plaatsje in het nationaal team ambiëren. Er namen ook een aantal 14-15-16 jarigen deel aan de 

wedstrijd, die een afstand van 4 kilometer roeiden.  

 

Naast de roeicompetities organiseerde de VRL nog een aantal andere initiatieven. We namen opnieuw 

deel aan de ‘Week van de Official’ van 5 tot 13 oktober, georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie. 

De VRL werkte een aantal acties uit om haar waardering te uiten voor de kamprechters en hen tijdens die 

week in de bloemetjes te zetten. Iedere kamprechter ontving een bedankingsmailtje voor hun oneindige 

inzet voor de roeisport en een attentie. 
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2.1.4 Deel 2: recreatie  

 

Cijfergegevens  
 

Overzicht B-licenties en evolutie overheen de jaren.  

 

Jaartal Totaal B-vergunningen % 

2012 1.492 892 100 

2013 1.546 983 110,2 

2014 1.630 1.021 114,5 

2015 1.680 975 109,3 

2016 1.815 1.128 100 

2017 1.951 1.149 101,9 

2018 1.834 998 88,5 

2019 1.848 981 87 

 

 
 

Evaluatie 

Het aantal B-vergunningen in 2019 (981) is gedaald t.o.v. vorige jaren. Een daling van 13% ten opzichte 

van de maatstaf 2016. Dit heeft deels te maken met de invoer van de D-licentie die meer gebruikt wordt, 

maar ook door een effectieve daling van het aantal licenties. 2016 en 17 waren erg hoge jaren, nu vallen 

we weer wat terug.  
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Vergelijk met totale leden 

 

 
 

Conclusie:  

De verhouding tussen het aantal B-licenties en het totaal aantal leden daalt over de jaren heen. In 

vergelijking met 2016 (62,1%) is de verhouding gedaald naar 53% in 2019. We zien dus in verhouding 

meer andere licenties (A en D). 

 

Verdeling B-licenties over Vlaanderen 

 

Per provincie 
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Per club 

 

 B Totaal 

Antwerpen 307 436 

ARV 79 115 

RARC-KAWV 35 49 

TRT 103 144 

OAR  85 121 

AUHA 5 7 

Oost-Vlaanderen 468 836 

GRS 106 239 

KRCG 99 238 

KRSG 179 250 

VVR 15 40 

C-ROW 7 7 

UGent 55 55 

HoGent 6 6 

ArteveldeHS 1 1 

West-Vlaanderen 144 440 

BTR 12 34 

KRB 83 287 

KRNSO 45 111 

Kortrijkse Roeiclub  4 8 

HoWest 0 0 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 9 11 

Akhenaton  9 11 

Vlaams-Brabant 0 0 

RNV 0 0 

Limburg 53 125 

Roeiclub Schulensmeer 9 12 

UHasselt 14 37 

PXL 15 34 

UCLL 15 42 

Totaal 981 1848 
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Leeftijden en geslacht 
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Conclusie:  

 

In vergelijking met vorig jaar zien we niet veel verschil. Er is een stijgingstrend merkbaar in de 

leeftijdsgroep 45 – 65 jarigen, wat opnieuw bewijst dat roeien een ideale sport is om ook op latere leeftijd 

uit te voeren.  

De verhoudingen van licenties van de studentengroepen blijven gelijk.  

 

De meeste B-licenties zijn aanwezig in Oost-Vlaanderen. De verhouding mannen/vrouwen blijft 

voornamelijk gelijk, met iets meer mannen dan vrouwen: iets meer dan 60%. 
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Recreatieve activiteiten 

 

Vlaamse toertochten 
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Conclusie:  

Het aantal georganiseerde toertochten blijft gelijk. Jaarlijks worden 5 of 6 tochten in Vlaanderen 

georganiseerd. Het deelnemersaantal stijgt en daalt met de jaren. Reden hiervoor een vermindering van 

aantal tochten, maar ook jaarlijkse fluctuerende vooral buitenlandse populariteit. De toertocht van de 

GRS is de meest populaire van Vlaanderen. De tocht gaat door het centrum van de stad Gent.   

Voornamelijk Vlaamse deelnemers aan de Vlaamse toertochten, daarnaast zien we ook Nederlandse en 

Franse deelnames.  

 

 

Vlaamse recreatieve deelnames 
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Conclusie:  

De activiteitsgraad van de Vlaamse clubs en leden daalt. Clubs nemen met hun leden aan minder 

recreatieve activiteiten deel. Er is minder cohesie en netwerk binnen de club om de nodige ondersteuning 

te geven en bereidwilligheid te vinden om samen de deelname aan activiteiten te organiseren.  

De KRSG, GRS, OAR en VVR zijn de meest recreatief actieve clubs.  
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 Acties 2019 
 

Actie Timing 

Organiseren van toertocht 

- Bepalen traject en datum 

- Prospectie en programma 

- Contact met organisaties ter plaatse 

- Promotie via diverse kanalen 

- Opvolgen van inschrijvingen  

- Begeleiden van de toertocht 

 

Jaar voordien 

Januari - februari 

Voorjaar 

 

 

8/06/2019 

Organiseren van zomer regatta 

- Bepalen traject en datum 

- Programma opmaken 

- Contact met organisaties ter plaatse 

- Promotie via diverse kanalen 

- Opvolgen van inschrijvingen  

- Begeleiden van de activiteit 

 

Jaar voordien 

Voorjaar 

 

 

 

23/06/2019 

Ondersteuning laagdrempelige zeeroei activiteiten 

- Ondersteunen bestaande zeeroei activiteiten (initiatie).  

 

16/06/2019 

17/08/2019: geannuleerd 

Organiseren van Zeeroeifestival 

- Bepalen locatie en datum 

- Contact met zeeroei organisaties  

- Promotie via diverse kanalen 

- Begeleiden van de activiteit 

 

Voorjaar 

 

 

17/08/2019: geannuleerd 

Administratie van recreatieve activiteiten 

- Opvolgen van het aantal individuele deelnemers en clubs aan de toertochten in 

Vlaanderen. 

- Opvolgen van het aantal deelnames van Vlamingen aan binnenlandse en 

buitenlandse recreatieve activiteiten (toertochten en recreatieve regatta’s). 

 

Doorlopend 

 

Doorlopend  

Opmaken kalender en promotie maken voor recreatieve activiteiten 

- Vernieuwen van de kalender van toertochten zowel in binnen- als buitenland 

(affiche) en verspreiden via al onze communicatiekanalen. 

- Opmaak zomerkalender.  

- Inhoud voorzien in nieuwsbrieven en website over recreatieve events. 

 

Januari – februari 

 

Mei 2019 

Maandelijks 

Ondersteuning recreatieve werking binnen de clubs 

- Verdeling en promotie trainersboek met trainingsfiches.  

- Clubondersteuning voor clubs die hun recreatieve werking willen 

(re)organiseren.  

 

Doorlopend  

Doorlopend 

Vergaderingen commissie recreatie: Rowing for All 

- Overlopen recreatief roeien in de clubs 

- Overleg zelf te organiseren activiteiten 

- Overleg studentenroeien 

 

Halfjaarlijks 
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Conclusies 
 

De commissie Rowing for All van de Vlaamse Roeiliga kwam dit jaar opnieuw samen om zich over het 

levenslang roeien en recreatief roeien te buigen.  

 

De toertocht van de Vlaamse Roeiliga ging dit jaar door in West-Vlaanderen. Op de IJzer en Lo-Vaart 

mocht de federatie een recordopkomst van 112 deelnemers ontvangen.   

 

Op 23 juni organiseerde de Vlaamse Roeiliga de zomerregatta. Zowel recreatieve roeiers als 

studentenroeiers werden uitgenodigd. Voor de doelgroep lag de datum niet ideaal. Daarom waren er te 

weinig inschrijvingen om de activiteit te laten doorgaan. Volgend jaar worden er verschillende 

laagdrempelige activiteiten georganiseerd onder een andere noemer: de interclubs. De data kunnen zo 

ook meer gespreid worden.  

 

Het aantal recreatieve organisaties en deelnames daalde ten opzichte van de voorbije jaren. We 

noteerden 278 deelnames van Vlaamse roeiers aan 29 recreatieve evenementen in binnen- en 

buitenland. We zagen daarnaast 444 deelnames aan 6 eigen Vlaamse toertochten, vergelijkbare cijfers 

met vorig jaar. Het aantal B-licenties op het einde van het jaar was 981, een lichte daling ten opzichte van 

vorig jaar. In het algemeen zien we een daling van de recreatieve activiteitsgraad. Die nog een deel wordt 

opgevangen door buitenlandse activiteiten aan Vlaamse organisaties. Maar Vlaamse recreatieve roeiers 

zijn in het algemeen wat minder actief.  

 

De federatie organiseert mee extra activiteiten, en maakt promotie voor organisaties op alle niveau, maar 

het is aan de clubs om de cijfers voor de organisaties verder te doen stijgen.   
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2.2 Basisopdracht 2: roeitrainers 

 

2.2.1 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 2017 2018 2019 

SD 201 De Vlaamse Roeiliga 

verhoogt tegen 2020 de 

kwaliteit van haar actieve 

trainers. 

Een kwalitatieve trainer:  

• Is gediplomeerd of  

• Is een actieve niet-gediplomeerde 

trainer die een sporttechnische 

bijscholing gevolgd heeft 

 

De kwaliteit van de Vlaamse roeitrainers 

stijgt door het volgen van: 

• De sportkaderopleidingen, 

• De sporttechnische bijscholingen.  

  

91/136 

(67%) 

 

Dit is het % 

kwalitatieve 

trainers 

t.o.v. het 

totaal aantal 

actieve 

trainers 

5% stijging t.o.v. de 

cijfers eind 2017 

(70%). 

91/136 

(67%) 

111/146 

(76%) 

101/143 

(70,63%) 

SD 202 Tegen eind 2020 heeft de 

VRL 10% meer actieve 

roeitrainers 

Het aantal actieve trainers die zorgen voor 

roeibegeleiding in Vlaanderen.  

136 10% stijging t.o.v. de 

cijfers eind 2017 (150). 

136 146 143 

 

2.2.2 Evaluatie 

 

SD 201: Het percentage kwalitatieve trainers bedraagt in 2019 69,23%. De doelstelling om tegen 2020 70% kwalitatieve trainers te hebben werd bijna bereikt.  

 

SD 202: Het aantal actieve trainers bedraagt in 2019 143. We zijn op de goede weg om een stijging van 10% te bereiken tegen 2020 (150 actieve trainers).   
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2.2.3 Deel 1: sportkaderopleidingen 

 

Cijfergegevens 
 

 

  2017 2018 2019 

Actieve niet-gediplomeerde trainers 46 41 44 

Actieve gediplomeerde trainers 90 105 99 

Totaal aantal trainers 136 146 143 

Kwalificatiegraad 66,18% 71,92% 69,23% 

 

 

 
 

 

 
 

 

Conclusie: In 2019 kenden we een kwalificatiegraad van 69,23%. Dit is een lichte daling ten opzichte van 

2018. 
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2019 

Actieve 

gediplomeerde 

trainers 

Actieve 

trainers 

Kwalificatiegraad 

2019 

Kwalificatiegraad 

2018 

Kwalificatiegraad 

2017 

Antwerpen 38 49 77,55% 78,85% 62,79% 

Oost-Vlaanderen 47 60 78,33% 82,46% 75% 

West-Vlaanderen 13 32 40,63% 42,42% 51,72% 

Limburg 1 1 100% 100% 100% 

Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest 

0 1 0% 0% 0% 

TOTAAL 99 143 69,23% 71,92% 66,18% 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: In bovenstaande tabel en grafieken wordt de kwalificatiegraad per provincie weergegeven. 

Deze is het hoogst in de provincie Limburg, maar door het feit dat er slechts 1 trainer actief is, is het niet 

zo relevant om hier conclusies uit te trekken. Elke provincie kent een lichte daling ten opzichte van 2018.   

In de provincie Oost-Vlaanderen zijn er het meeste aantal actieve trainers (gediplomeerd + niet-

gediplomeerd).  
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2019 

Niet gediplomeerde 

trainers 

Initiator + alg 

trainer B 

Trainer B + alg 

trainer A TOTAAL 

Antwerpen 11 5 3 19 

Oost-Vlaanderen 13 5 3 21 

West-Vlaanderen 19 2 2 23 

Limburg 0     0 

Brussels Hoofdst Gewest 1     1 

TOTAAL 44 12 8 64 

 

Potentieel initiator 

opleiding 

Potentieel 

trainer B 

opleiding 

Potentieel trainer 

A opleiding 
 

 

 

Uit bovenstaande tabel kunnen we volgende conclusies trekken:  

- In 2019 waren er 44 actieve trainers zonder diploma. Dit is het potentieel dat we moeten warm 

maken om een opleiding initiator roeien te volgen.  

- In 2019 waren er 12 actieve initiatoren die reeds het algemeen gedeelte trainer B behaald hebben. 

Dit is het potentieel dat we moeten warm maken om een opleiding trainer B roeien te volgen.  

- In 2019 waren er 8 actieve trainers B die reeds het algemeen gedeelte trainer A behaald hebben. Dit 

is het potentieel dat we moeten warm maken om een opleiding trainer A roeien te volgen.  

 

We hebben een potentieel van 64 trainers dat we kunnen stimuleren om sportkaderopleidingen te 

volgen.  

 

 

 

 
 

 

Conclusie: Bovenstaande grafiek geeft een overzicht van de diplomaverdeling van de actieve coaches in 

de roeiclubs. Het aantal gediplomeerde coaches dat een initiatordiploma bezit, is het hoogst (nl. 59). 

Daarna het aantal gediplomeerde coaches met een trainer B en trainer A diploma. 
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2019 Antwerpen 

Oost-

Vlaanderen 

West-

Vlaanderen Limburg Brussels HG TOTAAL 

Geen 10 13 19   1 43 

Aspirant-initiator 1 0 0     1 

Initiator 28 24 6 1   59 

Initiator + bach LO 0 1 1     2 

Initiator + ma LO 0 0 0     0 

Trainer B 4 11 2     17 

Trainer B + bach LO 1 0 0     1 

Trainer B + ma LO 0 1 0     1 

Trainer A 5 8 2     15 

Trainer A + bach LO 0 1 0     1 

Trainer A + ma LO 0 1 1     2 

Bachelor LO 0 0 1     1 

Master LO 0 0 0     0 

TOTAAL 49 60 32 1 1 143 

 

Conclusie: Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de diplomaverdeling per provincie.  

 

 

 

 
 

Conclusies:  

- De meeste actieve trainers zonder diploma komen uit de provincie West-Vlaanderen.  

- De meeste actieve trainers met het diploma initiator roeien, komen uit Antwerpen. 

- De meeste actieve trainers met het diploma trainer B roeien en trainer A roeien komen uit de 

provincie Oost-Vlaanderen. Dit is te verwachten aangezien de kwalificatiegraad in die provincies het 

hoogst is.  
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Conclusies:  

- In de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen hebben de meeste gediplomeerde 

trainers het diploma van initiator roeien.  

- De provincie Limburg heeft enkel initiators. 

- Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft geen gediplomeerde trainers.  

 

Leeftijd 2019 <30 jaar 31-50 jaar 51-70 jaar >70 jaar TOTAAL 

Geen 10 8 22 4 44 

Initiator 16 21 22 2 61 

Trainer B 0 8 9 2 19 

Trainer A 0 1 14 3 18 

Andere 0 0 1 0 1 

TOTAAL 26 38 68 11 143 

 

 

 
 

Conclusies: de meeste trainers behoren tot de leeftijdscategorie 51-70 jaar, dit is toch wel vrij 

alarmerend. We moeten dringend op zoek gaan naar jongere trainers.  
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Conclusies:  

- De meeste actieve niet-gediplomeerde trainers behoren tot de leeftijdscategorie 51-70 jaar.  

- De meeste initiators behoren tot de leeftijdscategorie 31-50 jaar en 51-70 jaar.  

- De meeste trainers B behoren tot de leeftijdscategorie 31-50 jaar en 51-70 jaar.  

- De meeste trainers A behoren tot de leeftijdscategorie 51-70 jaar.  

 

 

 
 

Conclusies:  

- De meeste trainers uit de leeftijdscategorie <30 jaar bezitten het initiatordiploma.  

- De meeste trainers uit de leeftijdscategorie 31-50 jaar bezitten het initiatordiploma. 

- De meeste trainers uit de leeftijdscategorie 51-70 jaar bezitten het diploma initiator roeien, net iets 

minder hebben geen diploma en net iets minder bezitten het trainer A diploma.  

- De meeste trainers uit de leeftijdscategorie >70 jaar bezitten geen diploma en het trainer A diploma. 
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Geslacht 2019     

  M V TOTAAL 

Geen 37 7 44 

Initiator 43 18 61 

Trainer B 12 7 19 

Trainer A 17 1 18 

Andere 1 0 1 

TOTAAL 110 33 143 

 

Conclusies: Er zijn 110 mannelijke actieve trainers en 33 vrouwelijke actieve trainers, dit is een 

verhouding van ongeveer 70% mannen en 30% vrouwen. Dit is ongeveer dezelfde verhouding als in 2018.  

 

 
 

 
 

 

Conclusies:  

- De meeste mannelijke trainers hebben het diploma initiator roeien.  

- De meeste vrouwelijke trainers hebben het diploma initiator roeien.  

 



Jaarverslag 2019 – Vlaamse Roeiliga vzw 

55 

 

 

 

2019 

Antwerpe

n 

Oost-

Vlaandere

n 

West-

Vlaandere

n Limburg 

Vlaams-

Brabant 

Brussels 

HG TOTAAL 

# gediplomeerde actieve trainers 38 47 13 1 0 0 99 

# actieve trainers 49 60 32 1 0 1 143 

# leden 436 836 440 125 0 11 1848 

Kwalificatiegraad 

# gediplomeerde actieve trainers/# 

actieve trainers 77,55% 78,33% 40,63% 100,00% 0,00% 0,00% 69,23% 

Trainersgraad 

# actieve trainers/# leden 1/9 1/14 1/14 1/125 0 1/11 1/13 

Gediplomeerde trainersgraad 

# gediplomeerde actieve trainers/# 

leden 1/11 1/18 1/34 1/125 0 0 1/19 

 

Conclusies:  

- De VRL heeft een trainersgraad van 1 actieve trainer voor 13 leden in 2019.  

- De VRL heeft een gediplomeerde trainersgraad van 1 actieve gediplomeerde trainer voor 19 leden in 

2019.  

 

 

Drop-in en drop-out actieve trainers  

 

  2018 2019 

Drop-out 12 13 

Drop-in 22 10 

Resultaat + 10 -3 

 

Conclusies:  

- In 2019 hadden we een drop-out van 13 trainers en een drop-in van 10 trainers. Dit geeft ons een 

totaal van -3 trainers ten opzichte van 2018.   

 

Nieuwe gediplomeerden 2019 

 

Nina-Maria Colpaert  KRNS Oostende  Initiator roeien 

Steven Knockaert  KRNS Oostende Initiator roeien 

Thijs Nieuwenhuyse KRNS Oostende Initiator roeien 

Eline Van Loke KRNS Oostende Initiator roeien 

Ilse Vandenhouweele KRNS Oostende Initiator roeien  

Julie De Loof Brugse TR Initiator roeien 

Gwenaël De Leenheer Gentse RS Trainer B roeien  
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Acties 2019 
 

Actie Timing 

Organisatie opleiding Initiator roeien 

Locatie: Gent  

- Opmaak lessenrooster 

- Docentenwerving  

- Promotie voeren:  

• Via e-mail: persoonlijk – clubs– coaches  

• Via de Roeigids  

• Via de maandelijkse nieuwsbrief 

• Via de website van de Vlaamse Roeiliga  

• Mondelinge promotie maken (vb. op (trainers)vergaderingen) 

• Via Sport Vlaanderen  

• Via de gemeentelijke sportdienst  

- Inschrijvingen opvolgen 

- Organisatie + opvolging 

Vanaf oktober 

2019 

Organisatie opleiding Trainer B roeien 

Locatie: Gent  

- Opmaak lessenrooster 

- Docentenwerving  

- Promotie voeren:  

• Via e-mail: persoonlijk – clubs– coaches  

• Via de Roeigids  

• Via de maandelijkse nieuwsbrief 

• Via de website van de Vlaamse Roeiliga  

• Mondelinge promotie maken (vb. op (trainers)vergaderingen) 

• Via Sport Vlaanderen  

• Via de gemeentelijke sportdienst  

- Inschrijvingen opvolgen 

- Organisatie + opvolging  

Vanaf oktober 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusies  
 

De Vlaamse Roeiliga had in 2019 een kwalificatiegraad van 69,23%.  

 

De initiatorcursus roeien in Oostende werd in 2019 afgesloten. Na een stage in het Vlaamse 

roeilandschap studeerden 6 van de 11 cursisten af. Deze werden gehuldigd bij de Roei Awards. Er werd 

ook een nieuwe initiatorcursus gestart in Gent. Naast een groep cursisten mochten we ook een groep (ex-

) topsporters verwelkomen. Samen goed voor een leuke groep van 17 cursisten. In 2020 zien we hopelijk 

de meeste van deze cursisten afstuderen met het diploma op zak. We bedanken ook de 7 deskundige 

nieuwe en minder nieuwe lesgevers van de initiatorcursus in 2019. Ze zetten zich elk jaar in om de 

cursisten zo goed mogelijk op te leiden.  

