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1 Structuur en werking 
 

1.1 Visie en missie 

 

Missie 
 

De Vlaamse Roeiliga streeft, als enige overkoepelende federatie voor het roeien 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, innovatie, digitalisering 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 

 

vorige mandaten: bestuurslid 2013-2016 

bestuurslid 2011-2012 

 

Bestuurslid 

Elke Verhaeghe 

duurtijd 2020-2023 

herverkiezing: AV 2023 

 

Bestuurslid 

Afgevaardigde Bestuursorgaan KBR 1 

Lea Cappoen 

duurtijd 2020-2022 

herverkiezing: AV 2023 

 

In 2020 hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Ferdinand Peeters. Hij was bestuurder van de 

Vlaamse Roeiliga sinds 2011 en werd vanuit die functie aangeduid als vertegenwoordiger voor VRL bij het 

bestuursorgaan van de Koninklijke Belgische Roeibond. Hij was er achtereenvolgens penningmeester en 

secretaris-generaal. Hij was ook jarenlang bestuurder van de National Rowing Family (NRF). Hij was 

voorzitter van 2014 tot 2018.  

Fernand zal herinnerd worden als een gedreven man en een vriend met het (roei-)hart op de juiste plaats. 
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Een volgende (her)verkiezingsronde vindt plaats op de Algemene Vergadering in het voorjaar van 2021. 

Volgende mandaten moeten dan (her)verkozen worden: Voorzitter – Secretaris-Generaal – 

Verantwoordelijke Topsport en Competitie – Verantwoordelijke Recreatief roeien en studentenroeien – 1 

bestuurslid. 

 

1.3 Overzicht nevenfuncties leden Bestuursorgaan 

 

Hubert De Witte (Voorzitter) 

Voorzitter Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) 

 

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) 

Lea Cappoen (Bestuurslid) 

Secretaris Antwerpse Roeivereniging (ARV) 
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Elke Verhaeghe (Bestuurslid) 

nihil 

 

1.4 Bestuurdersprofielen 

 

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

duurzaam en ethisch verantwoord sporten. 

 

De bestuurdersprofielen werden herwerkt in 2019. 

In 2020 werden er geen aanpassingen gedaan aan de bestuurdersprofielen, na een interne evaluatie op 

21 december 2020 werd beslist dat ze nog steeds up to date zijn. 

 

In 2020 hadden we 2 nieuwe kandidaten voor bestuurder van de Vlaamse Roeiliga.  

Elke Verhaeghe diende haar kandidatuur in begin februari. Lea Cappoen diende haar kandidatuur in begin 

mei. 

Deze 2 kandidaturen werden bekeken in het kader van de vooropgestelde profielen opgenomen in ons 

intern reglement. Alle specifieke bestuurdersprofielen zoals voorzitter, penningmeester, secretaris-

generaal, commissie voorzitters, … zijn reeds ingenomen maar er is in ons bestuur plaats voor 11 

bestuurders waar er nu maar 9 plaatsen ingenomen zijn.  

Beide personen werden grondig geëvalueerd aan de hand van de gewenste profielen en er werd 

vastgesteld dat zij beiden voldoen aan het algemeen bestuurdersprofiel, opgenomen in ons intern 

reglement. Deze personen werden als bestuurder bekrachtigd in de vergadering van het Bestuursorgaan. 

 

Elke Verhaeghe trad toe tot het Bestuursorgaan in februari 2020, dit werd bekrachtigd in de AV van 4 

maart 2020. 

Lea Cappoen, echtgenote van Ferdinand Peeters nam zijn plaats in. Zij werd opgenomen in het 

Bestuursorgaan in mei 2020. De benoeming van Lea Cappoen moet nog worden goedgekeurd door de AV 

in maart 2021. 

 

In 2020 waren er geen externe bestuurders. 

 

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 2020 geen belangenconflicten voorgekomen. 
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1.6 Goed Bestuur 

 

1.6.1 Rapportering Goed Bestuur 

 

In 2020 werd verder gewerkt aan de verwachtingen inzake goed bestuur ons opgelegd door het Decreet 

houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. 

 

Als Bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga kunnen we stellen dat we op alle vlakken werken aan een 

goed bestuur: zo zijn we transparant, democratisch en leggen we interne verantwoording af aan onze 

leden en laten we interne controle toe. En met een score van 94,25% mogen we ook stellen dat we daar 

goed in slagen. 

 

In de vergaderingen van het Bestuursorgaan staat goed bestuur en of er al dan niet belangenvermelding 

zou kunnen plaatsvinden steeds op de agenda. 

Alle notulen van de vergaderingen worden steeds per mail doorgestuurd naar alle leden, alsook zijn ze 

steeds te raadplegen op onze website. 

 

Er kan gemeld worden dat er zich in 2020 geen afwijkingen hebben voorgedaan op de code goed bestuur. 

 

Waarom we vasthouden aan het wettelijk minimum betreffende het quorum. 

 

Voor de harde indicator ‘democratie’ hebben wij volgende regels betreffende een gepast quorum: 

In onze statuten staat vermeld: 

‘In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van 

stemmen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden is. Besluiten in verband met 

statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de 

voorwaarden, bepaald bij artikelen 8,12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, in acht worden genomen en de 

bijzondere meerderheden voorzien in de wet ook worden bereikt na toepassing van artikel 3.1 van deze statuten 

ter bepaling van het aantal stemmen per effectief lid.’ 

 

De Vlaamse Roeiliga begrijpt dat de eerste zin, niet echt een correcte weergave is van de regels die wij 

onszelf opleggen inzake het gepaste quorum naar aanwezigheid van onze clubs. We zullen bij een 

statutenwijziging in de toekomst dan ook deze zinsinhoud herschrijven. 

 

Wij tellen steeds het aanwezig aantal stemmen tegenover het totale aantal stemmen en kunnen melden 

dat steeds 50% van de stemmen aanwezig is en er dus steeds rechtsgeldig kan gestemd worden. Dit wordt 

ook steeds zo opgenomen in ons 1e agendapunt: ‘registratie van de stemgerechtigde leden’. 

Zie de verslagen van de Algemene vergaderingen: 

- 4/03/2020, punt 0: 35 stemmen aanwezig van de 56 stemmen 

- 28/08/2020, punt 1: 41 stemmen aanwezig van de 56 stemmen 

 

Wel kunnen we volgende kanttekening maken: in ons verslag kunnen we steeds noteren dat de 

beslissingen unaniem worden genomen, wat erop wijst dat er zelden/geen problemen zijn bij het nemen 

van beslissingen en de aanwezigen akkoord zijn met de besluitvorming. 

 

In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten met een eenvoudige meerderheid van 

stemmen. Bij statutenwijzigingen doen we beroep op de wettelijke verplichtingen. 

We merken dat het zeer moeilijk is om alle clubs te motiveren zich te verplaatsen naar een Algemene 

Vergadering, daardoor is er een lage opkomst van aangesloten clubs. 

In onze statuten staat ook dat een club zich niet kan laten vertegenwoordigen door een andere club: 

‘Een lid kan zich op de algemene vergadering niet door een ander lid laten vertegenwoordigen.’ 

 

Vandaar dat we houden aan dit quorum daar er anders geen beslissingen meer kunnen genomen worden 

en dit de werking van onze federatie in het gedrang brengt. 
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In ons intern reglement voor de besluitvorming van het Bestuursorgaan staat vermeld: 

‘De beslissingen worden bij éénvoudige meerderheid genomen; bij staking van de stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend. - Er wordt gestemd bij handopsteking’ 

 

Ook hier houden wij vast aan dit quorum, we zijn een kleine federatie met slechts (maximum) 11 

bestuurders in ons Bestuursorgaan. We zijn ervan overtuigd dat bij het nemen van beslissingen een 

eenvoudige meerderheid volstaat. Echter kunnen wij steeds noteren dat de beslissingen unaniem worden 

genomen in ons Bestuursorgaan wat erop wijst dat de Bestuursleden steeds samen en met volle 

overtuiging de besluiten nemen. 