De gediplomeerden worden binnenkort ingeschakeld in het Vlaamse roeilandschap, of stromen meteen 

door naar een volgende trainer B cursus.  

 

Midden oktober kon de nieuwe trainer B cursus eindelijk van start gaan. Na een aantal jaren actieve 

promotie schreven er zich 4 enthousiaste en leergierige cursisten in. Ondertussen zijn de lesweekends en 

examens reeds achter de rug en zijn de cursisten volop stage aan het lopen.  
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2.2.4 Deel 2: bijscholingen 

 

Cijfergegevens 
 

Sporttechnische bijscholingen  

 

Bijscholingen 2019  

  Aanwezig Afwezig Totaal % 

Geen 11 33 44 25,00% 

Initiator 6 55 61 9,84% 

Trainer B 3 16 19 15,79% 

Trainer A 3 15 18 16,67% 

Andere 0 1 1 0,00% 

TOTAAL 23 120 143 16,08% 
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Conclusies:  

- De Vlaamse Roeiliga organiseerde in 2019 1 sporttechnische bijscholing. De bijscholing in maart ging 

over wedstrijdreglementering.  

- Er waren in het totaal 23 trainers aanwezig op de bijscholing. Dit is 16,08% van het totale actieve 

trainerscorps.  

- De meeste trainers die aanwezig waren, bezitten geen diploma.   

- Roeiclub KRSG leverde het meeste aanwezigen af.  

 

Administratieve bijscholingen  

 

De Vlaamse Roeiliga organiseerde in 2019 een administratieve bijscholing rond VZW wetgeving op 25 juni. 

Er waren in het totaal 13 aanwezigen. Roeiclub ARV leverde het meeste deelnemers af.   
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2.3 Basisopdracht 3: clubondersteuning 

 

2.3.1 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 2017 2018 2019 

SD 301 De Vlaamse Roeiliga 

ondersteunt en begeleidt tegen 

2020 haar clubs inzake 

kwalitatieve dienstverlening. 

De Vlaamse 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 

in 2017. 

10% meer 

tevredenheid in 

2020 na bevraging 

2017. 

7,5/10 Test in 2020 Test in 2020 

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 18 

keer door clubs 

gebruikt in 2016.  

De tools worden in 

2020 23 keer door 

clubs gebruikt.  

13 in 2017 15 in 2017 39 keer in 

2019. Een 

stijging met 

116% 

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. 

100% van de 

clubs wordt 

ondersteund 

waar nodig.  

16 wel, 8 niet 

nodig.  

100% van de 

clubs wordt 

ondersteund 

waar nodig.  

18 wel, 6 niet 

nodig.  

100% van de 

clubs wordt 

ondersteund 

waar nodig.  
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2.3.2 Evaluatie 

 

Tegen 2020 stijgt de tevredenheid van de Vlaamse roeiclubs over de clubondersteuning van de Vlaamse 

Roeiliga met 10% 

 

De bevraging over de tevredenheid naar clubondersteuning werd naar alle clubs (info-adressen), 

bestuursleden en trainers rondgestuurd via Mailchimp. 

Het aantal aangeschreven personen is niet te meten daar het algemeen e-mailadres van de clubs naar 

verschillende bestuursleden wordt rondgestuurd door de clubs zelf en wij daar als federatie geen zicht op 

hebben. Iedereen kon zijn bevindingen overmaken aan ons. 

 

Uiteindelijk hebben 14 personen de bevraging ingevuld. 

 

De volgende personen met functie hebben de bevraging ingevuld: 

 
 

 

Hieronder de leeftijden van de bevraagden: 
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Op de vraag of de ondersteuning van de federatie van belang is in de werking van de club antwoordt de 

meerderheid 8 op 10.  

 

De gemiddelde score van het belang van clubondersteuning is 7,5 op 10. 

 

 
 

De meest ingevulde algemene score die wordt toegekend aan de VRL inzake tevredenheid van 

clubondersteuning is 8 op 10. 

 

De gemiddelde score van de algemene tevredenheid bij clubondersteuning is 7,5 op 10. 

 

 
 

Conclusie OD 3011: Deze bevraging werd in 2019 verder geanalyseerd en conclusies werden getrokken 

met als doelstelling in een volgende bevraging in 2020 10% te stijgen in de tevredenheid naar 

clubondersteuning. De antwoorden liggen duidelijk in de 2e helft van de tabel waardoor we kunnen 

concluderen dat ondersteuning vanuit de federatie van belang is en dat men tevreden is over deze 

clubondersteuning. 
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In 2020 stijgt het gebruik van de tools van de VRL voor een efficiënt veiligheidsbeleid met 25%. 

 

 
 

Conclusie OD 3012: Er is een sterke stijging van het aantal gebruikte tools binnen het veiligheidsbeleid. 

Uiteindelijk werden ze 39 keer gebruikt in 2019. Vooral een stijging door het aantal gediplomeerde 

hulpverleners in de clubs.  

 

De clubs die in 2016 een veiligheidscoördinator aangesteld hadden, hebben deze nog. Deze neemt 

initiatief inzake de veiligheidsacties van de ganse club. De verantwoordelijkheid ligt zoals steeds wel nog 

bij de ganse raad van bestuur.  

Er zijn intussen ook een andere ondersteuningsmiddel waar alle clubs van gebruik maken: dit zijn 

fluorescerende coach vestjes. Op die manier zijn de coaches die de roeiers met de fiets volgen duidelijker 

zichtbaar en verhoogt hun veiligheid. Deze tool was in 2016 nog niet ingevoerd. Het is goed hiermee 

rekening te houden, daar deze in gebruik zijn bij alle clubs.  

De bijscholing hulpverlener werd laagdrempeliger en lokaal georganiseerd. Dit resulteerde in een grotere 

opkomst van mensen en clubs. Daarom de stijging in dit onderdeel.  

 

 

De Vlaamse Roeiliga steunt en begeleidt tussen 2017 - 2020 nieuwe, opstartende roeiclubs en roeiclubs 

in verandering. 

 

 
 

Conclusie OD 3013: 100% van de clubs binnen de VRL die specifieke ondersteuning nodig hadden kregen 

die. Voor alle clubs voorzag de federatie algemene en specifieke ondersteuning waar mogelijk.   
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Niet alle roeiclubs ondergaan jaarlijks grondige veranderingen, noch worden er veel clubs nieuw 

opgestart. Als dit wel het geval is, probeert de VRL de nodige ondersteuning te bieden.  

Als clubs nieuwe initiatieven wensen op te starten, of andere doelgroepen wensen te bereiken, probeert 

de VRL waar mogelijk, en eventueel binnen bepaalde commissies, de clubs bij te staan. Dit kan in 

materiaal, organisatie of overkoepelend georganiseerd worden.  
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Overige clubondersteunende acties in 2019 

 

Actie Timing 

Sporttechnische ondersteuning van de roeiclubs 

- De VRL stuurt elke maand trainingsschema’s door naar de clubcoaches 

voor de diverse leeftijdscategorieën.  

- De VRL verdeeld een trainingsboek met diverse trainingsfiches ter 

ondersteuning van de clubcoaches.  

- De VRL organiseert jaarlijks een bijscholing of een opleiding hulpverlener. 

 

- Maandelijks 

 

- Doorlopend 

 

- 2 x per jaar.       

Administratieve ondersteuning van de roeiclubs  

- De VRL ondersteunt de clubs administratief via I Row, het ledenbeheer- 

en competitieplatform 

o Opmaak van draaiboeken 

o Helpdesk (telefonisch en via e-mail) bij problemen in I Row  

- De VRL ondersteunt de clubs via het traject ‘jeugdsportbeleidsplanning’.  

- De VRL voorziet een draaiboek voor een jaarlijks af te leggen 

risicoanalyse.  

 

- Doorlopend 

 

 

 

- Doorlopend 

- Eens per jaar. 

Sportpromotionele ondersteuning van de roeiclubs  

- De VRL stelt ergometers ter beschikking van de roeiclubs om te gebruiken 

tijdens hun sportpromotionele evenementen.  

- De VRL stelt Volans boten ter beschikking van de roeiclubs om te 

gebruiken tijdens hun promotionele evenementen ikv studentengroepen.  

 

- Heel het jaar door 

 

- Heel het jaar door  

 

 

2.3.3 Conclusie 

 

Op verschillende vlakken trachtte de federatie de roeiclubs te ondersteunen in 2019, de ene keer al wat 

concreter dan de andere. Veelal wordt de werking of een bepaald onderwerp behandeld, maar soms is er 

nood aan verdere ondersteuning voor de ganse organisatie.  

 

Voor verschillende laagdrempelige activiteiten, zowel promotie, initiatie als recreatie, voorziet de 

federatie zowel organisatorische, promotionele als materiële ondersteuning. Materiële ondersteuning 

komt vooral in de vorm van ergometers en/of studentenboten. Deze materialen laten niet-roeiers toe een 

eerste gemakkelijke en laagdrempelige ervaring binnen het roeien te proberen.  

 

De Vlaamse Roeiliga steunt de roeiclubs ook actief in hun veiligheidsbeleid. Tools zijn ontwikkeld voor het 

afnemen van een risicoanalyse en prioriteitenlijst. Dit moet leiden tot een actiever en bewuster beleid 

inzake het veilig kunnen aanbieden van de roeisport. Door gratis bijscholingen aan te bieden voor 

hulpverleners, stijgt het aantal mensen die gepast kunnen reageren binnen de club bij noodgevallen.  

 

Voor de minder ervaren of recreatieve trainers werd een trainersboek ontwikkeld. Dit voorziet 

trainingsinhouden waarmee men aan de slag kan om de trainingen mee op te maken. Verschillende 

onderwerpen stellen hen in staat beter, meer en gevarieerder training te geven.  

 

De ganse ondersteuning van de federatie naar de clubs toe wordt onder de loep genomen in de bevraging 

hierover. Door er een kwantificatie aan te geven kunnen we de tevredenheid hierover meten, en streven 

om deze te doen stijgen. Zonder te kijken om de cijfers via promotionele acties te doen stijgen, willen we 

naar de inhoud toe zaken verbeteren, die dan ook in de perceptie van de leden zal resulteren in een 

duurzame tevredenheid over de ondersteuning.  
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2.4 Basisopdracht 4: promotie en communicatie 

 

2.4.1 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 2017 2018 2019 

SD 401 Tegen eind 2020 is het aantal 

roeiers binnen de Vlaamse 

Roeiliga over de 

beleidsperiode 2017-2020 

gestegen met 15% ten opzichte 

van eind 2016. 

6% stijging van aantal A & B & D 

licenties (=subsidieerbare 

leden)  in I-Row in 2020 op 

1/12/2020 t.o.v. 1/12/2016. 

1815 op 1/12/2016 15% extra op 1815 

leden is 2087 leden 

eind 2020. 

1951 (A+B+D) 

01/12/2017. 

+7,5% 

1834 (A+B+D) 

01/12/2018.  

+1%  

1848 (A+B+D) 

01/12/2019.  

+1.8% 

SD 402 De Vlaamse Roeiliga heeft 

tegen 2020 een stijging van 

10% inzake tevredenheid over 

de communicatie. 

Uit een club- en ledenbevraging 

komt voort de tevredenheid van 

de clubs/ leden over de 

communicatie van de Vlaamse 

Roeiliga.  

Bevraging 

tevredenheid 

communicatie in 2017 

10% meer 

tevredenheid in 

2020 na bevraging 

2017. 

7/10 Bevraging in 

2020 

Bevraging in 

2020 

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 

2018. 

Communicatieplan 

wordt gevolgd tot 

2020. 

NVT NVT NVT 

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: 

421 leden. =100% 

Een daling van 10% 

komt neer op een 

drop out van 379 

leden.  

2017: drop out 

van 486, of 

+15,4%.  

2018: drop 

out van 673, 

of +59,9%.  

2019: drop 

out van 579, 

of +37,5%. 
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2.4.2 Evaluatie 

 

Tegen eind 2020 is het aantal roeiers binnen de Vlaamse Roeiliga over de beleidsperiode 2017-2020 

gestegen met 15% ten opzichte van eind 2016. 

 

Jaar A B D Totaal % 

2016 687 1128 
 

1815 100 

2017 643 1149 159 1951 107,5 

2018 655 998 181 1834 101,1 

2019 613 981 254 1848 101,8 

 

Conclusie SD 401: Ten opzichte van 2016 zitten we in 2019 met een lichte stijging van 1,8% van het totaal 

aantal leden. Ten opzichte van vorig jaar hebben we ook een heel lichte stijging, + 14 leden.    

 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft tegen 2020 een stijging van 10% inzake tevredenheid over de communicatie. 

 

Tevredenheid communicatie bij leden.  Gegevens 2017.  

 

De meest ingevulde algemene score die wordt toegekend aan de VRL inzake communicatie is een 7 op 10. 

De VRL haalt een gemiddelde score van 6,6 op 10. 

 

 
 

Tevredenheid communicatie bij clubs 

 

De meest ingevulde algemene score die wordt toegekend aan de VRL inzake communicatie bij 

clubondersteuning is 8 op 10. 

De gemiddelde score van de communicatie bij clubondersteuning is 7,3 op 10. 
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Conclusie OD 402: de conclusie van deze bevraging moet in 2020 voor een stijging zorgen van 

tevredenheid van de communicatie van de federatie.  

 

 

Tegen eind 2020 heeft de VRL een communicatieplan ontwikkeld en geïmplementeerd naar diverse 

doelgroepen 

 

Conclusie OD 4021: Op basis van de conclusies van de bevragingen inzake communicatie zal er een 

communicatieplan opgesteld worden. Dit plan zal in de loop van 2018-2019 opgesteld en uitgevoerd 

worden. Nu reeds wordt naar verschillende doelgroepen gericht en algemeen gecommuniceerd.  

 

 

Tegen 2020 is de drop out binnen de Vlaamse Roeiliga met 10% gedaald t.o.v. eind 2016. 

 

  Drop-in Drop-out Totaal ∆# % Tot  % D-O 

2012 493 488 1492 0     

2013 459 404 1546 54     

2014 706 545 1630 84     

2015 659 590 1680 50     

2016 557 421 1815 135 100,0% 100,0% 

2017 622 486 1951 136 107,5% 115,4% 

2018 552 673 1834 -117 101,0% 159,9% 

2019 593 579 1848 14 101,8% 137,5% 

 

 

Conclusie SD 403: De drop-out in 2019 was 579. Dit is een stijging van 37,5% tov 2016. Het ledenaantal 

blijft nagenoeg gelijk met vorig jaar en met 2016.   
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2.4.3 Deel 1: Promotie 

 

Cijfergegevens 
 

 
 

Conclusie: Het totaal aantal leden blijft op een hoog niveau. Dit is het 2e hoogste ledenaantal in de 

geschiedenis van de federatie. Het verschil met vorig jaar is miniem.  

 

 
 

Conclusie: De verhouding A, B en D-licenties is licht gewijzigd. De groep D licenties stijgt, volgens wat we 

van deze groep kunnen verwachten. Initiatie en promotionele leden hebben voldoende met deze licentie. 

Het aantal B licenties is gedaald: deels door een doorschuif naar A-licenties (positief), deels door een 

afhaken van leden (negatief).  
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Conclusie: De drop out is de laatste paar jaar aan het stijgen. Dit jaar hebben we deze trend wat kunnen 

stoppen. We verwachten volgend jaar terug een daling van de drop out, en een stijging van de drop in 

door het zeeroeien. We blijven inzetten op initiatie en promotie om het totale aantal leden te doen 

stijgen.  

 

 
 

Conclusie: De verhouding van drop in en drop out is dit jaar opnieuw positief. Het verschil is echter 

minimaal. We blijven uiteraard werken aan de dalende drop out en een stijgende drop in.  
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Conclusie: Het verschil van drop in en drop out hebben we opnieuw (licht) positief laten uitdraaien in 

2019. We zitten nog steeds aan het 2e hoogste ledenaantal in de geschiedenis van de federatie. We 

hebben een lichte stijging van 14 leden.  
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Acties 2019 
 

Actie Timing 

Tegen eind 2020 is het aantal roeiers binnen de Vlaamse Roeiliga over de 

beleidsperiode 2017-2020 gestegen met 15% ten opzichte van eind 2016. 

 

- Clubs motiveren tot deelname aan ‘dé Watersportdag’. 

- Opvolging acties voor deelname.  

05/2019 

Verspreiden aan de media van een roeikalender/roeigids waarin alle 

evenementen van de verenigingen opgenomen zijn en tevens de coördinaten van 

de inrichtende vereniging.  

Februari  

Overzicht van de gegevens van onze clubs via al onze kanalen. Met interactieve 

kalender met overzicht van gans Vlaanderen.  

Via de website 

Het scholenproject ergometerroeien:  

• Promotie voor ergometerproject via MOEV tijdens hun jaarlijks 

apotheose in juni.  

• Clubs motiveren om scholen voor ergometerproject te contacteren en + 

voorstellen project te begeleiden.  

• Opvolging van de nazorg van het ergometerproject. Club organiseert 

initiatiedag, sportkamp, infosessie…  

 

Juni 

 

Doorlopend 

 

Na elke periode met 

scholen.   

Organiseren van een Vlaams Kampioenschap ergometerroeien voor scholieren 

i.s.m. MOEV.  

• Contact leggen voor organisatie via MOEV.  

• Promotie maken bij scholen ergometerproject en geïnteresseerde 

scholen en roeiclubs.  

• Praktische organisatie ter plaatse.  

• Promotie resultaten  

6/02/2019 

 

Eind 2018 

Begin 2019 

 

6/02/2019 

Na het event.  

Organisatie Zeeroeifestival 

• Bepalen datum 

• Samenwerking zeeroei aanbieders 

• Samenwerking locatie 

• Uitvoering de dag zelf.  

17/08/2019 
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Conclusie 
 

Het ledenaantal was vorig jaar sinds de eerste keer sinds jaren achteruit gegaan. Deze trend hebben we 

kunnen stoppen. We zijn er lichtjes op vooruitgegaan, maar een te verwaarlozen stijging. 2017 was nog 

steeds het recordjaar in ledenaantal, nu hebben we het 2e hoogste aantal leden ooit. De algemene trend 

van de laatste 7 jaar blijft positief.  

 

De promotie voor het roeien werd in 2019 gericht gevoerd naar specifieke doelgroepen. Er werd bewust 

gekozen om in te zetten op enkele doelgroepen waarbinnen het potentieel naar extra en goede roeiers 

groot is, en hiervoor middelen te voorzien. We zetten in op situaties waarbij we zeker kunnen 

samenwerken met bestaande organisaties, in de eerste plaats onze eigen roeiclubs. We spreken hier 

vooral over scholieren, studenten en volwassenen.  

 

Binnen de beleidsfocus laagdrempelig sporten werd er promotie gemaakt voor het studentenroeien. Het 

ganse project studentenroeien werkt als promotie voor de roeisport. Het toont een laagdrempelige 

dynamische sport voor enthousiaste jongvolwassenen die van aanpakken weten. In de drie regio’s met 

studentenroeien is de werking exemplair voor onze mooie sport. Het zijn de trainers en studenten zelf die 

mee promotie maken voor hun sport, en deze zo toegankelijk en goed georganiseerd mogelijk proberen 

maken. Ieder contact van niet-roeiers met deze groep is een prachtig voorbeeld van roeipromotie van de 

bovenste plank.  

 

Specifiek naar scholieren toe biedt de Vlaamse Roeiliga het scholenproject ergometerroeien aan. In het 

voor- en najaar zijn ter telkens periodes waarbij scholen de 8 ergometertoestellen huren om de roeisport 

tot bij hun scholieren te brengen. Groot enthousiasme is telkens ons deel. De meeste van de scholen 

hopen het jaar nadien opnieuw een periode te kunnen vastleggen. De ergometertoestellen worden op die 

manier als promotiemateriaal erg intensief, bijna het ganse jaar door, gebruikt.  

 

In februari mondt de samenwerking met MOEV uit in het Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien. De 

Vlaamse scholen kunnen zich met elkaar meten in de Topsporthal in Gent. Er zijn competities voor de 2e 

en 3e graad jongens en meisjes. De combinatie met het indoorkampioenschap atletiek zorgt voor een 

extra instroom van deelnemers.  

 

Voor en tijdens de zomer werd er dit jaar extra aandacht besteed aan het zeeroeien. Zowel zee- of coastal 

roeien als surfroeien zijn mogelijk aan de Belgische kust, bij de clubs C-Row en Akhenaton. Extra aandacht 

via onze sociale netwerken en affiches zorgden voor een mooie instroom tijdens de evenementen aan 

zee. Nu ook FISA meer en meer aandacht hecht aan dit roeien op zee, wil de VRL in deze ingeslagen weg 

zeker verder doorgaan.  

 

In november 2019 gingen in het Huis van de Sport in Gent opnieuw de Vlaamse Roei Awards door. De 

Vlaamse Roeiliga wou langs deze weg een aantal mensen in de bloemetjes zetten die het afgelopen jaar 

opmerkelijke prestaties hebben geleverd, zowel op sportief vlak als daarbuiten.  

 

De gerichte promotie die de Vlaamse Roeiliga voert, werpt wel zijn vruchten af. De drop in blijft op een 

hoog niveau aanwezig, er is geen specifieke daling te zien. Deze cijfers dienen hoog te blijven, en er moet 

binnen de clubs ook sterker werk gemaakt worden aan retentie.  
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2.4.4 Deel 2: communicatie 

 

Cijfergegevens 
 

Facebookpagina 

In januari 2019 zijn we gestart met 1.156 volgers en om in december te eindigden met 1.525 volgers. 

 

 
 

In januari 2019 zijn we gestart met 1.303 personen die onze facebookpagina leuk vonden. In december 

eindigden we met 1.528 personen 

 

 
 

Ook een overzicht van het geslacht van onze de volgers en de verschillende leeftijdscategorieën.  
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Conclusie: Het totale aantal volgers blijft stijgen. We proberen deze stijging te behouden door onze 

doelgroep regelmatig aan te spreken via nieuwsbrieven en andere mediakanalen en attractief nieuws te 

brengen. 

 

 

Website 

Via google analytics kunnen we sinds 2018 gegevens verzamelen over de gebruikers van onze website. 

 

Onderstaande tabel geeft het aantal gebruikers weer. 

 

 
 

 

Actieve gebruikers per maand 

  
 

 
 

 
 

 
 

 Gebruikers Nieuwe gebruikers Aantal paginaweergaves Bouncepercentage 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

januari 759 653 588 491 3.201 2.481 51,68% 56,99% 

februari 785 888 577 681 3.163 3.411 54,32% 59,08% 

maart 834 1.175 593 893 3.394 4.164 54,43% 60,29% 

april 1.588 1.799 1.243 1.428 7.759 7.348 47,89% 53,72% 

mei 1.234 1.125 868 785 4.753 3.466 55,00% 63,71% 

juni 890 719 658 554 3.298 2.281 60,48% 60,47% 

juli 690 685 563 563 2.191 1.997 64,52% 66,73% 

augustus 1.017 901 841 713 3.253 2.861 61,52% 65,99% 

september 1.300 1.498 999 1.209 5.488 5.845 49,43% 57,32% 

oktober 846 858 602 657 3.031 2.742 60,87% 63,21% 

november 794 973 579 732 3.068 3.337 58,58% 61,45% 

december 559 843 408 672 1.928 2.374 62,36% 64,90% 

totaal 11.296 12.117 8.519 9.378 44.527 42.307    

gemiddeld 941 1.010 710 782 3.711 3.526 56,76% 60,64% 

 

 

Conclusie: We hebben een gemiddeld aantal gebruikers van 1.010 per maand. We zien duidelijk 2 pieken 

in de tijdslijn bij de gebruikers: dit zijn de weekenden van het Belgisch Kampioenschap korte boten (28-

29/04/2018) en het Belgisch Kampioenschap lange boten (29-30/09/2018). We moeten van deze 

momenten gebruik maken om andere nodige en nuttige informatie met onze leden te delen op het 

moment dat ze op onze website actief zijn.  

 

We hebben een gemiddeld aantal paginaweergaves van 3.526 per maand met uitschieters in april: 7.348 

en in september: 5.845. Het totale aantal paginaweergaves voor 2019 ligt op 42.307. 

 

Verder zien we ook dat ons bouncepercentage (= het percentage sessies waarbij slechts één pagina wordt 

bekeken waarbij geen interactie plaatsvond met de pagina) gemiddeld 60,64% is; een lichte stijging tov 

vorig jaar. Dit percentage zouden we naar beneden moeten krijgen. 
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Nieuwsbrief 

Maandelijks wordt een nieuwsbrief opgemaakt en rondgestuurd naar de leden met een A- , B- en D-

licentie. In 2019 werden 10 nieuwsbrieven opgemaakt, enkel in juli en december wordt er geen 

nieuwsbrief uitgestuurd. De nieuwsbrief wordt ook op onze website gepubliceerd. 

 

Nieuwsbrief Verstuurd naar  

x mailadressen 

Open 

Rate 

% Click 

Rate 

% Unsubscribed 

Januari 1.674 563 33,9% 77 4,6% 2 

Februari 1.835 711 39,0% 186 10,2% 4 

Maart 1.829 624 34.2% 56 3,1% 3 

April 1.842 676 36,8% 120 6,5% 4 

Mei 1.846 658 35,8% 66 3,6% 0 

Juni 1.840 599 32,6% 37 2,0% 5 

Augustus 1.916 642 33.8% 62 3,3% 6 

September 1.878 581 31,0% 55 2,9% 9 

Oktober 1.852 567 30,6% 79 4,3% 6 

November 1.838 585 31,9% 34 1,9% 4 

 

Conclusie: Het aantal leden dat onze nieuwsbrief opent schommelt steeds binnen dezelfde percentages. 

Af en toe schrijven leden zich uit op de nieuwsbrief. Er wordt ook gezorgd dat de ledenlijst steeds wordt 

geüpdatet zodat alle leden worden aangeschreven. 

 

Nieuwsflashes 

Vaak worden ook andere nieuwsflashes verstuurd voor een te promoten onderwerp. 

Volgende nieuwsflashes werden uitgestuurd in 2019: 

 

* Bijscholing wedstrijdreglementering 

Maart 1.825 824 45,4% 0 0,0% 9 

 

* EHBO Sessie 

April 1.823 814 44,8% 0 0,0% 3 

 

* Zomerregatta 

Juni 1.842 834 45,4% 1 0.1% 4 

 

* Initiatorcursus 

September 1.895 891 47,1% 7 0.4% 7 

 

* Ronde Tafels 

September 1.886 1120 59,4% 10 0,5% 8 

Oktober 1.868 1059 56,8% 45 2,5% 9 

 

* Roeiawards 

Oktober 1.859 838 45,1% 124 6,7% 8 

 

* Naam Nationaal Roeiteam 

November 1.843 689 37,4% 93 5,0% 4 

November 1.840 640 34,9% 241 13,1% 2 

December 1.822 560 30.9% 226 12,5% 4 

 

* Roeigids bestellen 

December 1.834 645 35,3% 126 6,9% 4 
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* Rowing for life 

December 1.830 669 36,6% 33 1,8% 9 

 

Conclusie: Afhankelijk van het onderwerp zien we een hoger open rate percentage dan een algemene 

nieuwsbrief. De nieuwsflashes zijn dan ook specifieker gericht naar één onderwerp. Het is zeker 

interessant om een nieuwsflash uit te sturen bij te promoten acties en gericht naar de juiste doelgroep. 

 

 

Acties 2019 
 

Actie Timing 

Externe communicatie:  

- Updaten van de Facebookpagina  

- Updaten van de website 

- Opmaken en verspreiden van de nieuwsbrief  

- Opmaken van nieuwsflashes wanneer nodig 

- Opmaken en verspreiden van de Roeigids  

-  

 

- Dagelijks 

- Wekelijks 

- Maandelijks 

- Wanneer nodig 

- Jaarlijks (najaar 2019) 

 

a. Sociale netwerken: Facebook 

De Vlaamse Roeiliga heeft een facebookpagina: https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga 

Deze pagina wordt continu aangevuld met relevante informatie, gedeelde berichten van 

andere organisaties, bonden, facebookpagina’s die interessante informatie kunnen 

meegeven aan onze leden. 

We vragen ook geregeld om onze facebookpagina te liken om meer volgers te hebben. 

 

b. Website 

De website wordt continu geüpdatet met de recentste ontwikkelingen door de medewerkers 

van de Vlaamse Roeiliga. De meest actuele en relevante informatie wordt gedeeld via dit 

medium. Zowel nieuws voor roeiers, bestuurders, brede sportbeoefening wordt aangereikt 

op onze website. 

 

c. Nieuwsbrief 

Maandelijks wordt een nieuwsbrief opgemaakt en rondgestuurd naar de leden met een A- , 

B- en D-licentie. In 2019 werden 10 nieuwsbrieven opgemaakt, enkel in juli en december 

wordt er geen nieuwsbrief uitgestuurd. De nieuwsbrief wordt ook op onze website 

gepubliceerd. 

 

d. Nieuwsflashes 

Vaak worden ook andere nieuwsflashes verstuurd voor een te promoten onderwerp. 

Volgende nieuwsflashes werden uitgestuurd in 2019: 

* Bijscholing wedstrijdreglementering 

* EHBO Sessie 

* Zomerregatta 

* Initiatorcursus 

* Roeiawards 

* Naam Nationaal Roeiteam 

* Roeigids bestellen 

* Rowing for life 

 

e. Roeigids  

In 2019 werd de roeigids gedrukt op 800 exemplaren. Deze exemplaren worden verdeeld 

onder de A-licenties binnen de aangesloten clubs.  
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Er werd een roeigids verstuurd naar een 60-tal adressen waaronder adverteerders, LFA, Sport 

Vlaanderen, Be Gold, leden commissies, andere belanghebbenden.  

Elke nieuwe aanmelding (nieuw lid) in I-row ontving de link naar de pdf versie in een 

gestandaardiseerde mail.  

De pdf versie werd ook online geplaatst op de website. Zo kan iedereen de roeigids te allen 

tijde inkijken. 

 

Conclusie 
 

Onze facebookpagina telt elk jaar meer leden: van 472 in 2015 naar 937 (2016), 1.156 (2017) en 1.291 

(2018) naar 1.525 in 2019. Het aantal volgers van onze facebookpagina stijgt dus nog steeds. Toch 

moeten we er rekening mee houden dat dit niet blijvend zal stijgen daar de algemene trend is dat het 

gebruik van Facebook afneemt waar Instagram en Whats App toenemen. We zullen dan ook deze kanalen 

moeten gebruiken om onze leden blijvend te informeren. 

In de maandelijkse nieuwsbrief proberen we steeds actuele informatie, verslagen en leuke foto’s te 

publiceren.  

Een nieuwsflash wordt uitgestuurd om extra aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp zoals een 

toertocht, de publicatie van onze roeigids, een bijscholing, enz. 

Via onze website hopen we ook de nodige informatie op een snelle en attractieve wijze te communiceren 

inzake laatste nieuwtjes, overzichten van prestaties en verslagen, aankondigingen van wedstrijden en 

gerichte acties voor verschillende doelgroepen.  

Onze roeigids is een vast naslagwerk voor jong en oud met interessante artikelen, kalenderoverzichten en 

alle nuttige informatie van al onze clubs. 
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2.5 Basisopdracht 5: interne werking 

 

2.5.1 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 2019 

SD 501 De Vlaamse Roeiliga bereikt 

tegen 2020 93% van haar interne 

doelstellingen qua goed bestuur.   

93% van de harde indicatoren 

van goed bestuur worden 

bereikt.  

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2016: 42 % 

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2020: 93 % 

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2019: 95% 

OD 5011 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 

2020 goed op transparantie. 

100% op transparantie.  

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2016: 56 % 

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2020: 100 % 

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2019: 100% 

OD 5012 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 

2020 goed op democratie. 

89% op democratie en inclusie 

en participatie.  

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2016: 44 % 

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2020: 89 % 

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2019: 86% 

OD 5013 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 

2020 goed op interne 

verantwoording en controle. 

90% op verantwoordelijkheid 

en duidelijkheid.  

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2016: 15 % 

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2020: 90 % 

 

Harde indicatoren 

bereikt in 2019: 100% 

OD 5014 De Vlaamse Roeiliga verdubbeld 

tegen 2020 de score op de 6 

gekozen zachte indicatoren goed 

bestuur. 

Een verdubbeling van de score 

voor de 6 gekozen zachte 

indicatoren in 2020 t.o.v. eind 

2016. 

Er worden 6 zachte 

indicatoren gekozen 

met een 

gecumuleerde score 

van 7 in 2016.   

Een verdubbeling van 

de cijfers in 2020, dus 

een gecumuleerde 

score van 14.   

Bereikte score zachte 

indicatoren in 2019: 21 

punten 

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 en ethisch sporten.  

100% van de info 

inzake gezond en 

ethisch sporten wordt 

gecommuniceerd 

naar de clubs en 

sporters.  

100% van de info 

inzake gezond en 

ethisch sporten wordt 

gecommuniceerd naar 

de clubs en sporters. 

100% wordt 

gecommuniceerd.  
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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. 

1 organisatie in 2019.  

OD 5023 75% van de clubs hebben in 2020 

een aanspreekpunt integriteit, en 

ook de federatie.  

75% van de clubs hebben een 

aanspreekpunt integriteit. 

De federatie heeft ook 1 API.  

In 2016 heeft 0% van 

de clubs of de 

federatie een API.  

In 2020 heeft 75% van 

de clubs een 

aanspreekpunt 

integriteit. 

100% van de clubs en de 

federatie hebben een API 
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2.5.2 Deel 1: goed bestuur 

 

SD5 01 De Vlaamse Roeiliga bereikt tegen 2020 93% van haar interne doelstellingen qua goed bestuur 

 

Indicator: 93% op de totaliteit harde indicatoren tegen 2020. 

Nulmeting in 2016: 42% 

Meting in 2019: 95% 

 

1. Operationele doelstelling harde indicator transparantie 

 

OD5 01 1 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 2020 goed op transparantie. 

Alle nodige gegevens bekend maken op de website (statuten, HHR, bestuur, verslagen…) 

Vastleggen verklaringen van belangenconflicten 

 

Indicator: 100% op transparantie tegen 2020.  

Nulmeting in 2016: 56% 

Meting in 2019: 100% 

 

Actie 1: Alle nodige gegevens bekendmaken op de website 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert de meest recente versies van de statuten, interne reglementen, 

organigram, sportregels en meerjarenplan op haar website. 

- De documenten zijn voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via de homepagina. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert het gehanteerde beleidsplan op de website. 

- Dit beleidsplan is voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via de homepagina. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert het meest recente jaarverslag op de website. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert de jaarverslagen van de 4 voorgaande jaren op de website. 

- Deze jaarverslagen zijn voor iedereen toegankelijk en terug te vinden via de homepagina. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert de publieke versie van de notulen van het Bestuursorgaan op de 

website. 

- Deze notulen geven een samenvatting van de besprekingen en de beslissingen weer. 

- De notulen van alle vergaderingen van de afgelopen 12 maanden worden gepubliceerd. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert de notulen en de resultaten van de stemmingen van de Algemene 

vergadering op de website. 

- De notulen geven een samenvatting van de besprekingen en de resultaten van de stemmingen weer. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert de notulen van de Algemene Vergaderingen die de afgelopen 4 jaar 

plaatsvonden. 

- De website van de Vlaamse Roeiliga vermeld de actuele samenstelling van het Bestuursorgaan. 

- Voor elk lid van het Bestuursorgaan wordt de start- en einddatum van het mandaat vermeld. 

- Voor elk lid van het Bestuursorgaan wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten 

vermeld. 

- Het jaarverslag rapporteert op individuele of geaggregeerde wijze over de bestuurdersvergoedingen 

van de leden van het Bestuursorgaan en de voordelen in natura. 

- Het jaarverslag rapporteert over de verklaringen van belangenconflicten en de goedgekeurde 

besluiten waarbij sprake is van belangenconflicten. 

- Het jaarverslag rapporteert over de wijze waarop de Vlaamse Roeiliga is omgegaan met de code goed 

bestuur op basis van de harde en zachte indicatoren 

- Er werden in 2019 geen gevallen vastgesteld waarbij men moest afwijken van de code. 

- Het jaarverslag geeft aan welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn doorgevoerd en 

welke wijzigingen worden gepland: er werden in 2019 wijzigingen doorgevoerd aan het 

Bestuursorgaan en opgenomen in het jaarverslag. 

 

Actie 2: Vastleggen van verklaringen van belangenconflicten 

- De verklaringen van belangenconflicten werden opgenomen in de gedragscode die werd opgesteld in 

het najaar van 2017.  
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- Een exemplaar van deze gedragscode is ondertekend door alle leden het Bestuursorgaan en de 

medewerkers op 8/12/2017. De gedragscode werd gepubliceerd op onze website. 

- Ook werden deze belangenconflicten opgenomen in de statuten. Deze statuten werden gestemd op 

de Bijzondere Algemene Vergadering van 7/03/2018. 

 

2. Operationele doelstelling harde indicator democratie 

 

OD5 01 2 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 2020 goed op democratie. 

Opmaak bestuurdersprofielen  

De organisatie legt de werking van het Bestuursorgaan vast in documenten 

Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die een 

eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en het bestuursorgaan 

vastgestelde beleid 

 

Indicator: 89% op democratie en inclusie en participatie in 2020.  

Nulmeting in 2016: 44% 

Meting in 2019: 86% 

 

Actie 1: Opmaken van bestuurdersprofielen 

- De bestuurdersprofielen werden uitgeschreven in 2017 en goedgekeurd op de AV van 7/03/2018. 

 

Actie 2: De werking het Bestuursorgaan wordt vastgelegd in documenten 

- De bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond en gevraagde competenties van 

de bestuurders zijn opgenomen in het intern reglement dat werd aangepast en goedgekeurd in 2019. 

- Deze profielen worden gemotiveerd op basis van de rol van het bestuur en de visie, missie en 

strategische doelstellingen 

- Deze profielen werden goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 4/12/2019. 

- Er wordt gestipuleerd dat bij elke vacature de profielen zullen herbekeken/geactualiseerd worden. 

- De procedure voor het opstellen van de agenda werd uitgeschreven in het intern reglement. 

- De toezichthoudende rol van de voorzitter werd opgenomen in het intern reglement. 

- Een quorum is vastgelegd in de statuten. 

- In de statuten werd opgenomen dat er een maximale aaneengesloten zittingsperiode geldt, welke de 

termijn van 12 jaar niet overschrijdt. 

- De Vlaamse Roeiliga heeft een rooster van de aan- en aftredingen van alle bestuursleden waarin is 

vastgelegd dat telkens slechts een deel van de leden vervangen wordt. 

- Het Bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga vergaderde in 2019 op volgende momenten: 

- 27/02/2019 

- 27/03/2019 

- 15/05/2019 

- 16/07/2019 

- 28/08/2019 

- 09/10/2019 

- 25/11/2019 

- De Vlaamse Roeiliga beschikt over een gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe 

bestuurders. Deze voorziet in een individueel gesprek met de voorzitter het Bestuursorgaan. Elk lid 

ontvangt een benoemingsbrief. Elk lid ontvangt een exemplaar van de statuten, het intern 

regelement en het meerjarenbeleidsplan. 

- De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle leden van de organisatie. 

 

Actie 3: Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonomen (regionale) 

entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van de door de algemene vergadering en de 

raad van bestuur vastgelegde beleid 

- In de statuten werd opgenomen dat er geen zelfstandige of autonome (regionale) entiteit mag 

bestaan. 
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3. Operationele doelstelling harde indicator ‘interne verantwoording en controle’. 

 

OD5 01 3 De Vlaamse Roeiliga scoort tegen 2020 goed op interne verantwoording en controle. 

Afbakening en acties tegen cumulatie van bestuurdersfuncties 

Opstelling en auditing van financiële planning en communicatieverstrekking 

De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie en personeel 

en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de hoogte zijn van de inhoud van 

de code en deze begrijpen 

Het bestuursorgaan stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van 

het bestuursorgaan 

 

Indicator: 90% op interne verantwoording en controle in 2020.  

Nulmeting in 2016: 15% 

Meting in 2019: 100% 

 

Actie 1: Afbakening en acties tegen cumulatie van bestuurdersfuncties 

- De Vlaamse Roeiliga heeft de afbakening van de taken en bevoegdheden tussen het Bestuursorgaan, 

de Algemene Vergadering, de directie en de comités vastgelegd in de statuten en het intern 

reglement. 

- De functie van voorzitter en directeur worden bij de Vlaamse Roeiliga niet gecumuleerd, dit werd ook 

opgenomen in de statuten.  

- In de statuten werd opgenomen welke onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van het 

Bestuursorgaan. 

- De statuten werden op de Bijzondere Algemene Vergadering van 7/03/2018 gestemd. 

 

Actie 2: Planning en communicatie 

- Het Bestuursorgaan legt de aan de directie gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden vast in het intern reglement. Het intern reglement werd aangepast en goedgekeurd in 

op de Algemene vergadering van 4/12/2019. 

- Het Bestuursorgaan houdt jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur en er ligt hiervan een 

verslag (goedgekeurd door het Bestuursorgaan) ter inzage op het kantoor van de Vlaamse Roeiliga. 

- De Algemene Vergadering van 26/10/2016 keurde het vooropgestelde meerjarenbeleid met inbegrip 

van de missie en strategie en de lange termijn financiële planning goed. 

- De Vlaamse Roeiliga heeft een onafhankelijk auditcomité dat door de Algemene Vergadering 

benoemd wordt. Voor 2019 werden Vincent Pauwels en Yolande Backeljauw aangesteld als lid van 

dat onafhankelijk auditcomité (Algemene Vergadering 13/03/2019).  

- Minstens één onafhankelijk en deskundig persoon controleert op jaarlijkse basis het financieel verslag 

(balans, resultatenrekening en toelichting). 