 

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 
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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 

     

 

 

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. 

- In 2020 voldoen wij aan deze voorwaarde. 

 

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 2020 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 
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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 (roei)publiek opnieuw stemmen 

op het logo dat voor hen het mooiste was.  

In 2020 werd de vragenlijst van 2017 rond communicatie (leden) en communicatie en 

clubondersteuning (clubs)opnieuw gelanceerd. 

- 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 werd er niets specifieks beslist waarop we een beroep moesten doen op onze 

belanghebbenden, de Corona pandemie is daar wellicht de oorzaak van. 

- In 2021 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 2020 werden Yolande Backeljauw en Jonas De Coninck 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 2020 vond de samenkomst plaats op 11 en 19 februari 2020 en werd hierover gerapporteerd op de 

Algemene Vergadering van 4 maart 2020. 

 

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. 
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- 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.   

- In 2020 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 2020 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 2020 

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 10 

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  

 

40% 4 t.o.v. 

10 

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 2 

OD 1013 Tegen eind 

academiejaar 2019 - 

2020 zijn er 25% 

meer roei 

activiteiten voor 

25% meer roei activiteiten 

voor doelgroep scholieren 

tegen 2020 t.o.v. 2016. 

In het 

academiejaar 

2015 – 2016 

waren er 8 

activiteiten voor 

Tegen 2020 10 

activiteiten voor 

deze doelgroep.  

8 

activiteiten 

7 

activiteiten  

6 

activiteiten 

3 

activiteiten  
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specifieke 

doelgroepen 

scholieren. 

deze doelgroep.  

SD 102 De Vlaamse 

Roeiliga heeft tegen 

2020 10% meer 

deelnames aan 

roeiactiviteiten in 

Vlaanderen. 

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 

Vlaamse roei 

activiteiten in 

2020.  

5339 

deelnames 

in 2017. 

92,6% tov 

2016.    

5430 

deelnames 

in 2018. 

94,2% tov 

2016.    

5609 

deelnames 

in 2019. 

97,3% tov 

2016.    

1834 

deelnames 

in 2020  

31,8% tov 

2016 
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2.1.2 Evaluatie  

 

We merken op alle vlakken een achteruitgang van de cijfers, dit is te wijten aan de Covid-19 pandemie 

waardoor er weinig competities en recreatieve activiteiten konden doorgaan. Bijgevolg werden de 

doelstellingen in 2020 niet behaald.  

 

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 

2017 647 

2018 655 

2019 606 

2020 527 

 

 

 
 

 

Conclusie: In 2020 kennen we een daling van het aantal A-licenties. Er zijn 79 competitieroeiers minder 

dan in 2019. 
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Aantal competitieroeiers in Vlaanderen ten opzichte van het totaal aantal leden 

 

 
 

Conclusie: in 2020 zijn 30,85% van het totaal aantal roeiers competitieroeiers. Dit is een daling ten 

opzichte van 2019 (33,02%).  

 

Aantal A-licenties per roeiclub 

 

 
 

Conclusie: 4 roeiclubs kennen een stijging van het aantal competitieroeiers in 2020: Akhenaton – KRNSO – 

TRT – VVR.  
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Aantal A-licenties per provincie 

 

 
 

Conclusie: We merken in elke provincie een daling op van het aantal A-licenties.  

 

Leeftijd competitieroeiers 

 

 
 

 

Conclusie: Bij de -18 jarigen merken we een héél kleine daling op, bij de andere leeftijdscategorieën zien 

we een grotere daling, behalve bij de categorie +65, daar zien we een lichte stijging van het aantal 

competitieroeiers. De meeste competitieroeiers in Vlaanderen behoren tot de leeftijdscategorie -18 jaar.   
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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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Aantal deelnemers aan de wedstrijden in 2020 

 

Datum Organisator Type competitie Naam competitie Provincie 

Aantal 

boten 

Aantal leden 

VRL 

Aantal leden 

LFA 

Aantal 

Belgen 

Aantal 

buitenlanders 

Aantal unieke 

deelnemers 

12/01/2020 GRS  Loopcross Loopcross Oost-Vlaanderen 0 136 0 136 0 136 

8/02/2020 GRS  Ergometerwedstrijd Ergometerwedstrijd Oost-Vlaanderen 163 139 24 163 0 163 

1/03/2020 KRB Langeafstand Brugge Boat Race West-Vlaanderen 109 162 14 176 466 642 

15/08/2020 VRL Regatta Time trials Oost-Vlaanderen 33 25 8 33 0 33 

16/08/2020 KRCG Allround Duathlon KRCG Oost-Vlaanderen 67 67 0 67 0 67 

5/09/2020 KRSG Allround Triathlon KRSG Oost-Vlaanderen 71 71 0 71 0 71 

6/09/2020 KRSG Regatta Trofee + BK Oost-Vlaanderen 224 181 52 233 0 233 

12/09/2020 KRCG Regatta Internationale regatta Oost-Vlaanderen 328 206 70 276 0 276 

27/09/2020 GRS  Allround Triathlon GRS Oost-Vlaanderen 96 96 0 96 0 96 

4/10/2020 KRB Allround Duathlon KRB West-Vlaanderen 53 51 2 53 0 53 

17/10/2020 KBR Regatta BK lange boten Antwerpen 124 154 46 200 0 200 

 

 

Aantal unieke deelnemers aan Vlaamse competities 
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Aantal unieke deelnemers per provincie  

 

 
 

Conclusie: Volgens bovenstaande grafiek kende de provincie Oost-Vlaanderen in 2020 de grootste 

deelname van het aantal unieke roeiers aan competities in Vlaanderen.   

 

Verhouding aantal leden VRL, aantal leden LFA en aantal buitenlandse deelnemers aan Vlaamse 

competities 
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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 2020 hebben deelgenomen 

aan een wedstrijd. We merken een algemene daling voor elke doelgroep op (Covid-19). De onderlinge 

verhoudingen zijn wel te vergelijken met de andere jaren.  

 

 
 

 

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. Vanwege de Covid-19 pandemie werden er slechts in 3 provincies 

wedstrijden georganiseerd. De provincie Oost-Vlaanderen kende het hoogste aantal deelnemers.  

 

Aantal deelnemende boten  

 

 
 

Conclusie: we merken een daling van het aantal deelnemende boten op in 2020.   
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Conclusie: in de provincie Oost-Vlaanderen nam het grootste aantal boten deel aan de competities in 

2020.  

 

Allroundcriterium voor de jeugd  
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Conclusie: Er namen in 2020 287 jeugdroeiers deel aan het allroundcriterium, dat zijn er 272 minder dan 

in 2019. De triathlon van GRS trok het meeste aantal deelnemers in 2020, de duatlon van KRB het minste. 

Door de Covid-19 pandemie werden er 4 competities uit het allroundcriterium georganiseerd in plaats van 

8.   