Op de Algemene Vergadering worden jaarlijks 2 personen aangeduid die de controle van de boeken 

uitvoeren.  

In 2019 werden Vincent Pauwels en Yolande Backeljauw aangeduid om deze controle uit te voeren. 

- De Vlaamse Roeiliga implementeert de werking, taken en samenstelling van het comité in de statuten 

en het intern reglement.  

In 2018 werden de statuten en in 2019 het intern reglement gewijzigd en werden deze zaken 

opgenomen. 

- Het comité is de voorbije maanden minstens éénmaal samengekomen om het financiële verslag te 

bespreken en heeft hierover gerapporteerd aan de Algemene Vergadering.  

- In 2019 vond de samenkomst plaats op 25 februari 2019 en werd hierover gerapporteerd op de 

Algemene Vergadering van 13 maart 2019. 

- Het Bestuursorgaan evalueert op jaarlijkse basis haar eigen samenstelling en werking. Naar aanleiding 

van de herwerking van de statuten en het intern reglement dat in 2018 en 2019 werd gestemd door 

de Algemene Vergadering werden de samenstelling en de werking van het Bestuursorgaan 

geëvalueerd. Deze evaluatie vond plaats op 25/11/2019.  

- Het Bestuursorgaan heeft een jaarlijks werkplan en bijpassend vergaderschema vastgelegd. Deze 

werden opgenomen in het intern reglement dat in 2019 werd goedgekeurd. 
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Actie 3: Opstellen van een gedragscode voor bestuurders, directie en personeel 

- Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van het 

Bestuursorgaan.  

In 2017 werd een gedragscode opgesteld voor de leden van het Bestuursorgaan, werd deze 

ondertekend door alle bestuursleden (op 08/12/2017) en werd deze gepubliceerd op de website van 

de Vlaamse Roeiliga. Ook werd door het personeel en de directie een gedragscode ondertekend en 

gepubliceerd. 

- Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van het 

Bestuursorgaan, de directie en het uitvoerend personeel en verankert deze in de statuten en het 

intern reglement. 

In 2018 werden de statuten en in 2019 het intern reglement gewijzigd en werden deze zaken 

opgenomen. 

- De gedragscode bevat minstens volgende elementen: 

 Verplichting om integer te handelen 

 Een onkostenregeling 

 Een geschenkenregeling 

 Procedures inzake belangenconflicten die waarborgen dat gepercipieerde of daadwerkelijke 

belangenconflicten worden vermeld en dat commerciële transacties met een derde partij 

waarmee een bestuurslid een relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de Algemene Vergadering of door de Algemene Vergadering gemandateerd worden.  

De gedragscode die in 2017 werd opgemaakt voldoet aan bovenstaande opsomming. 

 

Actie 4: Opstellen van procedures inzake belangenconflicten 

- In onze statuten staat volgende tekst opgenomen in artikel 4.8 - Tegenstrijdige belangen: 

‘Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard 

heeft dat strijdig is met een nakende beslissing of met een verrichting die tot de bevoegdheid behoort 

van het Bestuursorgaan, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voordat het 

Bestuursorgaan een besluit neemt. De bestuurder met het tegenstrijdig belang, verwijdert zich uit de 

vergadering en onthoudt zich van de beraadslaging en de stemming over de aangelegenheid waarop 

het betrekking heeft.’ 

Deze statuten werden op de Algemene Vergadering van 7/03/2018 gestemd. 

 

4. Operationele doelstelling zachte indicatoren 

 

OD5 01 4 De Vlaamse Roeiliga verdubbeld tegen 2020 haar score op de gekozen zachte indicatoren goed 

bestuur. 

De organisatie publiceert een jaarverslag volgens de criteria 

De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs 

De organisatie heeft een gedragscode 

De organisatie betrekt belanghebbenden in haar beleid 

De organisatie heeft een financieel auditcomité 

De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités 
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Indicator: Een verdubbeling van de score voor de 6 gekozen zachte indicatoren in 2020 t.o.v. eind 2016. 

Nulmeting in 2016: 7 punten 

Meting in 2019: 21 punten 

 

De Vlaamse Roeiliga vzw heeft een nulmeting uitgevoerd (wat is de huidige score op de geselecteerde 

zachte indicatoren) en heeft een inschatting gemaakt van welk niveau zij wil bereiken binnen de huidige 

beleidsperiode.  

 

De doelstellingen inzake goed bestuur worden verankerd in het beleidsplan.  

De opvolging en het voortgangsproces “Goed bestuur” (“Interne werking” genoemd in het beleidsplan) 

wordt op het Bestuursorgaan als vast agendapunt genoteerd en opgevolgd. 

 

Hieronder ziet u de tabel van alle zachte indicatoren en in vet aangeduid diegene die wij als Vlaamse 

Roeiliga hebben aangestipt om te bereiken. 

 

# Zachte Indicator Huidige 

Score (0-4) 

Streefdoel score (0-4) 

2017 2018 2019 2020 

1 De organisatie publiceert een 

jaarverslag 

4 1 2 4 4 

3 De website van de organisatie 

vermeldt basisinformatie over de 

aangesloten clubs 

4 4 4 4 4 

6 De organisatie betrekt interne 

belanghebbenden in haar beleid 

3 3 3 3 3 

8 De organisatie heeft een financieel 

of auditcomité 

3 1 3 3 3 

9 De organisatie heeft een 

gedragscode 

4 1 4 4 4 

13 Het bestuursorgaan delegeert op 

gepaste wijze taken aan comités 

3 1 3 3 3 

 

1. De organisatie publiceert een jaarverslag 

- De Vlaamse Roeiliga bezorgt jaarlijks naar aanleiding van de Algemene Vergadering in het voorjaar 

aan haar leden en interne belanghebbenden een uitgebreid jaarverslag, inclusief financieel verslag en 

verslagen van de comités. 

- In 2017 werden de jaarverslagen van de voorgaande jaren (2013 tot 2016) gepubliceerd op de 

website van de Vlaamse Roeiliga. 

- In 2018 heeft het Bestuursorgaan interne procedures vastgelegd die leiden tot tijdige en nauwgezette 

interne rapportering in het kader van het jaarverslag en ziet toe op de naleving hiervan. 

- Vanaf 2019 voldoet het jaarverslag aan alle zaken die moeten worden opgenomen om in aanmerking 

te komen als ‘goed’ jaarverslag. 

 

2. De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs 

- De Vlaamse Roeiliga houdt een register bij met de informatie over de aangesloten clubs. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert per aangesloten club de volgende informatie op de website: naam, 

website, adres en e-mail. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve sportaanbod. 

- In 2019 werd aan al deze voorwaarden voldaan. 
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3. De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid 

- De Vlaamse Roeiliga communiceert belangrijke beslissingen aan haar leden en motiveert die.  

De verslagen van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergaderingen worden doorgestuurd naar de 

clubs en sinds 2016 gepubliceerd op de website. 

- In het kader van het opstellen van meerjarenbeleidsplannen worden interne belanghebbenden 

geconsulteerd.  

De verschillende commissies worden naar aanleiding van de beleidsplanning geconsulteerd tijdens de 

verschillende vergaderingen die tijdens het jaar plaatsvinden. 

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 het Bestuursorgaan 

(18/04, 1/06 en 12/07/2016) werden voorgelegd en aan de bemerkingen werden aangepast. 

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van het Bestuursorgaan en de Raad van Voorzitters werd op 

2/09/2016 een eerste draftversie van het beleidsplan 2017 – 2020 “basiswerking – beleidsopties” 

uitvoerig besproken. 

Het bestuursorgaan van 21/09/2016 en 10/10/2016 legde daarop de basiskeuzes vast waarna het 

secretariaat een nieuwe versie voor de bijeenkomst van het Bestuursorgaan 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. 

- Voor het volgende meerjarenbeleidsplan (2021-2024) worden opnieuw alle intern belanghebbenden 

geconsulteerd. 

Op 4/11 en 18/11 werden respectievelijk te Brugge en Willebroek 2 sessies ronde tafels 

georganiseerd voor alle belanghebbenden van de roeiwereld. We konden een 50-tal mensen 

verwelkomen die samen met ons nadachten over de toekomst van het roeien en waar we in de 

volgende beleidsperiode dienen op in te zetten. 

Hier ging het secretariaat mee aan de slag en werkte aandachtspunten uit om op te nemen in ons 

volgende beleidsplan. 

Er werd reeds 2 maal op een vergadering van het Bestuursorgaan (15/01/2019 en 19/02/2019) 

uitvoerig over nagedacht en gesproken. 

Verdere uitwerking zal door het secretariaat worden bewerkstelligd en nadien zal het beleidsplan 

opnieuw worden voorgelegd aan alle belanghebbenden en uiteindelijk aan de Algemene Vergadering 

om goedgekeurd te worden. 

- De Vlaamse Roeiliga onderneemt acties om via sociale media interne belanghebbenden te betrekken.  

In 2017 is er o.a. via sociale media opgeroepen om een vragenlijst in te vullen rond communicatie 

(leden) en communicatie en clubondersteuning (clubs). Een zeer actieve facebookpagina zorgt ervoor 

dat belanghebbenden worden betrokken bij het roeigebeuren. 

De organisatie onderneemt acties om interne belanghebbenden op regelmatige basis te betrekken in 

het beleid.  

In 2017 werden er online bevragingen rondgestuurd, er is een actieve facebook groep rond de 

studentenwerking, de trainers worden regelmatig geconsulteerd, … 

In 2019 werd een actie opgericht om een roepnaam te bepalen voor het Nationaal Roeiteam. Eerst 

werd een 24u Challenge uitgeschreven naar een roepnaam. De volledige roeiwereld en iedereen die 

wou kon een naam opgeven. Hieruit werd door het secretariaat de 9 meest geopperde namen 

gefilterd. Dan werd er opnieuw een oproep uitgestuurd om te kiezen voor 1 favoriete naam. 

En als laatste werden 3 logo’s ontworpen voor deze naam en kon het roeipubliek opnieuw stemmen 

op het logo dat voor hen het mooiste was.  

- In 2018 werd o.a. de Grote Roeiprijs VRL in het leven geroepen. Alle clubs konden hun laudatio’s 

insturen en via een poll kon de volledige roeiwereld hun stem uitbrengen. In 2019 werd deze prijs 

opnieuw uitgereikt tijdens de jaarlijkse Roeiawards. 

- In 2020 en verdere jaren zal hier verder op toegezien worden dat interne belanghebbenden blijvend 

betrokken worden in het beleid van de Vlaamse Roeiliga. 
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4. De organisatie heeft een financieel of auditcomité 

- Minstens één onafhankelijk en deskundig persoon controleert op jaarlijkse basis het financieel verslag 

(balans, resultatenrekening en toelichting). 

Op de Algemene Vergadering worden jaarlijks 2 personen aangeduid die de controle van de boeken 

uitvoeren.  

In 2019 werden Vincent Pauwels en Yolande Backeljauw aangeduid om deze controle uit te voeren. 

- De Vlaamse Roeiliga implementeert de werking, taken en samenstelling van het comité in de statuten 

en het intern reglement.  

In 2018 werden de statuten en het intern reglement gewijzigd en werden deze zaken opgenomen. 

- Het comité is de voorbije maanden minstens éénmaal samengekomen om het financiële verslag te 

bespreken en heeft hierover gerapporteerd aan de Algemene Vergadering.  

In 2019 vond de samenkomst plaats op 25 februari 2019 en werd hierover gerapporteerd op de 

Algemene Vergadering van 13 maart 2019.  

 

5. De organisatie heeft een gedragscode 

- Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van het 

Bestuursorgaan.  

In 2017 werd een gedragscode opgesteld voor de leden van het Bestuursorgaan, werd deze 

ondertekend door alle bestuursleden en werd deze gepubliceerd op de website van de Vlaamse 

Roeiliga. 

- Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van het 

Bestuursorgaan, de directie en het uitvoerend personeel en verankert deze in de statuten en het 

intern reglement.  

In 2018 werden de statuten en het intern reglement gewijzigd en werden deze zaken opgenomen. 

- De gedragscode bevat minstens volgende elementen: 

o Verplichting om integer te handelen 

o Een onkostenregeling 

o Een geschenkenregeling 

o Procedures inzake belangenconflicten die waarborgen dat gepercipieerde of daadwerkelijke 

belangenconflicten worden vermeld en dat commerciële transacties met een derde partij 

waarmee een bestuurslid een relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de Algemene Vergadering of door de Algemene Vergadering gemandateerd worden.  

De gedragscode die in 2017 werd opgemaakt voldoet aan bovenstaande opsomming.   

  

6. De Raad van Bestuur delegeert opgepaste wijze taken aan comités 

- Het Bestuursorgaan onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, 

samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in het intern reglement.  

Al deze zaken zijn opgenomen in het huidige intern reglement.  

- Het Bestuursorgaan behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke 

beslissingen en het uiteenzetten van de strategie.  

- Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun adviezen/beslissingen toe 

te lichten.  

De adviezen/beslissingen van de comités worden op dit moment toegelicht op de vergaderingen van 

het Bestuursorgaan. 

- Het intern reglement bepaalt dat in het geval het Bestuursorgaan besluit af te wijken van een 

advies/beslissing van een comité, dit gemotiveerd wordt toegelicht.  

In 2019 werd het intern reglement gewijzigd. 

 

Conclusies: 

 

Actie Timing 

Transparantie 

• Alle nodige gegevens bekend maken op de website (statuten, 

HHR, bestuur, verslagen…) 

• Vastleggen verklaringen van belangenconflicten 

 

Doorlopend 

Doorlopend 
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Democratie 

• Opmaak bestuursprofielen 

• De organisatie legt de werking van de Raad van Bestuur vast in 

documenten 

• Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen 

zelfstandige of autonome (regionale) entiteiten die een eigen 

beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene 

vergadering en de raad van bestuur vastgestelde beleid 

 

Doorlopend 

Doorlopend 

 

Doorlopend 

Interne verantwoording en controle 

• Afbakening en acties tegen cumulatie van bestuurdersfuncties 

• Opstelling en auditing van financiële planning en 

communicatieverstrekking 

• De raad van bestuur stelt een gedragscode op die van 

toepassing is op bestuurders, directie en personeel en 

onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante 

actoren op de hoogte zijn van de inhoud van de code en deze 

begrijpen.  

• De raad van bestuur stelt procedures inzake 

belangenconflicten vast die van toepassing zijn op de leden van 

de raad van bestuur. 

Doorlopend 

Doorlopend 

 

Doorlopend 

 

 

 

 

Doorlopend 

 

Zachte indicatoren 

• De organisatie publiceert een jaarverslag volgens de criteria 

• De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over 

de aangesloten clubs 

• De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen 

• De organisatie betrekt belanghebbenden in haar beleid 

• De organisatie heeft een financieel auditcomité 

• De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan 

comités 

 

Doorlopend 

Doorlopend  

Doorlopend  

Doorlopend 

Doorlopend  

Doorlopend  

Doorlopend  

Doorlopend  

 

Conclusie: Zoals opgenomen in het nieuwe beleidsplan doet de VRL specifieke inspanningen inzake ‘goed 

bestuur’ om de transparantie, democratie, interne verantwoording en controle te verhogen. Zo staan ter 

verhoging van de transparantie alle verslagen van het Bestuursorgaan en de Algemene vergadering, het 

beleidsplan en de gedragscode op de website vermeld. Daarnaast worden ook het intern reglement en de 

statuten aangepast, en werden bestuurdersprofielen voor het Bestuursorgaan opgemaakt. Ook in 2020 

zetten we verdere stappen om onze federatie blijvend goed te besturen.  
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2.5.3 Deel 2: gezond en ethisch sporten  

 

Cijfergegevens 
 

Alle onderwerpen waarvoor communicatie werd gemaakt op facebook en website en nieuwsbrieven. Niet 

alfabetisch of chronologisch:  

 

De bewegingsdriehoek De nieuwe voedingsdriehoek 

Aanstellen API  Zeg Neen tegen racisme 

Info tegen (seksueel) grensoverschrijdend gedrag Time out tegen pesten 

Vlaggenspel Sport met grenzen VOICE moment  

Charter geestig gezond sporten Transgenders in de sport 

Antidopling gids Give a Day 

Antidopinglijst Week van de vrijwilliger 

Week tegen pesten Tournée Minerale 

 

Conclusie OD 5021: 100% van de mogelijke communicatie omtrent gezond en ethisch sporten werd tot 

aan de leden gebracht.  

 

Aantal wedstrijden met gelijke kansen:  

• Zomer regatta 

• Brugge Boat Race 

 

Bij andere wedstrijden wordt er telkens onderscheid gemaakt tov geslacht, gewicht, leeftijd,  boottype of 

al dan niet competitieve focus. In 2019 ging de zomerregatta niet door.  

 

Conclusie OD 5022: Er zijn 2 wedstrijden met gelijke kansen.  

 

 
Conclusie OD 5023: 100% van de clubs met federatie hebben een API aangesteld. Enkele clubs hebben 

zelfs meerdere API.  
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Acties 2019 
 

Actie Timing 

Betrekken van artsen bij beleid. Jaarlijks 

Clubs en sporters informeren inzake gezond sporten. 

Via verschillende communicatiekanalen: Roeigids, nieuwsbrief, website en 

facebook.  

Maandelijks 

(Top)sporters opvolgen, informeren en begeleiden inzake antidopingbeleid Maandelijks 

Organisatie Zomer regatta.  

Zie 1:A&A acties recreatie  
23/06/2019 

Clubs informeren in verband met het aantellen en de taken van een API.  Doorheen het jaar 

Clubs stimuleren in aanstellen API Doorheen het jaar 

 

 

Conclusie 
 

De federatie maakt werk van een integraal beleid tegen grensoverschrijdend gedrag binnen de ethische 

commissie. De federatie en club API maken hier en essentieel onderdeel van uit. Alle clubs hebben reeds 

een API aangesteld, net als de federatie. De samenwerking met ICES zorgt voor de nodige ondersteuning 

van zowel het beleid als de praktische werking van de API. Enkele clubs hebben zelfs 2 API aangesteld, 1 

voor elk geslacht.  

Daarnaast is er de juridische commissie die de mogelijkheid biedt om problemen op een ander niveau aan 

te pakken binnen de federatie.  
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3 Beleidsfocussen 
 

3.1 Jeugdsport 

 

3.1.1 Doelstellingen 

 

Deze rapportering kan vlotter gelezen worden en zal duidelijker zijn wanneer het clubreglement 

jeugdsportfonds erbij genomen wordt vanaf de operationele doelstellingen. In de meeste grafieken 

worden de punten van de desbetreffende categorie weergegeven op de verticale as. Indien dit anders is 

wordt dit eveneens vermeld.  

 

Strategische doelstelling  

Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten van de clubs binnen het jeugdsportproject met 10%. 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) Het totaal aantal punten die de deelnemende clubs behaald hebben    

Definitie indicator Alle punten die de deelnemende clubs gescoord hebben, worden opgeteld  

Meetbron(nen) Clubdossiers – rapporteringen  

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke  

 

Resultaten effectmeting 

 

8 van de 10 clubs met jeugd (exclusief de studentenroeiclubs) dienden een aanvraag in om deel te nemen 

aan het jeugdsportfonds en voldeden aan de deelnamevoorwaarden. Hiervoor ontvingen de 8 clubs 100 

euro.  

7 van de 10 clubs dienden een rapportering in voor de optionele criteria. Het resterend subsidiebedrag 

werd verdeeld volgens het aantal verdiende punten per club.  

 

Overzicht aantal punten per club 

Club 2017 2018 2019 2020 

ARV 485  575 geen rapportering   

BTR 

wel aanvraag/geen 

rapportering 

wel aanvraag/geen 

rapportering 

geen aanvraag/geen 

rappotering 
  

GRS 605  775  695   

KRB 550  545  555   

KRCG 615  605  690   

KRNSO 630  585  860   

KRSG 

geen aanvraag / 

geen rapportering  

 wel aanvraag/geen 

rapportering 
 635   

OAR 605  850  725   

RARC-KAWV 

geen aanvraag / 

geen rapportering  

 wel aanvraag/geen 

rapportering 

 geen aanvraag/geen 

rappotering 
  

TRT 440  625  580   

TOTAAL 3930  4560  4740   
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Overzicht aantal punten per categorie  

  2017 2018 % tov 2017 2019 % tov 2018 

jeugdopleiding en begeleiding  2065 2410 17 2670 10,79 

clubstructuur van de jeugdwerking 745 720 -3 500 -30,56 

promotie van de jeugdroeiclub 880 1035 18 1095 5,8 

varia 240 395 65 475 20,25 

  3930 4560 16 4740 3,95 

 

 
 

Evaluatie 

Het totaal aantal punten die de deelnemende clubs behaald hebben, bedraagt voor 2018 4.560 punten en 

voor 2019 4.740 punten. Een stijging van het totaal aantal punten van 3,95%.  

Er is een stijging te merken bij jeugdopleiding en begeleiding. Bij clubstructuur en jeugdwerking zien we 

een forse daling. Het jeugdsportbeleidsplan dat collectief werd opgemaakt in de vorige Olympiade liep af 

en er waren slechts 3 clubs die in 2019 opnieuw hebben ingezet op een jeugdsportbeleidsplan. Promotie 

kent opnieuw een kleine stijging. Varia is ook gestegen.  