 

Kamprechterskorps 2020 

 

 
 

 

Conclusie: In 2020 waren er evenveel kamprechters actief als in 2019, namelijk 16.    
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Acties 2020 
 

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 2020 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 2020 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 2019 

 

- Najaar 2019 

- Januari 2020 

 

- 2020 

- Zie competitiekalender 

2020 

- 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 

 

 

 

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 

2020 

 

 

 

 

Afgelast vanwege Covid-19 

 

 

 

 

 

Afgelast vanwege Covid-19 

De Vlaamse Roeiliga organiseert de time trials: 

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)  

Augustus 2020  
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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) 

Afgelast vanwege Covid-19 

 

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 2020 

Acties voor officials/kamprechters:  

- Bepalen van de mogelijke initiatieven rond kamprechters in samenspraak met 

de Federale Kamprechters Commissie (zoals bijscholingen, promotionele 

acties, Week van de Official, ….)*  

- Implementatie  

 

* Clubs zullen in 2020 extra subsidies kunnen verkrijgen via het jeugdsportfonds 

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

 

Oktober 2020 
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Conclusies 
 

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

cijfergegevens:  

 

- In 2020 kennen we een daling van het aantal A-licenties. Er zijn 79 competitieroeiers minder dan in 

2019. 

- In 2020 waren er 2.636 unieke deelnemers minder aan roeiwedstrijden in Vlaanderen dan in 2019.  

- We moeten vaststellen dat er in 2020 slechts 287 roeiers en roeisters deelnamen aan het 

allroundcriterium, dat zijn er ongeveer 272 minder dan in 2019.  

 

Jammer genoeg zien we overal een daling, maar dit is te wijten aan de Covid-19 pandemie. De roeiwereld 

was zeer blij dat we in de maanden augustus, september en oktober toch een aantal competitieve 

uitdagingen kunnen bieden hebben aan onze (jeugd)roeiers.  

 

Hieronder volgt een korte rapportering over de competitieve activiteiten van de Vlaamse Roeiliga in 2020.  

 

De Vlaamse Roeiliga organiseert jaarlijks een aantal roeicompetities. Tijdens het weekend van 8 en 9 

augustus vonden op de watersportbaan in Gent de trials voor de senioren plaats. De trials voor de 

junioren werden op 15 augustus georganiseerd, ook in Gent. De trials zijn de nationale selectietesten in 

functie van het vormen van het Belgisch Nationaal Team. Er namen in het totaal 33 roeiers en roeisters 

deel in diverse categorieën.  

 

Op zondag 6 september werden een aantal Belgische titels geroeid tijdens de Trofee van Vlaanderen. In 

totaal werden 11 titels verdeeld: KRSport Gent ging met 5 titels lopen, Gentse RS nam 4 titels mee 

en KRNSO legde beslag op 2 titels. 

Op zaterdag 12 september werden nog een aantal Belgische titels geroeid tijdens de Drieluik van KRClub 

Gent. In totaal werden 6 titels verdeeld: Gentse RS nam 4 titels in beslag, KRNSO en KR Sport Gent namen 

elk 1 titel mee naar huis. 

In het Sport Vlaanderen centrum Willebroek werd half oktober het Belgisch Kampioenschap Lange Boten 

georganiseerd. Er werden 20 Belgische titels uitgereikt. Grote slokop was Gentse RS  die 10 titels meenam 

naar huis, KRNSO legde beslag op 6 titels, KRB won 2 titels en KR Sport Gent 1 titel. 

 

De jeugdroeihappening en de lange afstandswedstrijd werden in 2020 jammer genoeg afgelast 

aangezien we dit niet corona-proof konden organiseren.  

 

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

deel aan de ‘Week van de Official’ in 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  
 

B-licenties 

 

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

roeiers bij de Vlaamse Roeiliga.  

 

Jaartal B-licenties 

2017 1147 

2018 997 

2019 977 

2020 831 

 

 

 
 

 

Conclusie: In 2020 kennen we een daling van het aantal B-licenties. Er zijn 146 recreatieve roeiers minder 

dan in 2019. 

 

Aantal recreatieve roeiers in Vlaanderen ten opzichte van het totaal aantal leden 

 

 
 

Conclusie: in 2020 zijn 48,65% van het totaal aantal roeiers recreatieve roeiers. Dit is een daling ten 

opzichte van 2019 (53,24%).  
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Aantal B-licenties per roeiclub 

 

 
 

Conclusie: 5 roeiclubs kennen een stijging van het aantal competitieroeiers in 2020: Akhenaton – KRB – 

Schulensmeer – the Oar – TRT.  

 

Aantal B-licenties per provincie 

 

 
 

Conclusie: We merken in elke provincie een daling op van het aantal B-licenties, behalve in Brussel en 

Limburg.  
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Leeftijd recreatieve roeiers  

 

 
 

 

Conclusie: Bij alle leeftijdscategorieën zien we een daling van het aantal B-licenties. De meeste 

recreatieve roeiers in Vlaanderen behoren tot de leeftijdscategorie 46-65jaar.   

 

Geslacht recreatieve roeiers 

 

 
 

 

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 60% mannen en 40% 

vrouwen).   

 
Recreatieve activiteiten 

  

Vanwege de Covid-19 pandemie werden er in 2020 nagenoeg geen recreatieve activiteiten en geen 

toertochten georganiseerd.  
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Acties 2020 
 

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 

 

Geen organisatie vanwege 

Covid-19 

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 

Geen organisatie vanwege 

Covid-19 

Ondersteuning laagdrempelige zeeroei activiteiten 

- Ondersteunen bestaande zeeroei activiteiten (initiatie).  

Geen organisatie vanwege 

Covid-19 

 

Organiseren van Zeeroeifestival 

- Bepalen locatie en datum 

- Contact met zeeroei organisaties  

- Promotie via diverse kanalen 

- Begeleiden van de activiteit 

 

Geen organisatie vanwege 

Covid-19 

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 2020 

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 

 

20/02/2021 
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Conclusies 
 

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.  

 

De commissie is in 2020 1 keer samengekomen op 20 februari 2020. Daarna hebben er vanwege de Covid-

19 problematiek geen vergaderingen meer plaatsgevonden.  

 

Kalender recreatie en roei ontmoetingen 

Zoals in vorige jaren werd in 2020 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.  

 

De mogelijkheden voor een interclub organisatie werden bekeken, maar vanwege Covid niet verder 

geconcretiseerd: lokale laagdrempelige ontmoetingen waarbij een gastclub andere clubs ontvangt zodat 

er geen transport van boten nodig is. 

 

Toertocht Vlaamse Roeiliga 

Het voorstel was om op 7 juni 2020 een toertocht op de Moervaart te organiseren. Vanwege de Covid 

maatregelen heeft deze toertocht niet plaatsgevonden.  

 

Eind 2020 werden de voorbereidingen getroffen voor een toertocht tijdens het pinsterweekend 2021 in 

het kader van het 150 jarig bestaan van KRNSO en KRCG.  

 

Toertochten administratie  

Normaal gezien brengt de VRL jaarlijks een aantal cijfergegevens in kaart omtrent de toertochten en het 

recreatief roeien in Vlaanderen. Vlaamse deelnames aan nationale en internationale toertochten worden 

in kaart gebracht, alsook de Vlaamse toertochten met hun nationale en internationale deelnemers. 

Vanwege het feit dat er in 2020 geen toertochten in Vlaanderen georganiseerd werden (Covid), en er 

geen leden van de VRL aan buitenlandse toertochten deelnemen, kunnen we geen analyses weergeven.  

 

Zomer Regatta 

In 2020 werd er geen zomer regatta georganiseerd.   

 

Studentenroeien 

Het studentenroeien kon in beperkte mate ook opnieuw opgestart worden in het najaar van 2020. Per 

groepje dat we konden maken, konden we 6 studenten een plaats geven. Drie Gentse clubs stelden elk 1 

trainer ter beschikking voor het studentenroeien. Voor de Gentse RS is dit Justine Comtois (2 groepen), 

voor KR Club Gent is dit Cedric Defraigne (1 groep) en voor KR Sport Gent geeft Hein Timmerman (1 

groep) de trainingen. We kregen een 40-tal aanvragen binnen van studenten binnen, dus stelden we een 

wachtlijst op. 24 studenten kregen de mogelijkheid om in het begin van het academiejaar (oktober) te 

starten met de lessen. 

 

In de week van 19 oktober gingen de eerste lessen van alle groepjes van start. Helaas werd het project al 

na 2 weken ‘on hold’ gezet door de toenmalige covid-maatregelen. In de maanden november, december 
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en januari 2021 lag het studentenroeien volledig stil. Enerzijds door de maatregelen die de overheid ons 

oplegde en nadien door de examenperiode waarin onze studenten zaten. Begin februari 2021 gaven wij 

de coaches de toestemming om het roeien terug op te starten onder veilige omstandigheden en in 

kleinere groepjes. 

 

Het project studentenroeien werd georganiseerd in het kader van de beleidsfocus ‘laagdrempelig 

sporten’. Binnen dit project kreeg de VRL ondersteuning vanuit Sport Vlaanderen om Volans boten aan te 

kopen en studententrainers te vergoeden voor hun geleverde prestaties. Deze beleidsfocus liep af op 

31/12/2020, maar het project ‘studentenroeien’ zal verder georganiseerd worden binnen de basiswerking 

van de Vlaamse Roeiliga.  

 

Zeeroeien 

Het zeeroeien is reeds vele jaren bezig een plaatsje op de roeikalender te veroveren. Zowel roeiers als 

niet-roeiers zien hierin een prachtig en avontuurlijk alternatief voor het plat water roeien, vooral tijdens 

de zomermaanden. Ook World Rowing hecht hier stelselmatig meer aandacht aan, deze tak van het 

roeien komt waarschijnlijk op de olympisch programma vanaf 2028. Het zeeroeifestival wordt normaal 

gezien in augustus georganiseerd in samenwerking met zeeroeiclub C-Row, maar kon wegens de Covid-19 

maatregelen niet plaatsvinden in 2020.  

 

De Vlaamse Roeiliga heeft tijdens de zomermaanden van 2020 een dossier ‘Beach Sprint Rowing’ 

voorbereid en ingediend bij Sport Vlaanderen op 31/08 binnen de beleidsfocus innovatie.  
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2.2 Basisopdracht 2: roeitrainers 

 

2.2.1 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 2017 2018 2019 2020 

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%) 

97/139 

(69,78%) 

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). 

136 146 143 139 

 

2.2.2 Evaluatie 

 

SD 201: Het percentage kwalitatieve trainers bedraagt in 2020 69,78%. De doelstelling om tegen 2020 70% kwalitatieve trainers te hebben werd net niet bereikt.  

 

SD 202: Het aantal actieve trainers bedraagt in 2020 139. We hebben onze doelstelling van 150 niet bereikt.  
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2.2.3 Deel 1: sportkaderopleidingen 

 

Cijfergegevens 
 

Actieve trainers  

 

 
 

Conclusie: in 2020 hadden we 3 actieve trainers minder dan in 2019.  

 

 
 

Conclusie: de provincie Oost-Vlaanderen heeft het grootste aantal actieve trainers. In de provincies Oost-

Vlaanderen en West-Vlaanderen merken we een stijging op van het aantal actieve trainers in 2020, in de 

provincie Antwerpen zien we een daling.  
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Conclusie: de meeste trainers behoren tot de leeftijdscategorie 51-70 jaar. We merken in elke 

leeftijdscategorie een lichte daling van het aantal trainers op in 2020, met uitzondering van de 70+ 

categorie.  

 

 

 
 

Conclusie: we hebben ongeveer 75% mannelijke trainers en 25% vrouwelijke trainers.   
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Conclusie: we zien een daling van 5 mannelijke trainers en een stijging van 2 vrouwelijke trainers t.o.v. 

2019.  

 

Kwalificatiegraad 

 

  2020 

Actieve niet-gediplomeerde trainers 51 

Actieve gediplomeerde trainers 88 

Totaal aantal trainers 139 

Kwalificatiegraad 63% 
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Conclusie: In 2020 hadden we een kwalificatiegraad van 63,77%. Dit is een daling van ongeveer 5% ten 

opzichte van 2019. In 2020 waren er 51 actieve trainers zonder diploma. Dit is het potentieel dat we 

moeten warm maken om een opleiding initiator roeien te volgen.  

 

 
 

Conclusie: In bovenstaande grafiek 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. De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben een hoge 

kwalificatiegraad, de provincie West-Vlaanderen heeft een lage kwalificatiegraad.  
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Conclusie: ondanks het feit dat de kwalificatiegraad het laagste is in de provincie West-Vlaanderen, zien 

we wel een stijging in deze provincie in het aantal actieve gediplomeerde trainers, wat een heel positieve 

zaak is.  

 

Diploma’s  

 

 2020 

Initiator roeien 49 

Trainer B roeien  21 

Trainer A roeien  18 

Totaal 88 

 

 
 

Conclusie: de meeste gediplomeerde trainers hebben een initiatordiploma (49). Het aantal 

gediplomeerden trainer B en trainer A zijn ongeveer gelijk. De provincie Antwerpen heeft het meeste 

aantal initiatoren. De trainers B en A zijn het best vertegenwoordigd in de provincie Oost-Vlaanderen.  
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Conclusie: De meeste mannelijke trainers hebben het diploma initiator roeien en de meeste vrouwelijke 

trainers hebben het diploma initiator roeien.  

 

2020 Antwerpen 

Oost-

Vlaanderen 

West-

Vlaanderen Limburg 

Vlaams-

Brabant 

Brussels 

HG TOTAAL 

# gediplomeerde actieve trainers 30 41 16 1 0 0 88 

# actieve trainers 37 62 37 1 1 1 139 

# leden 443 799 400 44 7 15 1.708 

Kwalificatiegraad 

# gediplomeerde actieve trainers/# 

actieve trainers 81% 66% 43% 100% 0% 0% 63% 

Trainersgraad 

# actieve trainers/# leden 1/12 1/13 1/11 1/44 1/7 1/15 1/12 

Gediplomeerde trainersgraad 

# gediplomeerde actieve trainers/# 

leden 1/15 1/18 1/25 1/44 0 0 1/19 

 

Conclusies:  

- De VRL heeft een trainersgraad van 1 actieve trainer voor 12 leden in 2020.  

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

2020.  

 

Drop-in en drop-out actieve trainers  

 

  2018 2019 2020 

Drop-out 12 13 27 

Drop-in 22 10 23 

Resultaat + 10 -3 -4 

 

 

Conclusies:  

- In 2020 hadden we een drop-out van 27 trainers en een drop-in van 23 trainers. Dit geeft ons een 

totaal van -4 trainers ten opzichte van 2019.   
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Nieuwe gediplomeerden 2020 

 

Naam Club Diploma 

Guy Defraigne KRCG Trainer B roeien 

Jelle Terrie GRS Trainer B roeien 

Filip Joossens The Oar Trainer B roeien 

Evelien Ameel  KRSG Trainer B roeien 
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Acties 2020 
 

Actie Timing 

Organisatie opleiding Initiator roeien 

Locatie: Brugge  

- 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 

o De cursus is hoofdzakelijk digitaal verlopen 

Vanaf oktober 

2020 

Organisatie opleiding initiator roeien 

Locatie: Gent  

 

Organisatie opleiding Trainer B roeien 

Locatie: Gent  

  

Deze opleidingen 

werden in 2019 

opgestart en in 

2020 gefinaliseerd 

 

 

 

Conclusies  
 

De Vlaamse Roeiliga had in 2020 een kwalificatiegraad van 63%.  

 

In 2020 werd de lopende opleiding trainer B roeien (Gent) afgerond die in 2019 opgestart werd. Wel met 

de nodige vertragingen vanwege de Covid-19 pandemie. De 4 ingeschreven cursisten behaalden allen het 

diploma trainer B.  