Clubs die voldoen aan de deelnamevoorwaarden en de 15 optionele criteria, ontvingen het label 

Jeugdvriendelijke Roeiclub 2019. In 2019 ontvingen GRS - KRB – KRCG - KRSG - KRNSO – The OAR – TRT 

het label op de uitreiking van de Roei Awards op 29/11/2019.  

De stijging van 10% wordt in 2019 ten aanzien van 2018 niet overschreden. De stijging ten aanzien van 

2017 bedraagt een kleine 20% en de gemiddelde stijging over 2017-2018 en 2019 heen is 18% 
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Operationele doelstelling 1: Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

jeugdopleiding en begeleiding met 10%. 

 

Meetplan  

 

Indicator(en) Het totaal behaalde punten binnen de cat. jeugdopleiding en begeleiding  

Definitie indicator Alle punten binnen de cat. worden opgeteld   

Meetbron(nen) clubdossiers – rapporteringen 

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke 

 

Resultaten effectmeting 

 

 

 
 

De clubs konden 25 punten verdienen volgens het aantal gediplomeerde trainers (ini/trainer B/trainer A) 

die binnen de club actief zijn met jeugdwerking. 

We kunnen concluderen dat alle clubs met gediplomeerde jeugdtrainers werken. De initiators zijn het 

meest aanwezig binnen de clubwerking in 2019 gaat dit om 29 personen. De aanwezigheid van trainers B 

(13) en trainers A (9) is ongeveer gelijk.  

 

Puur cijfermatig is er een ongeveer status quo in aantal gediplomeerde trainers. Aangezien ARV geen 

rapportering heeft ingediend en ook daar 8 gediplomeerde trainers actief zijn, kan er geen cijfermatige 

stijging aangetoond worden.  

 

In 2019 studeerden 6 nieuw gediplomeerde initiators af (van de 9 die aan de opleiding begonnen) en 1 

trainer B. Het waren enkel de West-Vlaamse clubs die hier punten verdienden wat logisch is aangezien de 

leslocatie ook in West-Vlaanderen lag.  
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Het volgen van een bijscholing door een actieve gediplomeerde trainer bracht 15 punten op voor de club. 

De Vlaamse Roeiliga organiseerde net als vorig jaar zelf 1 sporttechnische bijscholing, namelijk 

wedstrijdreglementering waar 4 clubs met jeugdsport op intekenden. Dag van de Trainer 2018 met Conny 

Draper (biomechanica) op het programma kende veel bijval. 1 club (The OAR) volgde een bijscholing 

afstellen van boten.  

 

In 2019 organiseerden twee clubs een sporttechnische bijscholing voor hun jeugdtrainers. 

Wedstrijdreglementering was een samenwerking VRL – KRSG en KRCG organiseerde een bijscholing rond 

sportvoeding.   

 

 
 

Ook het gebruik van het roeibrevet is nog steeds niet ingeburgerd binnen de roeiclubs. Enkel TRT en GRS 

schaften in 2019 roeibrevetten aan. Na een ronde tafel gesprek in november 2019 werd duidelijk dat het 

roeibrevet een te omslachtig document is om te gebruiken. Intern zal bekeken worden hoe we dit kunnen 

herwerken.   
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Clubs konden 15 punten verdienen voor zowel de organisatie van een competitieve als recreatieve stage.  

6 clubs organiseerden minstens 1 competitieve stage. 1 club organiseerde 2 competitiestages. Het 

organiseren van een recreatieve stage kende in 2019 opnieuw een stijging.  

 

4 van de 7 clubs met jeugd deden in 2019 beroep op sport externen om variatie te brengen in hun 

trainingen (gebruik maken van een externe zwem- of looptrainer,…) 

 

 
 

Alle clubs (met uitzondering van ARV en The OAR) organiseerden minstens één jeugdwedstrijd. GRS 

organiseerde 2 jeugdwedstrijden en verdiende als enige club 30 punten. TRT – KRCG - KRSG – KRB – 

KRNSO verdienden hier 15 punten. Dit is de jaarlijkse competitiekalender en hier zullen/kunnen weinig 

wijzigen in komen.  

 

Alle clubs (met uitzondering van ARV en The OAR) namen aan minsten 5 van 7 allround competities deel 

voor de jeugd en verdienden hiervoor 15 punten.  

 

De organisatie van een interclub komt een derde jaar op rij niet van de grond.  

 

De organisatie van een  jeugdtoertocht was er dit jaar niet.  

 

 
Een club organiseerde geen nevenactiviteiten in 2019, namelijk The OAR. In 2019 investeerde The OAR al 

hun tijd in het opbouwen van een nieuw clubhuis vandaar dat er weinig ruimte was om nevenactiviteiten 

te organiseren.  Alle overige clubs organiseerden meerdere nevenactiviteiten voor hun jeugdleden. In 
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2018 organiseerden 5 van de 7 clubs evenveel of meer activiteiten. In 2019 6 van de 7 clubs. We kunnen 

hieruit concluderen dat er ook belang gehecht wordt aan het extra sportieve aspect.  

 

 
 

Het inzetten van jeugd op bepaalde kamprechterfuncties werd in 2018 door 2 clubs opgenomen voor 

meerdere jeugdleden. In 2019 is er een stijging tot 3 clubs. De clubs moeten dit wel nog via de officiële 

weg laten noteren. Dit is reeds een mooie evolutie die we hopelijk de komende jaren zullen zien stijgen.  

 

 

 
 

Het talentdetectieproject werd dit jaar slechts door 4 clubs doorlopen.   

 

Evaluatie 

De categorie jeugdopleiding en begeleiding kent in 2019 een stijging van 13% ten opzichte van 2018. 

Gemiddeld is er een stijging van 15% sinds 2017. 

 

 Overzicht punten categorie jeugdopleiding en begeleiding  

  
2017 2018 

% stijging of daling 

tov 2017 

2019 % stijging of daling 

tov 2018 

jeugdopleiding en begeleiding  2065 2410 17 2730 13,28 
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Operationele doelstelling 2: Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

clubstructuur en jeugdwerking met 10%. 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) Het aantal behaalde punten binnen de categorie clubbestuur en 

jeugdwerking 

Definitie indicator Alle punten binnen de cat. worden opgeteld   

Meetbron(nen) clubdossiers – rapporteringen 

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke 

 

Resultaten effectmeting 

 

Binnen clubstructuur en jeugdwerking konden de clubs 15 punten verdienen wanneer een club over een 

jeugdsportverantwoordelijke beschikte die aan volgende voorwaarden voldeed: 

- Vermelding op website van de jeugdsportverantwoordelijke met contactgegevens 

- Organiseren van minstens 4 x/jaar een vergadering met jeugdtrainers 

- Rapporteert aan RvB over de jeugdwerking 

- Zetelt in de commissie jeugdsport van de VRL 

- Heeft een diploma of volgt de cursus jeugdsportcoördinator 

 

Alle clubs beschikten over een jeugdsportverantwoordelijke. Waar vorig jaar een aantal clubs geen 

verslagen opmaakten van vergaderingen en/of waar de jeugdsportverantwoordelijke niet op hun website 

genoteerd werd, konden we zien dat dit jaar alle clubs hieraan voldeden. Enkel KRSG voldeed niet aan de 

4 samenkomsten. 

 

Alle clubs organiseerden een info avond waar de jeugdwerking uit de doeken werd gedaan. Zij ontvingen 

hiervoor 30 punten.  

 

 
 

Alle clubs beschikken over een jeugdsportbeleidsplan (2016-2018). 2018 was ook het laatste jaar van het 

opgemaakte beleidsplan. 3 clubs zetten opnieuw in op het jeugdsportbeleidsplan. The OAR had werk 

gemaakt van nieuwe doelstellingen. KRB en KRNSO brachten een aantal wijzigingen aan het bestaande 

plan, vandaar dat niet de volledige punten werden toegekend.  

 

Enkel The OAR rapporteerde over hun werkingsjaar. 

 

Drie clubs deden een kwaliteitsbevraging nl. The OAR – GRS - KRB  

 

Evaluatie 

Er is een sterke daling in de categorie clubstructuur van de jeugdwerking. De daling is volledig terug te 

vinden in de opmaak van een jeugdsportbeleidsplan (zowel de opmaak als de rapportering). Een 

vooruitgang wordt geboekt bij het organiseren van een info avond en de kwaliteitsbewaking.  Om de 

doelstelling te behalen zal een grote stap voorwaarts moeten gezet worden in 2020. 
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Overzicht punten categorie clubstructuur van de jeugdwerking 

 

2017 2018 

% stijging of 

daling tov 

2017 

2019 

% stijging 

of daling 

tov 2018 

clubstructuur van de 

jeugdwerking 745 720 -3 530 -26,39 

 

 

 
 

Operationele doelstelling 3: Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

promotie van de jeugdroeiclub met 10%. 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) Het aantal behaalde punten binnen de categorie promotie van de 

jeugdroeiclub 

Definitie indicator Alle punten binnen de cat. worden opgeteld   

Meetbron(nen) clubdossiers – rapporteringen 

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke 
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Resultaten effectmeting 

 

 
 

5 op de 7 clubs beschikten over een promotiefilmpje.  

 

Alle clubs beschikten over een jeugdige website en een levendige facebookpagina.  

 

 
 

Het organiseren van promotionele evenementen voor niet-leden werd door 4 van de 7 clubs opgenomen.  

 

 
 

Voor het optioneel criterium ‘organiseren van een roeikamp voor beginnende roeiers’ was er in 2017 

enkel TRT die hierop inging maar in 2018 zien we dat er 3 of de 7 clubs hierop intekenden en in 2019 4 

clubs van de 7 die een rapportering indienden. 
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Bij deelname aan min. 2 externe promotionele evenementen konden de clubs 15 punten verdienen. 5 van 

de 7 clubs namen tekenden hierop in.  

 

 
 

Alle clubs tekenden in op het organiseren van 2 initiatiereeksen van 3 contactmomenten van 1.5u voor 

jeugdroeiers die hen 10 punten opleverden.  The OAR – KRSG – KRNSO deden meer dan 2 initiatiereeksen 

en verdienden daar extra punten mee.  

 

 
 

Voor het optioneel criterium waar scholen naar de club gaan of de club naar een school tekenden 4 van 

de 7 clubs in om samen te werken met scholen om hun rekrutering te doen. Dit is een lichte daling ten 

opzicht van vorig jaar.  

 

Evaluatie 

In de categorie promotie van de jeugdroeiclub zien we een stijging van een kleine 15% ten opzichte van 

2018.  Gemiddeld stijgen we 16.5 %.  

 

Overzicht aantal punten categorie promotie van de jeugdroeiclub 

 

2017 2018 

% stijging 

of daling 

tov 2017 

2019 

% stijging 

of daling 

tov 2018 

promotie van de jeugdroeiclub 880 1035 18 1190 14,98 
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De clubs konden ook intekenen op enkele optionele criteria onder de rubriek Varia. Hieronder een kort 

overzicht.  

 

  

 

 
 

Geen enkele club ondernam iets voor een aanbod voor G-sport. Alle clubs doen wel meerdere acties 

inzake de democratisering voor jeugdleden en ook inzake ethiek zijn de meeste clubs goed bezig.  
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Het open criterium waar de clubs een eigen initiatief konden indienen om extra punten te verdienen, 

werd dit jaar door 3 clubs ingevuld waar vorig jaar geen enkele club gebruik van maakte.  

 

3.1.2 Acties 2019 

 

Actie Timing  OK? 

Clubs informeren over het subsidiereglement  maart 2019 OK 

Clubs stimuleren om deel te nemen aan het 

jeugdsportproject 

Voorjaar 2019 OK 

Ingediende dossiers van de clubs screenen 20/03/2019-27/03/2019 OK 

Clubs laten weten of hun dossier al dan niet 

goedgekeurd werd 

27/03/2019 OK 

Clubs begeleiden 28/03-9/10 OK 

Deelnemende clubs dienen rapportering in met 

bewijsstukken 

10/10/2019 OK 

Subsidiebedrag wordt doorgegeven aan de clubs 30/10/2019 OK 

Facturen worden ingediend en gecontroleerd 13/11/2019 OK 

Uitbetaling subsidies aan de clubs  12/2019 OK 

Toekenning labels op de AV 29/11/2019 OK 

Organisatie initiator roeien 10/2018-09/2019 OK 

Organisatie trainer B roeien Opstart oktober 2019 GEEN 

 

Conclusies 

In 2019 dienden 8 clubs van de 10 clubs met jeugd (exclusief de studentenroeiclubs) een aanvraag in tot 

deelname en 7 clubs rapporteerden over hun jaarwerking. Alle clubs die rapporteerden voldeden aan 

meer dan 15 optionele criteria over de verschillende categorieën verspreid.  

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties  

 

Het clubreglement zal de komende jaren ongewijzigd blijven. Zo kunnen we beter zicht krijgen op groei in 

een aantal zaken.  

Er worden geen bijsturingen gedaan op niveau van de doelstellingen en/of acties. 
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Cijfergegevens jeugdsportfonds 

 

totaal aantal aangesloten clubs met jeugdleden (0 tem 18 jaar)  10 

totaal aantal aangesloten clubs zonder jeugdleden (clubs met enkel leden >=19jaar) 14 

totaal aantal aangesloten clubs: 24 

totaal aangesloten jeugdleden (0 tem 18 jaar) 462 

totaal aangesloten niet-jeugd-leden (>=19 jaar) 1386 

totaal aangesloten leden: 1848 

DEELGENOMEN AAN JEUGDSPORTPROJECT IN 2019 

totaal aantal deelnemende clubs die subsidies hebben ontvangen uit het jeugdsportfonds 7 

totaal aantal  clubs die wel hebben deelgenomen aan het jeugdsportproject maar geen subsidies 

hebben ontvangen (*) 3 

totaal aantal deelnemende clubs: 10 

totaal aantal deelnemende aangesloten jeugdleden (zonder studenten) 462 

totaal aantal deelnemende niet-aangesloten jongeren (scholen binnen het fonds) 487 

totaal aantal deelnemende jongeren 876 
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3.1.3 Beoordelingscriteria 

 

 
 

 
 

 



Jaarverslag 2019 – Vlaamse Roeiliga vzw 

 

 

 

 

Rapportering beleidsfocus jeugdsport 2019: deelgenomen sportclubs en 

subsidiebedragen per sportclub 
 

Naam 

sportclub 
ID  ID Sportclub Sportdatabank Vlaanderen Provincie 

Rek.nr 

Sportclub 
Naam contact Mail & Tel 

Ontvangen 

subsidiebedrag 2018 

Gentse Roei- 

en 

Sportvereniging 

25 
a681fbd5-34f3-4630-8473-

e4c72514491d 

Oost-

Vlaanderen 

BE94 4481 

8511 6114 
Pascale Provyn clubhousegrs@telenet.be 1.448,95 € 

Koninklijke 

Roeivereniging 

Club Gent 

5 
00000000-0000-0000-0000-

000000021235 

Oost-

Vlaanderen 

BE18 4460 

1132 2165 
Roland Sautois info@krcg.be 1.439,24 € 

Open 

Antwerpse 

Roeivereniging 

47 
83bc3891-0d52-49ef-91bd-

3485aabecaa0 
Antwerpen 

BE76 9730 

3900 0195 
Filip Joossens oar@live.be 1.507,17 € 

TRT Hazewinkel 36 
00000000-0000-0000-0000-

000000052639 
Antwerpen 

BE30 9791 

5070 9511 

Gerda Van 

Zeebroeck 
info@trt-hazewinkel.be 1.225,74 € 

Antwerpse 

Roeivereniging 

Sculling 

23 
00000000-0000-0000-0000-

000000021228 
Antwerpen 

BE30 3200 

6945 5811 

Philippe De 

Waele 
info@sculling.be  100 € 

Koninklijke 

Roeivereniging 

Brugge 

4 
00000000-0000-0000-0000-

000000021239 

West-

Vlaanderen 

BE65 2800 

5856 4896 
Vincent Leroy rowing@krbrugge.be 1.177,22 € 
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Koninklijke 

Roei- en 

Nautische 

Sport Oostende 

6 
00000000-0000-0000-0000-

000000021240 

West-

Vlaanderen 

BE44 4758 

35037145 
Maxim Serlez info@krnso.be 1.769,20 € 

Koninklijke 

Roeivereniging 

Sport Gent 

12 
00000000-0000-0000-0000-

000000021234 

Oost-

Vlaanderen 

BE08 0682 

0620 1213 

Nicole 

Vermeulen 
n.vermeulen@skynet.be 1.332,49 € 

Indien er meer sportclubs deelgenomen hebben dan het aantal voorziene rijen, gelieve dan gewoon extra rijen in deze tabel in te 

voegen. 
Totaal € 10.000,01 
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Overzicht van de werking Beleidsfocus Jeugdsport in 2019 

 

A. Omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject werd gepromoot naar de clubs toe  

 

- Begin maart 2019 vertrok er een mailing naar de clubs met de uitleg van het nieuwe clubreglement 

en het aanvraagsjabloon. Voor de nieuwe olympiade werd gekozen voor een minimale clubbelasting 

waardoor een infosessie niet meer georganiseerd wordt.  

- Het aanvraagdossier moest ingediend worden voor 20/03.  

- Uiteindelijk hebben er op 27/03 8 clubs ingetekend. Eind oktober hebben 7 clubs een dossier met 

bewijsstukken ingediend daarna ontvingen ze hun subsidiebedrag waarvoor ze facturen mochten 

indienen. Begin december werden de verdiende subsidies uitbetaald.   

 

B. Omschrijving van de wijze waarop de controle en de monitoring van het jeugdsportproject is gebeurd 

 

- De Vlaamse Roeiliga heeft alle aanvraagdossiers grondig gelezen en geanalyseerd. De ontbrekende 

gegevens of de zaken die niet in orde waren, werden gemeld aan de clubs. Uiteindelijk hebben alle 

deelnemende clubs een correct dossier ingediend.  

 

- Tijdens het jaar werden alle acties die op voorhand moesten doorgegeven worden, bijgehouden in 

een excelbestand. Bij controle van de dossiers konden een aantal zaken makkelijk afgepunt worden. 

 

- Halfweg oktober werden de dossiers met bewijsstukken ingediend. Deze werden opnieuw grondig 

nagekeken door de Vlaamse Roeiliga. Het subsidiebedrag werd doorgegeven op 30 oktober en 

daarvoor werden facturen ingediend tegen 13/11 die gecontroleerd werden.    

 

C. Omschrijving van de wijze waarop de steun van de Vlaamse Overheid werd vermeld 

 

De steun van de Vlaamse Overheid werd vermeld op volgende zaken:  

 

Website Vlaamse Roeiliga  
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Subsidiereglement  

 

 
 

Aanvraag sjabloon 2019 

 
 

Jeugdsportlabels 2019  

 

 

Cover Roeigids 2019 
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Roeibrevet 2019 
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3.2 Laagdrempelig sporten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 2019 

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). 

102 deelnemers, 

78%.  

OD 7012 30% van de studentenroeiers 

doen mee met de 

studentenregatta.  

30% van de studentenroeiers nemen 

deel aan de studentenregatta.  

In 2016 was de 

deelnemersgraad aan de 

studentenregatta 17,7%. 

30% van de 

studentenroeiers nemen 

deel aan de 

studentenregatta in 2020. 

60,8% van de 

studenten-roeiers 

nam deel aan 

Vlaamse 

Roeicompetities.  
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Evaluatie 

 

 
 

Conclusie OD 7011: Er is een daling van het aantal deelnemers te zien in 2019. We zitten op 78% van het 

aantal deelnemers van 2016 – 2017.  

 

 
 

Conclusie OD 7012: 60,8% van de studentenroeiers namen deel aan een roei competitie in 2019. Er is nog 

een aparte studentencompetitie in Hasselt, verder doen de studenten mee met de reguliere competities. 

Wat een verbetering is van de deelname en inburgering van het studentenroeien in Vlaanderen.  
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3.2.2 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 

 

Dit project richt zich op de doelgroep studenten. Deze doelgroep is binnen het roeien in Vlaanderen 

altijd een moeilijke leeftijd geweest. Het verleden leert ons dat de roeipopulatie daalde op het 

moment dat de leden gaan studeren en pas opnieuw groeide als men de 40 voorbij is. De doelgroep 

studenten was dus een minderheidsgroep binnen de populatie roeiers. We zien sinds de start van de 

inspanningen binnen het studentenroeien dat dit proces wordt afgezwakt en zelfs kan worden 

omgedraaid: we zien in 2019 een stijging van het aantal 18 – 23 jarigen tov vroeger. Een heel duidelijk 

beeld dat de inspanningen lonen.  

Onderstaande grafieken aantallen leden Vlaamse Roeiliga per leeftijd. We zien in de onderstaande 

grafiek de evolutie van de laatste jaren. We zien in 2019 een vergelijkbare situatie als in 2018. Er was 

vorig jaar een daling in 16 jarigen die nog wordt verder gezet, maar de populatie studentenleeftijden 

stijgen dan wel. We zien over de jaren heen de piek van 20-21-22 jarigen verdergezet worden.  

 

Duidelijker is het overzicht met een wat grotere marge over de jaren 2012 – 2014 – 2019, met een 

duidelijke evolutie van het aantal leden 17 – 24 jarigen. Dit is uiteraard aan het studentenproject te 

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

dalende trend. Vooral vanaf de leeftijdsgroep 17 – 19 jaar daalde deze vroeger sterk. Net deze trend 

zijn we tegengegaan door het studentenroeien vanaf 2014. We zien een stijging van het aantal leden 

binnen de leeftijdsgroep studenten. Een stijging die zich over de jaren heen verder zet en 

verduurzaamt door de blijvende inspanningen binnen dit project.  

Het is ook pas vanaf deze leeftijd (18+) dat een roeier zich echt kan ontplooien. De 

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

doorgedreven trainingsregime) komen meer naar boven, zijn meer ontwikkeld, hebben meer effect 

bij een volwassen lichaam dan bij de jeugd.  

De lijnen komen opnieuw dichter bij elkaar vanaf de leeftijd van 24 - 25 jaar. We zien echter dat er 

een verschil is, en er meer roeiers blijven hangen na het studentenroeien.  
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De reden waarom veel studenten afhaken is omdat ze het intensieve trainingsregime van het 

competitieroeien niet meer kunnen/ willen combineren met hun nieuwe leven als student. Daarom 

wil het studentenroeien laagdrempeliger zijn dan dat. Minder trainingen per week, lager 

inschrijvingsgeld, een recreatieve trainingsfocus en overkoepelende studentikoze activiteiten. Meer 

gericht op de fun beleving en het vormen van groepssfeer, dan prestaties en noodzakelijke progressie 

naar een wedstrijd. Het is met andere woorden de eerste of jongste recreatieve groep binnen het 

roeien.  

Deze doelgroep is dus anders en lichter georganiseerd dan de normale roeipopulatie. De doelstelling 

is deze groep georganiseerd en gestructureerd te laten 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.  

Het studentenroeien is zowat de jongste recreatieve groep in de club. Vroeger was het recreatief 

roeien enkel weggelegd voor de senioren, de oudere roeiers. Door inspanningen in begeleiding en 

aanbod is die groep al reeds gestegen. Om de instroom van leden van recreatief naar competitief te 

doen stijgen is het nodig ook aan de basis recreatieve groepen te hebben. Dit studentenroeien was 

daar in een grote stap. Niet de jongste doelgroep binnen het roeien, maar wel de leeftijd waarbij roei 

training het meest effectief is, en mits gerichte training nog het meeste progressie mogelijk is. Als je 

weet dat 75% van het Nederlandse olympisch roeiteam pa begon te roeien als student, weet je dat er 

nog erg veel progressiemarge is in Vlaanderen. Niet is de eerste plaats in de perceptie van het 

studentenroeien binnen de bestaande Vlaamse roeiclubs. Dit project werkt hier erg hard aan.  

 

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

 

Het project voorzag in 2017 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 roei 

uitdagingen. 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 omdat de belasting voor de trainer lager is. Het gekochte 

materiaal (boten) 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 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 werd zo laag mogelijk gehouden, en de administratieve financiële en 

organisatorische belasting voor de roeiclub zelf werd ook zo laag mogelijk gehouden. Deze financiële 
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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 een 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. Het lukt 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. We zien een verduurzaming van de cijfers. Deze blijven status quo in het 

algemeen.  

De ondersteuning van Sport Vlaanderen zorgde voor een zekerheid van kwalitatieve groei. De trainers 

werden vergoed en de aangekochte boten werden verdeeld onder de clubs.  

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 studentenroeiverenigingen 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.  

 

In 2019 waren er duurzame samenwerkingen met clubs. Ze voorzien van materiaal en locatie om het 

studentenroeien te kunnen laten doorgaan.  
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Elk jaar maken er verschillende deelnemers de overgang van het studentenroeien naar de reguliere 

roeiclubs. Dit is vaak afhankelijk van het engagement van de trainers in de club om de studenten aan 

zich te binden, of de mogelijkheid om dit te doen. In 201 zagen we een stijging door het oprichten van 

de eerste reguliere club in Limburg: Roeiclub Schulensmeer. Het doorschuiven naar een reguliere club 

zien we in de regio’s Antwerpen, Hasselt en Gent.  

Toch kan het engagement van de trainers naar de studenten toe vergroot worden. Hoe hoger dit is, 

hoe meer studenten blijvend aan het roeien gelinkt worden, en we effectief van een duurzame groei 

van het aantal roeileden kunnen spreken. Dit wordt in de eerste mate bepaald door de interesse van 

de clubs in hun groep studentenroeiers. Dit wordt door dit project aangewakkerd, maar heeft nog 

wat progressiemarge.  

 

5. De mate van samenwerking met relevante partners en stakeholders  

 

Er zijn binnen dit project reeds verschillende partnerships. In het eerste niveau tussen de 

verschillende liga’s: de Vlaamse Roeiliga en Studentensport Vlaanderen. Dij de VRL is het ook 

verduurzaamd als laagdrempelig project. Bij Studentensport Vlaanderen werd het geïncorporeerd in 

het Groot Vlaams Studenten Kampioenschap.  

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

gaan door in de clubs, hun 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 dat verleden. Het is een nieuw aanbod ook binnen de interfacultaire en 

interuniversitaire kampioenschappen. De onderwijsinstellingen gaan hiermee lopen en zien deze 

initiatieven als extra promotie. De onderlinge strijd tussen de scholen helpt ook om dit traject te 
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hypen. In 2017 kwam ook Hogeschool West-Vlaanderen mee in het verhaal, en in 2019 de 

Hogeschool Thomas More.  

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 

 

Deelnemers aan dit project zijn vooral studenten die nieuw leren roeien en die ingingen op de 

promotie voor het studentenroeien in het begin van het jaar. 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. Zo ook migranten, studenten met een studiebeurs,  of studenten die onder de noemer G-

roeiers vallen.  

We trachten de contacten met de hoger onderwijsinstellingen goed te onderhouden en zoveel 

mogelijk van hen aan ons te binden, om op die manier zoveel mogelijk studenten de kans te bieden 

om aan dit project deel te nemen.  

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.  

 

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 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. In 2019 namen 2 roeiers gebruik van deze mogelijkheid.  
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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.  

  2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

Hasselt      

Aanvragen 160 135 135 135 120 

Deelnemers 75 75 75 79 75 

Trainers 11 11 11 10 10 

            

Antwerpen      

Aanvragen 15 23 11 8 3 

Deelnemers 9 15 10 8 3 

Trainers 3 9 6 2 1 

            

Gent      

Aanvragen 55 82 77 58 65 

Deelnemers 24 41 47 42 24 

Trainers 4 7 7 7 10 

       

Kortrijk      

Aanvragen   7 0 0 

Deelnemers   4 0 0 

Trainers   1 0 0 

      

Totaal      

Deelnemers 108 131 136 129 102 

Trainers 18 27 25 19 21 

 

 

Aantallen deelnemers over de jaren heen.  
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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 deel studentenroeiers naar gewone roeiers, als leden van de reguliere 

roeiclubs. De totale studentenroei populatie kan stijgen, maar is afhankelijk van telkens nieuwe 

instroom en maar een deel studentenroeiers die meerdere jaren inschrijven. 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. Dit moet in rekening gebracht 

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

 

De doelstelling is het aantal leden doen stijgen, maar het is duidelijk dat het project ook succesvol is 

als de volledig capaciteit van het studentenroeien telkens vol zit, en de groepen goed werk leveren. 

Alle doorstroom naar de clubs is extra.  

 

We zien een lichte daling van het aantal ingeschreven studenten. Een daling van 10 studenten over de 

verschillende regio’s verdeeld. Het project is op een niveau gekomen waar het niet zomaar verder 

stijgt. Er is extra inspanning nodig om de cijfers opnieuw te doen stijgen. Een mogelijkheid is het 

aanboren van nieuwe regio’s.  

 

Doelstelling 2: 30% neemt deel aan een studentenregatta. Het eerste punt is een goede datum vinden 

voor de regatta. In 2019 was er 1 regatta vanuit de federatie: de zomerregatta. Deze datum lag niet 

ideaal voor de studenten, waardoor er geen deelnemers waren.  

Er zijn daarnaast nog activiteiten waaraan specifiek studentengroepen kunnen aan deelnemen. Al dan 

niet in een aparte studentencategorie. We hebben de Hasselt Student Regatta, de Vlaamse 

Studentenkampioenschappen ergometerroeien, het BK, het EK studentenroeien en het WK indoor. 

Deze moeten ook in rekening gebracht worden in de doelstelling om studenten aan 

studentenkampioenschappen te laten deelnemen.  

 

Deelnemersgraad van studentenroeiers aan roei competities.  
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9. De communicatiestrategie die opgezet wordt om nieuwe sporters aan te trekken met het oog 

op regelmatige sportbeoefening 

 

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 een evenement.  

Er is nog progressiemarge in de promotie naar studenten toe, maar in Gent en Hasselt hebben we 

telkens al meer aanvragen dan er capaciteit is. Daar moeten we eerst aan extra capaciteit denken, ipv 

aan extra promotie. In Antwerpen is er wel nog progressie mogelijk, maar daar is de limiterende 

factor de fysieke afstand tussen de studenten en het roeiwater. Ondanks gerichte promotie is het niet 

eenvoudig studenten hiervoor warm te maken. Echter met initiaties en promotie lukt dit aardig. We 

denken ook aan andere regio’s zoals Mechelen, Leuven en Brussel. Deze kunnen een eigen groep 

opstarten, of aansluiten bij een bestaande groep.  

 

3.2.3 Acties 2019 

 

Actie Timing 

Organisatorische en administratieve ondersteuning van het studentenroeien 

• Opvolgen inschrijvingen 

• Opvolgen deelnemende clubs 

• Opvolgen aantal trainers 

• Verdeling studenten in groepen 

• Opvolging roeilicenties 

• Opvolgen lidgelden  

• Ondersteuning studentengroepen 

 

 

Doorlopend. Vooral bij 

begin academiejaar en 2e 

semester. 

Ontwikkelen en verdelen van promotiemateriaal  

• Opmaken affiche en promoteksten nav mogelijkheden in Vlaanderen.  

• Verdeling promomateriaal roeiclubs en studentenroeiclubs. 

 

Tijdens zomer en begin 

academiejaar. 
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Organisatie Zomerregatta 

• Bepaling datum en locatie 

• Bespreken mogelijke samenwerkingen 

• Praktische voorbereiding 

• Promotie maken en verdelen 

• Contacten leggen met deelnemers 

• Organisatie dag zelf 

 

Eind 2018 

Voorjaar 2019 

 

 

 

23/06/2019 

Promotie studenten wedstrijden 

• Opmaak kalender 

o BBR 

o Vlaamse finales 

o HSR 

o Zomerregatta 

o Buitenlandse activiteiten 

Jan-feb 
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3.2.4 Conclusie 

 

Op verschillende vlakken is het project studentenroeien verduurzaamd en klaar voor progressie. 

Verschillende samenwerkingen tussen clubs en scholen zijn vastgelegd en zijn reeds verschillende jaren 

bezig. In de ene regio groeit het al wat meer dan een andere regio. We zien in 2019 wel een daling van het 

aantal studenten in de regio’s Antwerpen en Gent. Met extra promotie proberen we deze daling opnieuw 

om de draaien. De structuur die nu bestaat heeft de mogelijkheid om meer studenten te laten roeien. Dat 

vergt vanuit de clubs een extra inspanning en dat wenst de federatie zo goed mogelijk te ondersteunen en 

stimuleren.  

 

In Hasselt kan door de nieuwe roeiclub Schulensmeer meer op het water getraind worden. Verschillende 

roeiende en niet-roeiende groepen kunnen aansluiten. Om dit jaar of het volgende jaar het niveau van het 

studentenroeien te verhogen.  

 

In Antwerpen kunnen er meer studenten getraind worden, door de samenwerking met de club ARV. Zo is 

goede begeleiding en materiaal reeds verzekerd. Er is een mogelijke uitbreiding naar studenten van 

Mechelen en Leuven. Zij kunnen in hun stad tijdens de week ergometer roeien, en in het weekend 

aansluiten in Hazewinkel. We maakten in 2019 promotie en de introductie van het roeien binnen een 

nieuwe hoger onderwijsinstelling: Thomas More hogeschool.  

 

In Kortrijk kan ieder jaar getraind worden naar de studentenregatta. De groep die leert roeien om 

laagdrempelig te roeien tijdens de regatta kan achteraf de start zijn van een duurzame werking doorheen 

het jaar.   

 

In Gent zijn de groepen telkens vol, en kunnen we misschien over gaan naar selecties om de groepen 

samen te stellen. Dit zorgt voor een stijging van niveau en duidelijkere doorschuif naar laagdrempelige 

competitie. In 2019 hadden we een daling van het aantal aanvragen  

 

In het algemeen loopt de werking goed. De Volans boten zorgen voor een goede materiaalondersteuning. 

Het trainersboek helpt de trainers meer en beter training te geven. Door de stijging van niveau kunnen er 

meer groepen deelnemen aan activiteiten, recreatief en competitief. Dit wordt ook opgemerkt door 

organisatoren van wedstrijden, zij vullen hun programma aan met specifieke studentenwedstrijden.  
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3.3 Topsport  

 

De rapportering topsport kan teruggevonden worden in een apart document.  
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4 Financieel verslag 
 

4.1 Financieel jaarverslag 2019 

 

 
1. Inkomsten 2019 

a. Globaal 

  Cijfers 2019  Budget 2019 Cijfers 2018  Budget 2018 

        
TOTALE INKOMSTEN € 739.630,36   € 684.330,00 € 765.065,47   € 741.259,00 

 
b. Eigen inkomsten 

De VRL had over 2019 een totaalbedrag aan eigen inkomsten van € 123.085,47 
tegenover een budget van € 71.265,00.  
 

 Cijfers 2019  Budget 2019 Cijfers 2018  Budget 2018 

       

INKOMSTEN € 123.085,47   € 71.265,00 € 117.793,93   € 72.487,00 
 Inkomgelden en manifestaties  €        3.908,00    €        3.875,00   €          687,50    €       4.900,00  

 Lidgelden verenigingen  €      17.875,00    €      17.750,00   €     17.750,00    €     17.500,00  
 Licenties  €      25.071,50    €      26.000,00   €     25.679,50    €     27.000,00  
 Schenkingen  €        9.056,00    €        2.500,00   €       2.717,00    €       2.500,00  
 Subsidies SV, e.a.  €        2.000,00    €                  -     €       1.400,00    €                -    
 VIA subsidies  €      10.330,22    €        9.500,00   €       9.610,50    €       9.000,00  
 VIVO  €          150,00    €           115,00   €          301,50    €          112,00  
 Publiciteit inkomsten  €        3.200,00    €        2.500,00   €       2.150,00    €       2.500,00  
 Recuperatie kosten  €      51.017,65    €        8.950,00   €     56.975,47    €       8.900,00  
 Diverse (recup BV)  €          372,26     €          371,03    

        

75 Financiele opbrengsten  €          104,84    €             75,00   €          151,43    €           75,00  

 
 

c. Subsidies SPORT VLAANDEREN 

 Cijfers 2019  Budget 2019 Cijfers 2018  Budget 2018 

       

SUBSIDIES SPORT VLAANDEREN € 604.010,62   € 613.065,00 € 615.719,71   € 668.772,00 

 Algemeen  €    179.660,09    €     185.000,00   €   187.286,82    €   187.500,00  

 Jeugdsport  €        4.965,00    €        4.965,00   €     15.000,00    €     15.000,00  

 Topsport  €    268.971,59    €     289.276,00   €   249.074,89    €   306.099,00  

 Topsport bijkomende werking  €      37.150,00    €      37.150,00   €     59.450,00    €     59.450,00  

 Topsport Be Gold  €      76.000,00    €      76.000,00   €     80.000,00    €     80.000,00  

 BOIC Olympic Solidarity  €      16.589,94     €       4.185,00    

 Laagdrempelig sporten  €      20.674,00    €      20.674,00   €     20.723,00    €     20.723,00  
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d. Uitzonderlijke inkomsten 

 

 Cijfers 2019  Budget 2019 Cijfers 2018  Budget 2018 

       

UITZONDERLIJKE INKOMSTEN  €      12.534,27       €     31.551,83      

76 uitzonderlijke opbrengsten  €        8.234,27     €     19.109,87    
76 Meerwaarde uit vaste activa  €        4.300,00     €     12.441,96    
 
 
2. Uitgaven 2019 

 Cijfers 2019  Budget 2019 Cijfers 2018  Budget 2018 

       

TOTALE UITGAVEN -€ 745.941,08   -€ 682.838,00 -€ 732.522,14   -€ 734.525,00 
        

61 Diensten en diverse goederen  €   -503.446,27   €    -476.203,00  €  -468.635,44    €  -488.206,00  

62 Personeelskosten  €   -209.828,68    €   -195.460,00   €  -204.525,55    €  -226.019,00  

63 Afschrijvingen  €     -22.315,66    €       -1.000,00   €    -40.644,07    €      -3.625,00  

64 Andere bedrijfskosten (Jeugd)  €     -10.000,01    €     -10.000,00   €    -16.500,00    €    -16.500,00  

        
65 Fin. Kosten  €         -220,24    €          -175,00   €          -99,79    €         -175,00  

66 Uitzonderlijke kosten  €           -98,77     €      -2.077,11    
67 Roerende voorheffing  €           -31,45     €          -40,18    
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Per activiteit

KOSTEN BASISWERKING EN BELEIDSFOCUSSEN           

        
KOSTEN BASISWERKING:  €   41.336,00     €   33.740,00  €   36.399,00     €   38.345,00  

        
ALGEMENE KOSTEN:    €   21.039,00    €   21.795,00  €   20.443,00     €   22.030,00  

        
KOSTEN JEUGDSPORT:  €     6.952,22     €    3.750,00   €     3.757,41     €     3.750,00  

        
KOSTEN JEUGDPROJECT CLUBS:  €     4.965,00     €   15.000,00   €   15.000,00     €   15.000,00  

        
KOSTEN LAAGDREMPELIG SPORTEN:  €   20.674,00    €   20.674,00  €   21.052,12     €   20.723,00  

        
TOPSPORT (totaal):  € 405.411,53     € 365.276,00   € 401.551,35    € 445.549,00  

                

TOPSPORT:             

TOPSPORT EXTRA BUDGET:  €   37.150,00       €     59.465,67     €   59.450,00  

TOPSPORT Schenkingen  €     6.700,00            
        

PP1 (M1x):  €   39.695,59     €   60.000,00   €   15.713,51     €   55.000,00  

PP2 (LM2x):  €   79.000,00     €   79.000,00   €   80.280,08     €   78.000,00  

PP3 (M2x):     €              -       €              -     €   38.000,00     €   38.000,00  
        

OP1 (U23-Junioren)  €   74.000,00     €   74.000,00   €   56.625,21     €   51.000,00  

        
Talentdetectie (trainers):   €   76.276,00     €   76.276,00   €   67.281,88     €   84.099,00  

        
Be Gold    €   76.000,00     €   76.000,00   €   80.000,00     €   80.000,00  

        
BOIC Olypmic Solidarity    €   16.589,94       €     4.185,00      
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1. Resultaat 
 

 Cijfers 2019  Budget 2019  Cijfers 2018  Budget 2018 

        

TOTALE INKOMSTEN € 727.096,09   € 684.330,00   € 733.513,64  € 741.259,00 

TOTALE UITGAVEN -€ 745.810,86   -€ 682.838,00   -€ 730.445,03   -€ 734.525,00 

RESULTAAT gewone bedrijfsuitoef. -€ 18.714,77   € 1.492,00   € 3.108,79   € 6.734,00 

Uitzonderlijke opbrengsten € 8.234,22    € 31.551,83   

Meerwaarde realisatie VA € 4.300,00        

Uitzonderlijke kosten € -98,77    € -2.077,11   

Roerende voorheffing € -31,45    € -40,18   

RESULTAAT 2019 € -6.310,72    € 32.543,33   

  
Verwerking resultaat 

Overgedragen resultaat 2018 € 68.042,64 

Resultaat Ink / uitg 2019 € -6.310,72 

Totaal overgedragen winst € 61.731,92 

 
2. Conclusie 2019 

 
Het verschil tussen inkomsten en uitgaven 2019 is afgesloten met een negatief resultaat. We 
zullen dit resultaat van -6.310,72 euro overdragen naar het overgedragen resultaat op de balans.  