 

De initiatorcursus die in 2019 in Gent opgestart werd, werd in 2020 verder gezet maar we moesten 

opnieuw de pauze-knop indrukken vanwege Covid-19. De cursisten behaalden hun diploma begin 2021.  

 

Daarnaast werd er in oktober 2020 een nieuwe initiatoropleiding gestart in Brugge. Na één fysieke les 

werd er geschakeld naar digitaal lesgeven waardoor we in 2020 de theorielessen konden geven en de 

theoretische examens konden afnemen. Nu is het wachten op groen licht vanuit de overheid om de 

praktijklessen te organiseren.  
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2.2.4 Deel 2: bijscholingen 

 

Cijfergegevens 
 

Sporttechnische bijscholingen  

 

De Vlaamse Roeiliga organiseerde in 2020 3 sporttechnische bijscholingen:  

• 7/03 video analyse (Kristof Huts) 19 inschrijvingen 

• 4/11 trainingsprincipes (Jan Boone) 11 inschrijvingen  

• 5/12 scouting (Ronald Florijn)   18 inschrijvingen  

In het totaal hebben er 48 trainers een bijscholing gevolgd in 2020.  

 

 

 
 

 

Conclusie: er waren 12 van de 17 clubs (studentenroeiclubs samengeteld) aanwezig op de 

sporttechnische bijscholingen die de Vlaamse Roeiliga organiseerde in 2020, dit is ongeveer 70%. De clubs 

KRB, KRSG en the Oar waren het best vertegenwoordigd.  

 

Bijscholingen 2020  

  Aanwezig Afwezig Totaal % 

Geen 15 36 51 29% 

Initiator 9 40 49 18% 

Trainer B 15 6 21 71% 

Trainer A 9 9 18 50% 

TOTAAL 48 91 139 34,5% 

 

Conclusie: er waren 34,5% van de actieve trainers aanwezig op de bijscholingen in 2020.  
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Conclusie: de meeste aanwezigen hadden ofwel het trainer B diploma ofwel geen diploma.  
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2.3 Basisopdracht 3: clubondersteuning 

 

2.3.1 Doelstellingen 

 

 Doelstelling Indicator Nulmeting Doelstelling 2017 2018 2019 2020 

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 Evaluatie 

in 2020 

Evaluatie 

in 2020 

8,2/10 

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 

• Veiligheidsvoorschrifte

n 

• 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% 

9 keer in 

2020 

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 

ondersteu

nd waar 

nodig.  

16 wel, 8 

niet nodig.  

100% van 

de clubs 

wordt 

ondersteu

nd waar 

nodig.  

18 wel, 6 

niet nodig.  

100% van 

de clubs 

wordt 

ondersteu

nd waar 

nodig.  

 

100% van 

de clubs 

wordt 

ondersteu

nd 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 6 personen de bevraging ingevuld. 

 

De volgende personen met functie hebben de bevraging ingevuld: 

 
 

 

Op de vraag of de ondersteuning van de federatie van belang is in de werking van de club antwoordt de 

meerderheid 9 en 10 op 10.  

De gemiddelde score van het belang van clubondersteuning is 8,8 op 10. 
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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 8,2 op 10. 

 

 
 

Conclusie OD 3011: Deze bevraging werd in 2020 uitgevoerd, toch kunnen we als kanttekening stellen dat 

er slechts 6 personen de bevraging invulden en of dit dan representatief is. De stijging van 10% in de 

tevredenheid naar clubondersteuning is wel bereikt.  

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 daling van het aantal gebruikte tools binnen het veiligheidsbeleid. 

Uiteindelijk werden ze 9 keer gebruikt in 2020. Dit komt omdat we in 2020 geen bijscholing hulpverlener 

hebben kunnen organiseren (Covid).   

 

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 het ganse bestuursorgaan.  

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 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 2020 

 

Actie Timing 

Sporttechnische ondersteuning van de roeiclubs 

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

voor de diverse leeftijdscategorieën.  

- De VRL verdeelt een trainingsboek met diverse trainingsfiches ter 

ondersteuning van de clubcoaches.  

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

 

- Maandelijks 

 

- Doorlopend 

 

- Afgelast wegens 

Covid-19     

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 voorziet een draaiboek voor een jaarlijks af te leggen 

risicoanalyse.  

 

- Doorlopend 

 

 

 

 

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 2020, 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. In 2020 was de ondersteuning op het terrein 

een pak lager vanwege Covid-19. De VRL diende een dossier in bij Sport Vlaanderen ter financiële 

ondersteuning van de clubs (noodfonds – Covid-19).  

 

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 2020 

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) 

01/12/201

8.  

+1%  

1848 

(A+B+D) 

01/12/201

9.  

+1.8% 

1709 

(A+B+D) 

01/12/202

0  

-5.84% 

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 

Geen 

stijging van 

10%, wel 

gelijk 

gebleven 

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. 

Communicatiepla

n wordt 

ontwikkeld in 

2018. 

Communicatiepl

an wordt 

gevolgd tot 

2020. 

NVT NVT NVT OK 

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%. 

2020: drop 

out van 

657, of 

+56%. 
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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. 

 

Jaartal A-licenties B-licenties D-licenties Totaal 

2017 647 1.147 161 1.955 

2018 655 997 182 1.834 

2019 606 977 252 1.835 

2020 527 831 351 1.709 

 

Conclusie SD 401: Ten opzichte van 2016 kennen we in 2020 een daling van 5,84% van het totaal aantal 

leden. Ten opzichte van vorig jaar zien we ook een daling (-126 leden). We hebben de doelstelling niet 

bereikt.  

 

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

 

Tevredenheid communicatie bij leden.  Gegevens 2020.  

 

De bevraging over de tevredenheid rond communicatie werd naar alle leden rondgestuurd via mailchimp. 

Er werden in totaal 1942 leden aangeschreven. Iedereen kon zijn bevindingen overmaken aan ons. 

Uiteindelijk hebben 57 personen de bevraging ingevuld wat neerkomt op 3% van het totale aantal 

bevraagden. 

 

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. Deze cijfers zijn exact dezelfde als bij de bevraging in 

2017. 
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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 8,3 op 10. 

 

 
 

Conclusie OD 402: Deze bevraging in 2020 kende een zeer lage respons, ondanks meerdere oproepen. De 

stijging van 10% inzake tevredenheid over de communicatie is wel bereikt. 

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 communicatie. 

Toch kunnen we ons vragen stellen over de betrokkenheid van de clubs door de lage respons.   

  

 

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

doelgroepen 

 

Conclusie OD 4021: De VRL heeft eind 2020 een communicatieplan ontwikkeld.   

 

 

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

 

  Drop-in Drop-out Totaal ∆# 

2017 622 486 1951 136 

2018 552 673 1834 -117 

2019 593 579 1848 14 

2020 541 657 1709 -116 

 

 

Conclusie SD 403: De drop-out in 2020 was 657. Dit is een stijging van 56% ten opzichte van 2016.  
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2.4.3 Deel 1: Promotie 

 

Cijfergegevens 
 

 
 

Conclusie: We zien een daling van 126 leden ten opzichte van 2019. Deze daling is te wijten aan de Covid-

19 pandemie.   
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Conclusie: De verhouding A, B en D-licenties is licht gewijzigd. De groep D licenties stijgt elk jaar, volgens 

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

licentie. De A en B licenties zijn gedaald in 2020.  

 

 

 
 

Conclusie: De drop out is de laatste paar jaar aan het stijgen. We blijven inzetten op initiatie en promotie 

om het totale aantal leden te doen stijgen.  
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Conclusie: De drop in was terug mooi aan het stijgen, maar is in 2020 opnieuw gedaald.   