3. Voorziene subsidies 2020 
 

 2020 2019 

Basissubsidie € 161.288,88 € 179.660,09 

   

Subsidie Jeugdsport € 9.477,33 € 4.965,45 

Subsidie Laagdrempelig sporten € 14.325,00 € 20.674,00 

   

Subsidie Topsport € 322.800,00 € 289.276,00 

Prestatieprogramma M1x - € 60.000,00 

Prestatieprogramma LM2x € 87.300,00 € 79.000,00 

Prestatieprogramma M2x € 65.500,00 - 

Ontwikkelingsprogramma € 55.300,00 € 74.000,00 

Talentdetectie en training € 114.700,00 € 76.276,00 

Be Gold € 67.500,00 € 76.000,00 

 
Vincent Pauwels 
Penningmeester VRL 
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Verslag financieel auditcomité 
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4.2 Loonsynthese 
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4.3 Sociale balans 
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4.4 Vergoedingen bestuurders 

 

Volgende bestuurdersvergoedingen werden uitbetaald in 2019 

 

Guy Haaze, voorzitter (tot 13/03/2019)  57,30 euro 

Hubert De Witte, voorzitter   385,10 euro 

Vincent Pauwels, penningmeester  222,00 euro 

Charles-Henri Dallemagne, bestuurslid  220,50 euro 

Ferdinand Peeters, bestuurslid   357,50 euro 
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5 Commissieverslagen 
 

5.1 Administratief jaarverslag 

 

1) Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Roeiliga vzw is op de volgende data bijeengekomen: 

• 13/03/2019: Jaarverslagen commissies – jaarrekening 

• 4/12/2019: 

o Sportief jaarverslag 2019 

o 4-jaarlijks beleidsplan 2017-2020 en jaaractieplan 2020 

 

Het ontslag van voorzitter Guy Haaze en de aanstelling van Vincent Pauwels binnen het 

bestuursorgaan van de VRL werd op 3 april en 29 april 2019 neergelegd bij de Kamer van Koophandel 

in Gent.  

Het aangepast intern reglement werd in december 2019 op de VRL-website geplaatst. 

 

2) Bestuursorgaan 

Het Bestuursorgaan is samengekomen op: 

 

 Vergaderingen Raad van Bestuur 2019 – Aanwezigheden 

VOLLEDIG JAAR 27/01 27/03 15/05 16/07 28/08 09/10 25/11 

Guy Haaze OK - - - - - - 

Chantal Neirinckx OK OK OK - OK OK OK 

Hubert De Witte OK OK OK OK OK OK OK 

Charles-Henri Dallemagne OK - OK OK - OK OK 

Annemarie De Wispelaere OK OK OK OK OK OK OK 

Mike Galet - OK - - OK OK OK 

Annelies Bredael OK OK OK OK OK OK OK 

Ferdinand Peeters OK OK OK - OK OK OK 

Gwenda Stevens OK OK OK OK - OK - 

Vincent Pauwels - OK - OK - OK - 

  

 Huidige samenstelling Bestuursorgaan 

 

Voorzitter Hubert De Witte 

Secretaris-generaal Chantal Neirinckx 

Penningmeester Vincent Pauwels 

Topsport & competitie Annelies Bredael 

Vervangend Topsport Charles-Henri Dallemagne 

Jeugd- en schoolroeien Annemarie De Wispelaere 

Rowing for All Mike Galet 

Communicatie en Sponsoring Charles-Henri Dallemagne 

Afgevaardigde RvB KBR 1 Ferdinand Peeters  

Afgevaardigde RvB KRB 2  Gwenda Stevens 

Afgevaardigde RvB KRB 3 Charles Dallemagne 

Afgevaardigde RvB KRB 4 Annemarie De Wispelaere 

 

3) Secretariaatsmedewerkers 

- Administratief coördinator: Lien Desmet (halftijds) 

- Administratief coördinator: Lien Van de Velde (halftijds) 

- Sporttechnisch coördinator: Celine Pieters 

- Sporttechnisch coördinator – recreatief: Brand Breyne 
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- Er was 1 technisch directeur actief (Dominique Basset) 

- Er waren 2 Vlaamse Topsportcoaches actief: Frans Claes en Dirk Crois 

- Regiocoördinator Antwerpen: Christel Hiel 

- Regiocoördinator Oost-Vlaanderen: Rudy De Coninck 

- Regiocoördinator West-Vlaanderen: Piet Graus 

- Be Gold coaches: Jeroen Neus en Dirk Crois 

 

Het statuut ‘verenigingswerk’ werd toegepast bij de beleidsoptie ‘laagdrempelig sporten’ om de 

studententrainers te betalen in 2019. Alsook de topsporttrainers en drivers werden vergoed via het 

statuut ‘verenigingswerk’. 

 

5) Roeigids 2019 

- De Roeigids 2019 werd in februari 2018 aan de clubs overgemaakt om te verdelen over de A-

licenties. Er werden een 60-tal exemplaren verstuurd per post. De link naar de pdf stond op de 

website. De nieuwe aanmeldingen via I-row ontvingen eveneens de link naar de Roeigids. De lay-out 

werd door Annemarie De Wispelaere verzorgd en de druk ging door bij Graphius.  

 

6) Boekhouding 

- Voor boekjaar 2019 werden de boekingen intern doorgevoerd met het programma Wings (Lien Van 

de Velde). Het extern boekhoudkantoor De Kleine Prins behartigt de BTW aangifte en de afsluiting 

van het boekjaar.   

 

7) Verzekeringen 

- in 2019: 

• VRL-boten + trailers + busje: Wilink 

• Ongevallen, bestuurdersaansprakelijkheid, … : Arena 

• Arbeidsongevallen: Baloise Insurance 

 

8) Ongevallen 

Volgende tabel geeft een overzicht van de aangegeven ongevallen 2019: 

   

nr. club soort N° schade status

1 KRSG LO 201901325 Afgehandeld

2 KRCG LO 201901627 Afgehandeld

3 KRSG LO 201902152 Lopend

4 KRB LO 201905482 Afgehandeld

5 KRB LO 201906453 Lopend

6 KRB LO 201906512 Lopend

7 BTR LO 201907030 Lopend  
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9) Licenties 
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Jaartal A-licenties B-licenties D-licenties Totaal

2004 495 1249 1.744

2005 595 977 1.572

2006 572 939 1.511

2007 595 1076 1.671

2008 592 1157 1.749

2009 589 913 1.502

2010 592 911 1503

2011 623 903 1526

2012 600 892 1492

2013 577 969 1546

2014 602 1021 1630

2015 705 975 1680

2016 687 1128 1815

2017 643 1149 159 1951

2018 655 998 181 1834

2019 613 981 254 1848      

     

     

 

    

 

 

10) Ledenbeheer 

- In 2019 werden alle leden aan Sport Vlaanderen opgegeven met de decretaal verplichte info per lid. 

- Het digitaal platform werd verder up to date gehouden om te voldoen aan de noden van het 

secretariaat, van de clubs en de subsidiërende overheden.  

 

11) Opvolging competities 

Het regattabeheersysteem werd ook verder uitgebouwd om te voldoen aan de noden van de clubs.  

 

12) Administratieve bijscholingen 

In 2019 werd op 10/02 de administratieve bijscholing verenigingswetgeving en GDPR georganiseerd 

en wegens te weinig inschrijvingen werden deze geannuleerd. Op 16/03/2019 werd de bijscholing 

wedstrijdreglementering georganiseerd waar 23 deelnemers op aanwezig waren. Op 25/06/2019 

organiseerden we een bijscholing nieuwe wetgeving vennootschappen en vzw’s met Lut Wille voor 13 

deelnemers uit 5 verschillende clubs.  

 

13) GDPR 

In 2019 werd binnen de VRL het nodige ondernomen om tegemoet te komen aan de GDPR 

wetgeving. 

Het logboek werd up-to-date gehouden. De nodige bijscholing op 28 mei 2019 werd gevolgd inzake 

GDPR 
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14) Ethiek 

In 2018 volgden Celine Pieters en Brand Breyne de opleiding ‘Aanspreekpersoon Integriteit’ van ICES. 

Er werd een beleid uitgeschreven, een ethische commissie opgericht, er werd een meldpunt 

opgericht en een aanspreekpersoon integriteit (API) naar voor geschoven: Celine Pieters. In 2019 nam 

Celine Pieters deel aan de ‘terugkomdag’ voor federatie API.  

Er werden tevens acties ondernomen inzake het opleiden van club API. Een eerste opleiding rond het 

vlaggensysteem werd ingericht op 7/11/2019 in Sport Vlaanderen Willebroek en op 28/11/2019 in 

Sport Vlaanderen Brugge. Zo hebben 12 club-API de opleiding Vlaggensysteem: ‘een sport met 

grenzen’ gevolgd. Volgende opleidingen voor club-API volgen in 2020. 
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5.2 Verslag commissie jeugd- en schoolroeien 

 

Als verantwoordelijke van de commissie Jeugd- en Schoolroeien geef ik het verslag van de werking in 

2019. 

 

1. SUBCOMMISSIE JEUGDROEIEN  

Dit jaar werden er 2 duathlons (KRCG, KRB), 5 triathlons (GRS, BTR, TRT, KRSG, KRNSO),  

7 regatta’s (UNB, GRS, KvB korte boten, KRSG, RCNT, KRCG en KvB lange boten), 2 loopwedstrijden (GRS 

en KRSG) en 2 ergometerwedstrijden (GRS en ARV) georganiseerd, waar de jonge roeiers konden 

deelnemen. 

De 14-jarigen konden dit jaar voor de zevende keer deelnemen aan de jeugdstage georganiseerd door de 

KBR op 19 en 20 oktober. 

In het kader van talentdetectie organiseerde de Vlaamse Roeiliga 2 talentennamiddagen: op woensdag 15 

mei werden de testen afgenomen in Gent en op woensdag 22 mei in Hazewinkel. Enkele 14-jarige 

talenten werden gestimuleerd om deel te nemen aan de lange afstandwedstrijd op het Netekanaal op 1 

november, waar ze een afstand van 4000 m roeiden. Daarnaast hadden beloftevolle jongeren de 

mogelijkheid om deel te nemen aan de herfst- en kerststage. 

 

We moeten jammer genoeg wel vaststellen dat er 2019 slechts 481 roeiers en roeisters deelnamen aan 

het Allroundcriterium, dat zijn er ongeveer 90 minder dan in 2018. De daling stellen we vooral algemeen 

vast bij de Junior Heren tegenover een lichte stijging bij de Junior Dames 14. 

 

Aantal deelnemers per wedstrijd 

Wedstrijd JM10 JW10 JM12 JW12 JM14 JW14 TOTAAL 

Duathlon KRCG 2 2 18 11 30 16 79 

Triathlon GRS 2 2 15 11 23 16 69 

Triathlon BTR 2 2 12 8 11 13 48 

Triathlon TRT 2 3 10 9 22 13 59 

Triathlon KRSG 3 2 17 8 27 16 73 

Triathlon KRNSO 4 4 18 9 25 16 76 

Duathlon KRB - - 8 4 25 17 54 

 

De Jeugdroeihappening werd dit jaar georganiseerd op zaterdag 12 oktober 2019 i.s.m. de Gentse RS 

waar we een 80-tal deelnemers mochten verwelkomen. Mats Beuckelaer (GRS) werd de eindwinnaar en 

de Gentse RS won het clubklassement. De laureaten van het Allroundcriterium en het Clubklassement 

mochten daar tevens hun prijzen in ontvangst nemen. Dit jaar viel de eer te beurt aan: 

 

JW12 FLORQUIN Fiona KRCG 

JM12 DE SMET Fin KRSG 

JW14 VANHESTE Kato KRNSO 

DE CLERCQ Julie KRCG 

JM14 DE MAN Jonathan KRCG 
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Het Clubklassement werd uitgereikt aan volgende clubs: 

JW12 KRCG 

JM12 KRSG 

JW14 KRNSO 

JM14 GRS 

 

In 2019 stapten 8 clubs met jeugdwerking mee in de Facultatieve Opdracht Jeugdsport. Daarvan mochten 

7 clubs een Jeugdsportlabel in ontvangst nemen. 

 

Evolutie gemiddeld aantal deelnemers duathlons en triathlons (2006 – 2019) 

 

 

2. SUBCOMMISSIE SCHOOLROEIEN (i.s.m. Brand Breyne) 

In samenwerking met partners MOEV en BVLO wordt promotie gemaakt voor het roeien binnen de 

doelgroep scholieren. Dit doen we door met het scholenproject ergometerroeien het roeien binnen te 

brengen in de schoolomgeving en de scholieren met de roeitoestellen in aanraking te laten komen.  

 

In 2019 namen 8 scholen deel aan het scholenproject. 6 scholen uit de provincie Antwerpen, 1 uit Oost-

Vlaanderen en 1 uit Vlaams-Brabant. Als de toestellen niet gebruikt worden in een school worden ze zo 

veel mogelijk gebruikt voor verschillende, vooral promotionele doeleinden.  

 

Voor het scholenproject wordt promotie gemaakt naar zoveel mogelijk scholen. De scholen en 

leerkrachten Lichamelijke Opvoeding worden aangeschreven, vooral in de regio’s dicht bij de roeiclubs. 

De roeiclubs zelf worden gestimuleerd om met deze tool contact te nemen met scholen om een 

samenwerking vast te leggen. Op deze manier proberen we het schooljaar zo goed mogelijk vol te leggen 

met schoolperiodes van 3 weken.  

Hieronder een overzicht van het aantal periodes binnen het scholenproject ergometerroeien, en de 

verdeling in Vlaanderen.  
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Op 6/02/2019 ging in de topsporthal in Gent het Vlaams Kampioenschap ergometerroeien door. Dit 

kampioenschap werd georganiseerd in samenwerking met MOEV. Na een namiddag tijden roeien werden 

de Vlaamse Kampioenen jongens en meisjes 2e en 3e graad secundair onderwijs in de bloemetjes gezet. Er 

waren deelnames van niet-roeiers, scholieren van waar het ergometerproject aanwezig was, en 

scholieren die reeds in een club roeien. In totaal namen 29 scholieren deel.  

 

Meisjes   500m 

2e graad Lina Vercruysse KA Voskenslaan Gent 2:10,2 

3e graad  Floor De Backer KA Zelzate 2:19,2 

Jongens    

2e graad Toon Allaert Sint Janscollege Gent & GRS 1:33,3 

3e graad  Aaron Andries Sint Lievenscollege & GRS 1:29,7 

 

Onze felicitaties aan alle roeiers en deelnemende clubs met de mooie resultaten dit jaar. 

We blijven ijveren opdat de roeisport ook in 2020 de ondersteuning en erkenning krijgt die ze verdient en 

wens iedereen het allerbeste in het volgende roeiseizoen! 

 

Met sportieve groeten, 

 

De Wispelaere Annemarie 

Verantwoordelijke Jeugd- en Schoolroeien 

Vlaamse Roeiliga 

 

 

 



Jaarverslag 2019 – Vlaamse Roeiliga vzw 

146 

 

5.3 Verslag commissie communicatie en sponsoring 

 

Cijfergegevens 

 

1. Communicatie 

    
f. Website 

De website wordt continu geüpdatet met de recentste ontwikkelingen door de medewerkers van 

de Vlaamse Roeiliga. De meest actuele en relevante informatie wordt gedeeld via dit medium. 

Zowel nieuws voor roeiers, bestuurders, brede sportbeoefening wordt aangereikt op onze website. 

 

Via google analytics kunnen we sinds 2018 gegevens verzamelen over de gebruikers van onze 

website. 

Onderstaande tabel geeft het aantal gebruikers weer voor 2019. 

 

 
 

Actieve gebruikers per maand   

     

 Gebruikers Nieuwe gebruikers Aantal paginaweergaves Bouncepercentage 

januari 653 491 2.481 56,99% 

februari 888 681 3.411 59,08% 

maart 1.175 893 4.164 60,29% 

april 1.799 1.428 7.348 53,72% 

mei 1.125 785 3.466 63,71% 

juni 719 554 2.281 60,47% 

juli 685 563 1.997 66,73% 

augustus 901 713 2.861 65,99% 

september 1.498 1.209 5.845 57,32% 

oktober 858 657 2.742 63,21% 

november 973 732 3.337 61,45% 

december 843 672 2.374 64,90% 

totaal 12.117 9.378 42.307   

gemiddeld 1010 782 3.526 60,64% 

 

 

Conclusie: We hebben een gemiddeld aantal gebruikers van 1.010 per maand. We zien duidelijk 2 

pieken in de tijdslijn bij de gebruikers: dit zijn de weekenden van het Belgisch Kampioenschap korte 

boten (27-28/04/2019) en het Belgisch Kampioenschap lange boten (28-29/09/2019). We moeten 

van deze momenten gebruik maken om andere nodige en nuttige informatie met onze leden te 

delen op het moment dat ze op onze website actief zijn.  

 

We hebben een gemiddeld aantal paginaweergaves van 3.526 per maand met uitschieters in april: 

7.348 en in september: 5.845. Het totale aantal paginaweergaves voor 2019 ligt op 42.307. 
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Verder zien we ook dat ons bouncepercentage (= het percentage sessies waarbij slechts één pagina 

wordt bekeken waarbij geen interactie plaatsvond met de pagina) gemiddeld 60,64% is: een lichte 

stijging tov vorig jaar. Dit percentage zouden we naar beneden moeten krijgen. 

 

g. Nieuwsbrief 

Maandelijks wordt een nieuwsbrief opgemaakt en rondgestuurd naar de leden met een A-, B- en D-

licentie. In 2019 werden 10 nieuwsbrieven opgemaakt, enkel in juli en december wordt er geen 

nieuwsbrief uitgestuurd. De nieuwsbrief wordt ook op onze website en FB pagina gepubliceerd. 

 

Nieuwsbrief Verstuurd naar  

x mailadressen 

Open 

Rate 

% Click 

Rate 

% Unsubscribed 

Januari 1.674 563 33,9% 77 4,6% 2 

Februari 1.835 711 39,0% 186 10,2% 4 

Maart 1.829 624 34.2% 56 3,1% 3 

April 1.842 676 36,8% 120 6,5% 4 

Mei 1.846 658 35,8% 66 3,6% 0 

Juni 1.840 599 32,6% 37 2,0% 5 

Augustus 1.916 642 33.8% 62 3,3% 6 

September 1.878 581 31,0% 55 2,9% 9 

Oktober 1.852 567 30,6% 79 4,3% 6 

November 1.838 585 31,9% 34 1,9% 4 

 

Conclusie: Het aantal leden dat onze nieuwsbrief opent schommelt steeds binnen dezelfde 

percentages. Af en toe schrijven leden zich uit op de nieuwsbrief. Er wordt ook gezorgd dat de 

ledenlijst steeds wordt geüpdatet zodat alle leden worden aangeschreven. 

 

Nieuwsflashes 

Vaak worden ook andere nieuwsflashes verstuurd voor een te promoten onderwerp. 

Volgende nieuwsflashes werden uitgestuurd in 2019: 

 

* Bijscholing wedstrijdreglementering 

Maart 1.825 824 45,4% 0 0,0% 9 

 

* EHBO Sessie 

April 1.823 814 44,8% 0 0,0% 3 

 

* Zomerregatta 

Juni 1.842 834 45,4% 1 0.1% 4 

 

* Initiatorcursus 

September 1.895 891 47,1% 7 0.4% 7 

 

* Ronde Tafels 

September 1.886 1120 59,4% 10 0,5% 8 

Oktober 1.868 1059 56,8% 45 2,5% 9 

 

* Roeiawards 

Oktober 1.859 838 45,1% 124 6,7% 8 

 

* Naam Nationaal Roeiteam 

November 1.843 689 37,4% 93 5,0% 4 

November 1.840 640 34,9% 241 13,1% 2 

December 1.822 560 30.9% 226 12,5% 4 
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* Roeigids bestellen 

December 1.834 645 35,3% 126 6,9% 4 

 

* Rowing for life 

December 1.830 669 36,6% 33 1,8% 9 

 

Conclusie: Afhankelijk van het onderwerp zien we een hoger open rate percentage dan een 

algemene nieuwsbrief. De nieuwsflashes zijn dan ook specifieker gericht naar één onderwerp. Het 

is zeker interessant om een nieuwsflash uit te sturen bij te promoten acties en gericht naar de 

juiste doelgroep. 

 

h. Roeigids  

In 2019 werd de roeigids gedrukt op 700 exemplaren. Deze exemplaren worden verdeeld onder de 

A-licenties binnen de aangesloten clubs.  

Er werd een roeigids verstuurd naar een 60-tal adressen waaronder adverteerders, LFA, Sport 

Vlaanderen, Be Gold, leden commissies, andere belanghebbenden.  

Elke nieuwe aanmelding (nieuw lid) in I-row ontving de link naar de pdf-versie in een 

gestandaardiseerde mail.  

De pdf-versie werd in 2019 opnieuw online geplaatst op de website. Zo kan iedereen de roeigids te 

allen tijde inkijken. 

 

i. Sociale netwerken: Facebook 

De Vlaamse Roeiliga heeft een facebookpagina: https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga 

Deze pagina wordt continu aangevuld met relevante informatie, gedeelde berichten van andere 

organisaties, bonden, facebookpagina’s die interessante informatie kunnen meegeven aan onze 

leden. 

In januari 2019 zijn we gestart met 1.291 volgers en om in december te eindigen met 1.525 volgers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In januari 2019 zijn we gestart met 1.303 personen die onze facebookpagina leuk vonden. In 

december eindigen we met 1.528 personen 

 

 

 



Jaarverslag 2019 – Vlaamse Roeiliga vzw 

149 

 

Zowel het bereik als de betrokkenheid is het grootst bij een video post. 

 

 

Hierbij ook een overzicht van het geslacht van onze de volgers alsook de verschillende 

leeftijdscategorieën.  