 

 

 

 
 

Conclusie: De verhouding van drop in en drop out was in 2020 negatief.  
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Conclusies: de drop-out is het hoogst in de leeftijdscategorie 21-25 jaar, maar kent wel een piek op 13-

jarige leeftijd. De drop-in is het hoogst in de leeftijdscategorie 11-15 jaar en we zien dan terug een piek op 

45-jarige leeftijd.  

 

Ergometerproject op scholen  

 

In samenwerking met de partners MOEV en BVLO wordt jaarlijks promotie gemaakt voor het roeien bij 

scholieren. Dit gebeurt door het ergometerproject op scholen. In dit project brengen we een aantal 

ergometers binnen in de schoolomgeving en op die manier komen de scholieren in aanraking met de 

roeitoestellen. 

Voor de promotie van het ergometerproject wordt een groot aantal scholen in de buurt van een roeiclub 

aangeschreven met de vraag of de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding het ergometerroeien willen 

integreren in hun lessen. Daarnaast stimuleren we de roeiclubs zelf om contact op te nemen met de 

school en daarmee een samenwerking op de starten. 

In 2020 namen 2 scholen deel aan het ergometerproject. Beiden zijn gevestigd in Antwerpen. Een 4-tal 

andere scholen hadden ook de aanvraag gedaan, maar moesten dit nadien annuleren ten gevolge van de 

covid-maatregelen. In de vrije momenten werden de ergometers indien mogelijk ingezet op enkele losse 

sportdagen en op promotionele activiteiten. Het aantal deelnemende scholen ligt beduidend lager dan in 

2019 door de covid-maatregelen. Hieronder kan u een overzicht vinden van het aantal periodes en de 

verdeling in Vlaanderen.  

 

 
 

Op woensdag 5 februari ging in de Topsporthal in Gent het Vlaams Kampioenschap ergometerroeien voor 

scholieren door in samenwerking met MOEV. Het kampioenschap stond open voor jongens en meisjes 

van de tweede en derde graad secundair onderwijs en ging over 500m. De opkomst was goed, het 

enthousiasme van de deelnemers nog beter. Na een ganse middag roeien en telkens tijden verbeteren 

waren er medailles voor volgende winnaars / Vlaamse Kampioenen. Een eervolle vermelding aan Aaron 

Andries die zijn titel van vorig jaar verlengde.  

 

 Naam School 

Meisjes 2e graad Lina Vercruysse KA Voskenslaan 

Meisjes 3e graad Floor De Backer KA Zelzate 

Jongens 2e graad Toon Allaert Sint-Janscollege / Gentse RS 

Jongens 3e graad Aaron Andries Sint-Lievenscollege Gent / Gentse RS 
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Acties 2020 
 

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.  

Geen organisatie door 

Covid-19 

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  

5/02/2020 

 

Eind 2019 

Begin 2020 

 

5/02/2020 

Na het event.  

Organisatie Zeeroeifestival 

• Bepalen datum 

• Samenwerking zeeroei aanbieders 

• Samenwerking locatie 

• Uitvoering de dag zelf.  

Geen organisatie door 

Covid-19 
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Conclusie 
 

Het ledenaantal is in 2020 gedaald met 126 leden. Een grote oorzaak is ongetwijfeld de Covid-19 

pandemie.  

 

Op vlak van promotionele activiteiten hebben we heel weinig kunnen organiseren in 2020.  

Volgende organisaties hebben o.a.  niet kunnen plaatsvinden:  

 

- Dé Watersportdag 

- Het zeeroeifestival 

- De Roei Awards  
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2.4.4 Deel 2: communicatie 

 

Cijfergegevens 
 

Facebookpagina 

In januari 2020 zijn we gestart met 1.529 volgers en om in december te eindigden met 1.739 volgers. 

 

 
 

In januari 2020 zijn we gestart met 1.532 personen die onze facebookpagina leuk vonden. In december 

eindigden we met 1.735 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 Paginaweergaves Bouncepercentage 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

januari 653 913 491 739 2.481 3.230 56,99% 61,51% 

februari 888 1.044 681 858 3.411 3.890 59,08% 58,41% 

maart 1.175 868 893 686 4.164 2.841 60,29% 65,56% 

april 1.799 679 1.428 576 7.348 1.905 53,72% 72,64% 

mei 1.125 852 785 737 3.466 2.443 63,71% 70,05% 

juni 719 782 554 671 2.281 2.590 60,47% 63,41% 

juli 685 639 563 531 1.997 2.088 66,73% 64,90% 

augustus 901 1.001 713 871 2.861 3.346 65,99% 64,37% 

september 1.498 1.152 1.209 981 5.845 4.418 57,32% 59,33% 

oktober 858 1.419 657 1193 2.742 4.928 63,21% 63,45% 

november 973 676 732 550 3.337 2.186 61,45% 67,42% 

december 843 493 672 409 2.374 1.417 64,90% 73,18% 

totaal 12.117 10.518 9.378 8.802 42.307 35.282     

gemiddeld 1.010 877 782 734 3.526 2.940 60,64% 64,40% 

 

 

Conclusie: We hebben een gemiddeld aantal gebruikers van 877 per maand. Normaal zien we  duidelijk 2 

pieken in de tijdslijn bij de gebruikers: dit zijn de weekenden van het Belgisch Kampioenschap korte boten 

(april 2020) en het Belgisch Kampioenschap lange boten (september 2020). Dit jaar zien we enkel een piek 

in september / oktober (BK kort en lang).  

 

We hebben een gemiddeld aantal paginaweergaves van 2.940 per maand met uitschieters in september: 

4.418 en oktober: 4.929. Het totale aantal paginaweergaves voor 2020 ligt op 35.282. 
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We zien door Covid-19, met als gevolg de afgelasting van alle activiteiten zowel recreatief als competitief 

dat er een daling is in het bezoek van onze website. 

 

Nieuwsbrief 

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

licentie. In 2020 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 1.935 556 29,2% 77 4,0% 5 

Februari 1.908 490 26,0% 89 4,7% 7 

Maart 1.953 715 37,0% 23 2,1% 1 

April 1.934 577 30,0% 61 3,3% 6 

Mei 1.918 710 35,8% 84 3,6% 1 

Juni 1.935 571 29,6% 47 2,4% 5 

Augustus 1.989 643 32,6% 113 5,7% 3 

September 1.977 641 32,6% 46 2,3% 5 

Oktober 1.963 634 32,5% 43 2,2% 1 

November 1.945 605 31,2% 56 2,9% 2 

 

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 2020: 

 

* Bijscholing videoanalyse  

Februari 1.923 620 32,7% 31 1,6% 7 

 

* Covid 19: Federale maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus 

Maart 1.900 846 45,0% 0 0,0% 0 

 

* Covid 19: Verbod op watersport 

Maart 1.901 874 46,4% 20 1.1% 4 

 

* Covid 19: Heropstart fase 2 

Mei 1.925 966 50,3% 16 0.8% 7 

 

* Bevraging: Op naar een vlotte communicatie 

Juni 1.942 775 40,0% 103 5,3% 6 

 

* Supporter voor de Belgian Sharks in stijl! 

Oktober 1.972 877 44,6% 71 3,6% 4 

 

* Oproep: Dringend vrijwilligers gezocht voor BK 

Oktober 1.968 779 39,7% 5 0,3% 3 

 

* Op zoek naar een leuk geschenk? 

November 1.958 866 44,5% 30 1,5% 8 
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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 2020 
 

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  

 

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 2020 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 2020: 

* Bijscholing videoanalyse 

* Brieven rond Covid 19 nieuws (3) 

* Bevraging rond communicatie (herhaling van bevraging in 2017, mits aanpassing) 

* Supporteren in stijl voor de Belgian Sharks 

* Oproep voor vrijwilligers op het BK 

* Op zoek naar een leuk geschenk? 

 

e. Roeigids  

In 2020 werd de roeigids gedrukt op 500 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 ook online geplaatst op de website. Zo kan iedereen de roeigids te allen tijde 

inkijken. 
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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 1.525 in 2019 en 1739 in 2020. 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 2020 werd daarom gestart met een instagram-pagina. Op geregelde tijdstippen worden berichten en 

verhalen gepost op deze pagina. Op dit moment hebben we 526 volgers. 

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 2020 

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 2020: 94,25% 

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 2020: 96,30% 

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 2020: 88,89% 

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 2020: 96,97% 

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 2020: 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 

wedstrijden 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. 

2 organisaties in 2020: 

Brugge Boat Race + BK 

waarbij er een mixte 

geroeid werd.  

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 2020: 94,25% 

 

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 2020: 96,30% 

 

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 2020 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 2020 wijzigingen doorgevoerd aan het 

Bestuursorgaan en opgenomen in het jaarverslag. 
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Actie 2: Vastleggen van verklaringen van belangenconflicten 

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

het najaar van 2017.  

- 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. 

- Elke nieuwe medewerker of bestuurder ondertekende in 2020 de gedragscode. 

 

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 2020: 88,89% 

 

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 2020 op volgende momenten: 

- 15/01/2020 

- 19/02/2020 

- 06/05/2020 

- 26/05/2020 

- 01/07/2020 

- 08/07/2020 

- 28/09/2020 

- 18/11/2020 

- 21/12/2020 

- 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. 
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- 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. 

 

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 2020: 96,97% 

 

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 2020 werden Jonas De Coninck 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. 
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- Het comité is de voorbije maanden minstens éénmaal samengekomen om het financiële verslag te 

bespreken en heeft hierover gerapporteerd aan de Algemene Vergadering.  

- In 2020 vond de samenkomst plaats op 11 en 19 februari en werd hierover gerapporteerd op de 

Algemene Vergadering van 10 maart 2020. 

- 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 21/12/2020.  

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

werden opgenomen in het intern reglement dat in 2019 werd goedgekeurd. 

 

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. 

- Elke nieuwe medewerker of bestuurder ondertekende in 2020 de gedragscode. 

 

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 
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De organisatie heeft een financieel auditcomité 

De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités 

 

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 2020: 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. 

- In 2020 werd aan deze voorwaarde voldaan. 

 

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 2020 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 2020 werd deze prijs 

niet uitgereikt tijdens de jaarlijkse Roeiawards omwille van de Corona-crisis. 

- In 2020 werd er niets specifieks beslist waarop we een beroep moesten doen op onze 

belanghebbenden, de Corona pandemie is daar wellicht de oorzaak van. 
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- In 2021 en verdere jaren zal hier verder op toegezien worden dat interne belanghebbenden blijvend 

betrokken worden in het beleid van de Vlaamse Roeiliga. 

 

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 2020 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 2020 vond de samenkomst plaats op 11 en 19 februari en werd hierover gerapporteerd op de 

Algemene Vergadering van 10 maart 2021.  

 

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.   

- In 2020 werd de gedragscode niet gewijzigd. 

  

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. 
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Conclusies: 

 

Actie Timing 

Transparantie 

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

Intern reglement, bestuur, verslagen…) 

• Vastleggen verklaringen van belangenconflicten 

 

Doorlopend 

Doorlopend 

Democratie 

• Evalueren bestuursprofielen 

• 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 

 

Doorlopend 

Doorlopend 

 

Doorlopend 

Interne verantwoording en controle 

• Afbakening en acties tegen cumulatie van bestuurdersfuncties 

• Opstelling en auditing van financiële planning en 

communicatieverstrekking 

• Het bestuursorgaan 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 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. Onze 

doelstelling om in 2020 93% te halen in deze zaken is volbracht, we haalden 94,25%. 

Ook in 2021 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:  

• Brugge Boat Race 

• Belgisch Kampioenschap 

 

Bij andere wedstrijden wordt er telkens onderscheid gemaakt tov geslacht, gewicht, leeftijd,  boottype of 

al dan niet competitieve focus.  

 

Conclusie OD 5022: Er zijn 2 wedstrijden met gelijke kansen.  

 

Conclusie OD 5023: 100% van de clubs hebben een API aangesteld. Enkele clubs hebben zelfs meerdere 

API’s.  

 

Acties 2020 
 

Gezond sporten  

 
1. De VRL deed een analyse van de sport specifieke risico’s die zich kunnen voordoen bij de beoefening 

van de roeisport, alsook de maatregelen en initiatieven die zijn genomen ter voorkoming en 

bestrijding ervan. 

 

2. De Vlaamse Roeiliga heeft in 2020 haar sportmedisch geschiktheidsonderzoek herbekeken en een 

protocol opgesteld voor medische keuring.   

 

3. De VRL past leeftijdsgrenzen toe. Jeugd kan komen roeien vanaf de leeftijd van 10 jaar.  

 

4. De VRL voorziet in een continue doorstroming van (toegankelijke en relevante) informatie erover bij 

haar leden 

 

Een overzicht van alle onderwerpen waarover de Vlaamse Roeiliga in 2020 gecommuniceerd heeft:  

 

De bewegingsdriehoek 

Tournée Minerale 

Antidoping gids 



 

75 

 

Antidopinglijst 

 

5. De VRL kan hierover schriftelijk of digitaal rapporteren aan Sport Vlaanderen.  

 

6. De VRL houdt informatie in geanonimiseerde en statistische vorm bij van sportspecifieke risico’s en 

lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd. 

 

 
 

De VRL beschikt over een sport specifieke risico analyse.  

 

7. De VRL voorziet in een duurzame betrokkenheid van minstens één arts in de totstandkoming en 

uitwerking van haar gezond sporten-beleid.  

Dokter Ruben De Gendt is onze federatiearts.  

 

Ethisch sporten 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft in 2020 aan onderstaande opdrachten gewerkt:   

 

1. Organiseren en evalueren van een aanspreekpersoon integriteit 

Celine Pieters is aangesteld als API voor de Vlaamse Roeiliga. Dit werd kenbaar gemaakt via 

allerhande kanalen. Zij volgt het handelingsprotocol in het geval er een melding binnenkomt. In 

2020 werden er geen meldingen of klachten ontvangen.  

a. API schoolt zich jaarlijks bij: Celine Pieters volgde de bijscholing/terugkomdag voor federatie 

API’s op 26 november 2020, georganiseerd door ICES.  

b. API blijft zich profileren bij clubs en leden: op de AV van 4 maart 2020 heeft Celine Pieters een 

uitzeenzetting gegeven aan de clubs over grensoverschrijdend gedrag, het vlaggenspel en de 

API opleidingen die we organiseren. Daarnaast werden er heel concrete tips meegegeven wat 

clubs kunnen doen rond dit thema.  

 

2. Organiseren van preventie, vorming en sensibilisering 

De Vlaamse Roeiliga heeft in 2020 acties ondernomen voor het opleiden van club-API’s. Een eerste 

opleiding club-API werd ingericht op 9/03/2020 in KRBrugge (5 API’s werden opgeleid). De 

geplande opleiding van 12/03/2020 in Sport Vlaanderen Willebroek werd afgelast wegens de 

Covid19-maatregelen. 