 

Conclusie: Het totale aantal volgers blijft stijgen. We proberen deze stijging te behouden door onze 

doelgroep regelmatig aan te spreken via nieuwsbrieven en andere mediakanalen en attractief 

nieuws te brengen. 

 

j. Persconferentie topsport 

Samen met de Vlaamse Kano- en Kajakfederatie werden op vrijdag 3 mei 2019 de atleten en 

selectiecriteria richting Tokyo 2020 voorgesteld aan de pers in Sport Vlaanderen Willebroek. 

Allereerst werd een fotoshoot gehouden op het water. Hierbij werden enkele professionele 

foto’s gemaakt door de verschillende pers dat aanwezig was. Daarna volgde de eigenlijke 

persconferentie waar de atleten werden voorgesteld. Ook hun programma voor de Spelen en 

welke kwalificatiewedstrijden ze zullen varen werden getoond aan de aanwezige pers. Nadien 

was er ook tijd voorzien voor interviews met de atleten. De West-Vlaamse atleten werden ook 

gefilmd voor de West-Vlaamse TV. Verschillende interviewers van HLN, Belga, … stelden 

vragen aan de atleten en schreven hierover een artikel. Eindigen deden we met een broodjes 

lunch, zodat er nog kon worden gepraat over het komende sportjaar en hopelijk de 

aankomende Olympische Spelen.  

 

k. Persberichten topsport 

In 2019 werd de pers op de hoogte gehouden van de prestaties van onze atleten. 

We stuurden aankondigingen en wedstrijdverslagen door naar onze contacten binnen de pers.  

In totaal werden 11 persberichten uitgestuurd.  

 

Het roeien is 170 keer in de geschreven pers opgemerkt, 16 keer op TV en 2 keer op de radio. 
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Acties 2019 
 

Actie Timing 

Externe communicatie:  

- Updaten van de Facebookpagina  

- Updaten van de website 

- Opmaken en verspreiden van de nieuwsbrief  

- Opmaken van nieuwsflashes wanneer nodig 

- Opmaken en verspreiden van de Roeigids  

- Opvolgen diverse pers 

 

 

- Dagelijks 

- Wekelijks 

- Maandelijks 

- Wanneer nodig 

- Jaarlijks (najaar 2019) 

- Wekelijks 
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Conclusie 

 

Onze facebookpagina telt elk jaar meer leden: van 472 in 2015 naar 937 (2016), 1.156 (2017) en 1.291 

(2018) naar 1.528 in 2019. Het aantal volgers van onze facebookpagina stijgt dus nog steeds. Toch 

moeten we er rekening mee houden dat dit niet blijvend zal stijgen daar de algemene trend is dat het 

gebruik van Facebook afneemt waar Instagram en Whats App toenemen. We zullen dan ook deze kanalen 

moeten gebruiken om onze leden blijvend te informeren. Begin 2020 werd het Vlaamse Roeiliga 

Instagram account geïntroduceerd. 

 

In de maandelijkse nieuwsbrief proberen we steeds actuele informatie, verslagen en leuke foto’s te 

publiceren.  

Een nieuwsflash wordt uitgestuurd om extra aandacht te vragen voor een bepaald onderwerp zoals een 

bijscholing, de publicatie van onze roeigids, een save the date, een roepnaam, enz. 

 

Via onze website hopen we ook de nodige informatie op een snelle en attractieve wijze te communiceren 

inzake laatste nieuwtjes, overzichten van prestaties en verslagen, aankondigingen van wedstrijden en 

gerichte acties voor verschillende doelgroepen.  

 

Onze roeigids is een vast naslagwerk voor jong en oud met interessante artikelen, kalenderoverzichten en 

alle nuttige informatie van al onze clubs. 
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2. Sponsoring 

 

a. Roeigids 

Jaarlijks worden enkele adverteerders aangesproken voor een publicatie in onze Roeigids.  

Volgende adverteerders publiceerden in onze Roeigids 2019. 2019 in totaal 2150 euro. 

 

Arena NV, verzekeringen 350 euro 1 pagina 

Info Service Belgium, ledenplatform 250 euro ½ pagina 

Volans Rowing, roeiboten 500 euro 1 pagina 

Graphius, drukkerij 250 euro ½ pagina 

Easyfloat Pontoons, pontons 150 euro ¼ pagina 

Roeigoed, roeimateriaal 500 euro 1 pagina 

Verdepharma, voedingssupplementen 150 euro ¼ pagina 

Stoffenidee, stof- en naaiwinkel 0 euro ½ pagina 

Teborowing, roeikledij 0 euro ½ pagina 

 

 

b. Leverancierskortingen 

Een aantal leveranciers geven ons korting bij de aankoop van materialen. 

 

1. Topsport gerelateerd 

- Polar: 30% korting 

- Verdepharma, voedingssupplementen Sports Control: LM2x gratis supplementen, 20% korting 

- Rowing Service: aankoop van roei materialen aan scherpe prijzen 

 

2. Roei Awards:  

- Brouwerij De Halve Maan: flesjes bier SportZot + extra’s voor de topatleten 

- Champs Sport Store: 50% korting op aangekochte geschenkbonnen 

 

 

Overzicht Leverancierskortingen 

 

Bedrijf 
  

Kostprijs Korting 
Sponsoring-

waarde 

Totale 

kostprijs 

Verdepharma Voedingssupplementen € 3.319,77 20% € 754,96 € 4.074,73 

 Gratis supplementen LM2x € 0,00  € 2.936,00 € 0,00 

            

Polar Polars en toebehoren € 1233,15 30% € 396,63 € 1.629,78 

            

Champs Sport Store Kadobonnen Roei Awards € 300,00 50% € 150,00 € 150,00 

            

Rowing Service  Roei materialen          

            

Brouwerij De Halve Maan Flesjes bier SportZot 
74 X 7,40 

flesjes gratis € 547,6 € 547,6 

 

 

c. Schenkingen 

Jaarlijks ontvangen wij van de National Rowing Family (NRF) een schenking voor de ondersteuning 

van de junioren en U23. In 2019 bedroeg de bijdrage 3.056,00 euro.  
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e. Projectondersteuning 

In 2019 werd na de kwalificatie van de lichte dubbel een project opgezet rond naamgeving van het 

Belgisch nationaal roeiteam alsook de beeldvorming. 

Er werd een project opgestart met de Artevelde Hogeschool afdeling grafische om een logo te 

ontwikkelen voor de Belgian Sharks alsook het roeipakje te ontwerpen. 

Dit project wordt door de 3 roeipartners gedragen KBR – VRL – LFA elk ter waarde van 300 euro – 

900 euro in totaal. 

Voor de beeldvorming werd beroep gedaan op Bloemkoolproductions om een flitsend filmpje te 

maken. Stad Brugge en Stad Gent hebben financieel dit project ondersteund met 1000 euro per 

partij.  

 

f. Sponsorbijdrage persoonlijke sponsor LM2x 

Dankzij de persoonlijke sponsor Christeyns van de LM2x van Tim Brys en Niels Van Zandweghe 

konden zij op het einde van 2019 nog een buitenlandse stage afwerken. 

Deze sponsor zorgde voor een bijdrage van 6.000 euro. 

 

g. Totaal financiële ondersteuning 

Adverteerders Roeigids    2.150,00 euro 

Leverancierskortingen   4.785,19 euro 

NRF     3.056,00 euro 

Project Belgian Sharks   2.000,00 euro 

Schenking sponsor LM2x Christeyns 6.000,00 euro 

TOTAAL     17.991,19 euro 
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5.4 Verslag commissie Rowing for All 

 

 

Hierbij aansluitend het verslag van de commissie ter bevordering van het recreatief roeien en het 

studentenroeien in Vlaanderen; de commissie Rowing for All. 

    

Voorzitter:Voorzitter:Voorzitter:Voorzitter:    

Mike Galet 

Leden: Leden: Leden: Leden:     

• Brand Breyne  

• Carla Imschoot  

• Fred Van Der Weehe  

• Guy Haaze  

• Karin Florival 

• Koen De Gezelle   

• Patrick Veere 

• Frank Byl 

• Willy Van Loocke 

• Wim Rollenberg    

    

1.1.1.1. ScopeScopeScopeScope    

 

De doelstelling van de commissie Rowing for All is via een kwalitatieve en kwantitatieve stijging van en 

promotie voor activiteiten en acties voor recreatieve roeiers van alle leeftijden georganiseerd binnen de 

werking van de Vlaamse Roeiliga, het aantal (recreatieve en studenten-) roeiers te doen stijgen en de 

begeleiding van die roeiers te verbeteren.  

Dit gebeurt door concrete voorstellen te formuleren en uit te werken binnen de schoot van de commissie 

Rowing for All. We zetten in op een verdere evolutie van de bestaande activiteiten,  ontwikkelen waar 

mogelijk nieuwe initiatieven en maken hiervoor promotie.  

 

2.2.2.2. Concrete onderwerpenConcrete onderwerpenConcrete onderwerpenConcrete onderwerpen    

 

Kalender Recreatie en roei ontmoetingenKalender Recreatie en roei ontmoetingenKalender Recreatie en roei ontmoetingenKalender Recreatie en roei ontmoetingen    

Zoals in vorige jaren werd in 2019 de kalender van het binnenlandse en buitenlandse aanbod in 

toertochten opgemaakt en verdeeld over de clubs. Dit geldt als informatie over en promotie voor het 

toerroeien in Vlaanderen. Naast de toertochten werden ook extra doelgroepen geselecteerd en hiervoor 

specifieke kalenders opgemaakt. De verschillende kalenders zijn: toertochten, recreatieve ontmoetingen, 

studentenregatta’s en zeeroei activiteiten. Zo wordt aangetoond dat er binnen het roeien in Vlaanderen 

voor elke doelgroep een specifiek aanbod bestaat. Dat het aanbod breed is. De doelstelling hierbij is meer 

deelnemers genereren aan bestaande Vlaamse roei activiteiten.  

Toertocht Vlaamse RoeiligaToertocht Vlaamse RoeiligaToertocht Vlaamse RoeiligaToertocht Vlaamse Roeiliga    

Ook in 2019 werd de toertocht van de Vlaamse Roeiliga georganiseerd. Het parcours ging van Roesbrugge 

tot Veurne op de IJzer en Lo-Vaart. Na een regenachtige start over een smalle maar mooie IJzer klaarde 

het weer tegen de middag op, met een aangename tocht en middagstop tot gevolg. We mochten een 

recordaantal van 112 roeiers ontvangen in 23 boten.  

Toertochten administratie Toertochten administratie Toertochten administratie Toertochten administratie     

Er werd opnieuw werk gemaakt van de gegevensverzameling van het recreatief roeien in Vlaanderen. 

Vlaamse deelnames aan nationale en internationale toertochten werden in kaart gebracht, alsook de 

Vlaamse toertochten met hun nationale en internationale deelnemers.  
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Conclusie van het recreatieve jaar 2019:  

Het totale aantal toertochten waar door Vlaamse roeiers wordt aan deelgenomen daalde vorig jaar wat. 

Dit schommelt normaal tussen de 35 en 40 toertochten, maar kwam dit jaar op 29 toertochten uit. Het 

totale aantal individuele deelnemers kwam dan ook wat lager uit, namelijk 278 deelnemers i.p.v. 321 

vorig jaar.  

Afhankelijk van het aantal doorgegane Vlaamse toertochten, schommelen de deelnames aan onze eigen 

tochten jaarlijks op en neer. Dit jaar komen we uit op 6 toertochten met in totaal 444 deelnemers, een 

vergelijkbaar aantal met vorig jaar.  

Zomer RegattaZomer RegattaZomer RegattaZomer Regatta    

In 2019 werd de Zomer Regatta opnieuw georganiseerd. Dit is een laagdrempelige wedstrijd voor 

recreatieve en licht competitieve roeiers. Een leuke wedstrijd op Sport Vlaanderen Willebroek met 

uitbreidingsmogelijkheden. Door een gebrek aan inschrijvingen werd deze vorig jaar geannuleerd. We 

passen de datum aan voor volgend jaar.  

StudentenroeienStudentenroeienStudentenroeienStudentenroeien    

In 2019 werd het project studentenroeien verdergezet. We hadden een nieuwe aanvulling van het aantal 

hoger onderwijsinstellingen met de Thomas More hogeschool in Mechelen, dicht bij Hazewinkel. Daar 

deden we een initiatie op het water, waarna de studenten konden inschrijven voor het studentenroeien.  

Daarnaast gingen de activiteiten zoals gepland door in Hasselt, Gent en Antwerpen. Er werd geroeid in de 

aangekochte studentenboten en de trainers ondersteund via het project.  

Op 27 februari ging in Leuven het Vlaams Kampioenschap Ergometerroeien voor studenten door. Zowel 

roeiers als niet-roeiers namen deel aan deze wedstrijd. Achteraf werden de winnaars bij de algemene 

prijsuitreiking gehuldigd. Winnaars waren Brent De Bleser van KUL/TRT en Maxine Vos Van UHasselt.  

ZeeroeienZeeroeienZeeroeienZeeroeien    

Het zeeroeien is reeds vele jaren bezig een plaatsje op de roeikalender te veroveren. Zowel roeiers als 

niet-roeier zien hierin een prachtig en avontuurlijk alternatief voor het plat water roeien, vooral tijdens de 

zomermaanden. Ook de wereld roeibond hecht hier stelselmatig meer aandacht aan, deze tak van het 

roeien komt waarschijnlijk op het olympisch programma vanaf 2024. We organiseerden in samenwerking 

met zeeroeiclub C-Row het Zeeroeifestival in augustus, een initiatiemoment voor alle roeiers en niet-

roeiers. We moesten deze spijtig genoeg annuleren wegens slechte weersomstandigheden.   
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5.5 Verslag Vlaamse Kamprechterscommissie 

 

ACTIVITEITEN 2019 

Samenstelling 

In de Vlaamse kamprechtercommissie zetelen alle Vlaamse kamprechters. 

Het voorzitterschap wordt waargenomen door Chantal Neirinckx. Zij is tevens voorzitter van de Federale 

Kamprechter- en Regattacommissie. 

Andere vertegenwoordigers van VRL in de Federale Kamprechter- en Regattacommissie zijn: Daniël 

Deweert en Annemarie De Wispelaere. Tim Sautois woont als waarnemer de vergaderingen bij. Patrick 

Rombaut zetelt als lid van rechtswege in zijn hoedanigheid van lid (en voorzitter) van de FISA 

kamprechtercommissie. 

Belgisch kamprechterkorps – aantal en opleiding 

Het aantal actieve kamprechters blijft dalen en de gemiddelde leeftijd van de kamprechters stijgt hierdoor 

jaarlijks. 

Bij verschillende wedstrijden moesten we opnieuw een beroep doen op vrijwilligers om het gebrek aan 

kamprechters op te vangen. 

We stellen vast dat er nog steeds clubs zijn die wedstrijden organiseren maar zelf geen kamprechters 

hebben. 

Langs Vlaamse kant hebben zich 3 kandidaat-kamprechters aangeboden. 

In december 2019 werd een opleidingssessie verzorgd door Patrick Rombaut en Chantal Neirinckx. 

Voorafgaand aan de algemene vergadering legden 2 kandidaten een eerste proef af en zijn ze vanaf dan 

adjunct-kamprechter. 

Op 16 maart 2019 werd door Patrick Rombaut en Chantal Neirinckx een bijscholing over de reglementen 

georganiseerd in Gent. Deze bijscholing stond open voor alle geïnteresseerden en werd door een 30-tal 

personen bijgewoond. 

Internationale uitzendingen en uitwisselingen 

FISA-Nominaties 

Voor de FISA-events werden de hieronder vermelde collegae effectief geselecteerd: 

• Wereldbeker II Poznan (POL) Gwenda Stevens 

• Wereldbeker III Rotterdam (NED) Lieven Malisse 

• WK U23 Sarasota (USA) Gwenda Stevens 

• WK Senior Linz (AUT) Patrick Rombaut (juryvoorzitter) 

• WR Beach Sprint Finals Shenzhen (CHN) Patrick Rombaut 

• WR Coastal Hong Kong (HKG) Chantal Neirinckx 

• WR Master Budapest (HUN) Yves De Jonge 

• EK Junior Essen (GER) Tim Sautois 

• EK Senior Lucerne (SUI) Peter van Belle 

Patrick Rombaut nam in 2019 – in zijn hoedanigheid van voorzitter van de FISA-kamprechtercommissie – 

wereldwijd deel aan nagenoeg alle FISA-Council en Executive Committee meetings, FISA-events, FISA-

kamprechterseminaries, -clinics en –examens en meetings van de European Rowing Management Board. 
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Hij zetelt eveneens als één van de 7 leden van het Uitvoerend Comité van FISA. 

Het Vlaamse internationale kamprechterkorps bestaat uit Yves De Jonge, Annemarie Dewispelaere, Lieven 

Malisse, Chantal Neirinckx, Patrick Rombaut, Tim Sautois, Gwenda Stevens, Peter van Belle en Paul 

Wouters. 

Uitwisselingen 

Verschillende van onze internationale kamprechters fungeerden tijdens internationale regatta buiten de 

landsgrenzen in het kader van het zgn. ‘exchange-program’: een uitwisselingsprogramma tussen de K.B.R. 

en buitenlandse roeifederaties. 

In het kader van deze uitwisselingen waren buitenlandse kamprechters te gast tijdens de regatta van 

Gentse R.S. en K.R. Sport Gent. 

Voorprogramma’s 

Onze commissie boog zich ook over de ingediende voorprogramma’s voor het roeiseizoen 2019. De 

opmerkingen werden overgemaakt aan de secretaris-generaal van de K.B.R en aan de regatta-

organisatoren. 

B.O.I.C. 

Gwenda Stevens is voorzitter van de Commissie Officials van het B.O.I.C. 

Op 15 november 2019 vond in de zetel van het B.O.I.C. te Brussel het derde Officials Forum plaats. 

Patrick Rombaut en Chantal Neirinckx woonden de sessie bij. 

Op 19 november 2019 werd in Leuven een colloquium georganiseerd door het Task Force "Women & 

Sport". Chantal Neirinckx was er aanwezig als official. 

Tot slot 

Als commissievoorzitter wens ik alle personen, die onze activiteiten genegen zijn te danken voor hun 

steun en feedback 
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5.6 Verslag Raad Clubvoorzitters 

 

Vooreerst MEA CULPA – ik had mij voorgenomen om de Raad der Voorzitters tweemaal per jaar samen te 

roepen. In 2019 is dit maar éénmaal gebeurd, begin maart, net vóór de Algemene Vergadering van de 

VRL. 

 

De Voorzitters werden samengeroepen om het over de eventuele kandidaten voor het nieuwe 

Voorziterschap van de VRL te hebben. De diverse aanwezige clubs konden dan via de Voorzitters hun 

voorkeur uiten voor de ene of andere kandidaat. Gezien er reeds drie Voorzitters in het Bestuursorgaan 

van de VRL zitten, kon er reëel met de voorkeuren of eisen van de clubs rekening worden gehouden voor 

de aanduiding van een nieuwe Voorzitter van de Vlaamse Roeiliga. 

 

Uiteindelijk bleek dit overbodig, aangezien er maar één kandidaat was, die reeds klaargestoomd werd 

door Guy Haaze om hem op te volgen. 

Hubert Dewitte is de juiste persoon op de juiste plaats met zijn ervaring binnen de roeisport en 

vergaderingen met de overheid. 

 

Naast die ene samenkomst hebben wij per mail met elkaar contact gehad om diverse specifieke items, 

zoals gebruik van wedstrijdskiffs bij Junioren 14 of het aanzetten tot deelname aan de Brugge Boat race of 

Beker Van Vlaanderen. 

 

De Raad der Voorzitters is geen samenkomst om allen aan hetzelfde zeel te trekken, maar meer een 

uitwisseling van gedachten. 

Bij de diverse uitwisselingen en discussies tussen de Voorzitters blijkt dat er géén eensgezindheid bestaat 

omtrent wedstrijdafstanden, deelname aan alle wedstrijden, inlassing bijkomende categorieën, 

programma wedstrijden en programma Belgisch Kampioenschappen, bijkomende Belgische titels. 

 

Wij moeten niet altijd op dezelfde golflengte zitten. Soms kunnen wij individueel ons goesting doen en 

zien wat het resultaat ervan is. Misschien door toch door te gaan met onze eigen ideëen/voorstellen kan 

er iets veranderen. 

 

De Belgische roeisport zit in een kleine crisis die al reeds diverse jaren aansleept. 

Wij ervaren allen meer moeite om de jeugd te motiveren door het grote aanbod van andere 

tijdverdrijven. De organisatoren van wedstrijden vinden niet gemakkelijk nieuwe medewerkers, het zijn 

steeds dezelfde helpende handen. 

Sport Vlaanderen legt meer en meer regels op voor subsidies. 

De roeisport voelt de hete adem van andere meer spectaculaire sporten die hun intrede gaan doen op de 

Olympische Spelen.  

 

Er bestaat geen kant en klare oplossing… 

 

In het Engels bestaat er een mooie term voor dit: ‘The sign of the times’ of de tijdsgeest. 

 

De Voorzitters van alle clubs zijn er zich zeker van bewust dat wij verder dan onze eigen club moeten 

denken om de roeisport te redden. 

 