 

Een overzicht van alle onderwerpen waarover de Vlaamse Roeiliga in 2020 gecommuniceerd 

heeft via website, nieuwsbrief, Roeigids en sociale media:  

 

Opleidingen club API   

Info over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

Vlaggenspel Sport met grenzen 

Charter geestig gezond sporten 
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Week tegen pesten 

Zeg Neen tegen racisme 

Time out tegen pesten 

VOICE moment  

Transgenders in de sport 

Give a Day 

Week van de vrijwilliger 

 

3. Voorzien in een adviesorgaan dat proactief en reactief advies kan verlenen aan het bestuur en aan 

de API van de sportfederatie 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft een ethische commissie die bestaat uit de volgende personen:  

Bjorn Waerlop KRCG 

Mike Galet GRS 

Arno Volckaert VRL 

Celine Pieters VRL  

 

4. Gedragscodes hanteren voor trainers, clubbestuurders en sporters  

 

De Vlaamse Roeiliga heeft een gedragscode uitgewerkt voor alle leden van de Vlaamse Roeiliga.  

 

5. Beschikken over een handelingsprotocol 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft een reactiebeleid met handelingsprotocol.  

 

6. Beschikken over een tuchtrechtelijk systeem 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft in 2020 een ethische- en tuchtstructuur uitgewerkt dat bestaat uit een 

ligaparket en een tuchtorgaan.  

 

7. Een integriteitsbeleid op clubniveau voeren via sportclubondersteuning: laagdrempelige 

aanspreekpersonen, gedragscodes, handelingsprotocol  

 

De Vlaamse Roeiliga heeft in 2020 een aantal concrete tips en handvaten aan haar clubs gegeven rond 

integriteitsbeleid:  

 

• API aanstellen 

• Meldpunt oprichten (mailadres/telefoonnummer) 

• Profilering club API  

o Website 

o Nieuwsbrief 

o Tijdschrift club 

o AV 

o Info avond roeiers en ouders 

o Affiches in kleedkamers 

o Mailing/brief aansluiting leden  

• Vorming voor club API’s via ICES. 2 sessies van telkens 3u: 

o Vorming vlaggensysteem 

o Vorming club API’s: handelingsprotocol + gesprekstechnieken (9/03 en 12/03) 

• Extra punten jeugdsportfonds 

• Ondersteuning ICES en VRL 

 

 

 



 

77 

 

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.  

 

Graag geven we ook mee dat de Covid-19 problematiek in 2020 de werking van de roeiclubs verstoord 

heeft. Dit zal zich uiten op het aantal organisaties (stages, wedstrijden, acties,…). 

 

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.  

8 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  435 

BTR 

wel aanvraag/geen 

rapportering 

wel aanvraag/geen 

rapportering 

geen aanvraag/geen 

rapportering 

 geen aanvraag/geen 

rapportering 

GRS 605  775  695  830 

KRB 550  545  555  525 

KRCG 615  605  690  870 

KRNSO 630  585  860  515 

KRSG 

geen aanvraag / 

geen rapportering  

 wel aanvraag/geen 

rapportering 
 635  935 

OAR 605  850  725  810 

RARC-KAWV 

geen aanvraag / 

geen rapportering  

 wel aanvraag/geen 

rapportering 

 geen aanvraag/geen 

rapportering 

 geen aanvraag/geen 

rapportering 

TRT 440  625  580  570 

TOTAAL 3930  4560  4740  5490 
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Overzicht aantal punten per categorie 

  2017 2018 % tov 2017 2019 % tov 2018 2020 % tov 2019 

jeugdopleiding en begeleiding  2065 2410 17 2670 10,79 3195 19,66 

clubstructuur van de jeugdwerking 745 720 -3 500 -30,56 610 22,00 

promotie van de jeugdroeiclub 880 1035 18 1095 5,80 1180 7,76 

varia 240 395 65 475 20,25 505 6,32 

  3930 4560 16 4740 3,95 5490 15,82 
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Evaluatie 

Het totaal aantal punten die de deelnemende clubs behaald hebben, bedraagt voor 2020 5490 punten. In 

2020 is er een stijging van het totaal aantal punten van 15,82% ten opzichte van 2019.  

In 2020 kent het totaal aantal punten een stijging van 39,70% ten opzichte van 2017 en een gemiddelde 

stijging over de vier jaar heen van 11,9%.  

 

De strategische doelstelling ‘tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten van de clubs binnen het 

jeugdsportproject met 10%’ werd dus behaald. 

 

Er is een stijging te merken bij de categorie ‘jeugdopleiding en begeleiding’. Bij de categorie ‘clubstructuur 

en jeugdwerking’ zien we een stijging ten opzichte van vorig jaar maar het beginniveau van 2017 wordt 

niet meer behaald. Dit is te wijten aan de het optioneel criterium jeugdsportbeleidsplan dat in deze 

categorie zwaar doorweegt. De categorie ‘promotie’ kent opnieuw een kleine stijging. De categorie ‘varia’ 

is ook opnieuw gestegen.  

 

Clubs die voldoen aan de deelnamevoorwaarden en de 15 optionele criteria, ontvingen het label  

 

Jeugdvriendelijke Roeiclub 2020. In 2020 ontvingen GRS - KRB – KRCG - KRSG - KRNSO – The OAR – TRT – 

ARV het label per post toegestuurd. 

 

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 2020 gaat dit om 31 personen. Maar binnen de jeugd zien we 

ook de aanwezigheid van trainers B (19) en trainers A (11) terug. 
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Over de 4 jaar heen zien we een lichte stijging in het aantal gediplomeerde trainers die actief training 

geven aan de jeugd.  

 

Tijdens deze 4 jaar werden er 3 VTS opleidingen gegeven (2x initiator roeien (goed voor 19 initiators) – 1x 

trainer B roeien (goed voor 5 trainers B)). 

 

 
 

In 2020 studeerden 4 nieuw gediplomeerde trainers B af en volgden 15 jeugdtrainers de cursus VTS 

initiator die doorging in Gent. Wegens Corona kon de cursus niet volledig afgerond worden en konden de 

diploma’s nog niet uitgereikt worden voor deze laatste doelgroep. 
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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 video 

analyse op 07/03/2020. Daarnaast werden een aantal bijscholingen gevolgd door enkele trainers buiten 

het VRL aanbod (VTS aanbod – internationaal aanbod). 

 

In 2020 organiseerde één club een sporttechnische bijscholing voor hun jeugdtrainers. KRBrugge 

organiseerde een bijscholing ‘Roeitechniek’.  

 

Het gebruik van het Roeibrevet werd in dit laatste jaar door alle clubs gebruikt op 1 club na (KRNSO).  

Voor de komende jaren wordt het roeibrevet herwerkt.  

 

 
 

Voor de volgende punten moeten we toch even de corona problematiek onder de loep nemen. Het 

organiseren van stages was in 2020 niet eenvoudig. De regelgeving omtrent covid-19 liet soms geen 

organisaties toe en dan op andere tijdstippen wel maar onder strenge voorwaarden.  
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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 2020 een daling maar deze kan zeker toegewezen worden 

aan de corona problematiek.  

 

2 van de 8 clubs met jeugd deden in 2020 beroep op sport externen om variatie te brengen in hun 

trainingen (gebruik maken van een externe zwem- of looptrainer,…). Dit daalde ten aanzien van 2019 

maar de ‘bubbelberperkingen’ van 2020 spelen hier een rol in. 

 

 
 

Alle clubs (met uitzondering van ARV en The OAR) hadden in 2020 minstens één jeugdwedstrijd 

ingepland. Wegens corona konden een aantal wedstrijden niet plaatsvinden, een aantal werden 

verplaatst (2) naar een later tijdstip en een aantal mochten door lokale overheden niet doorgaan mits 

aangepaste corona regels (2). Wegens de verschillende benaderingen in deze vreemde periode werd 

beslist om alle clubs die een wedstrijd op de planning hadden staan deze punten te geven.  

 

Alle clubs namen aan minstens 3 van 5 allround competities deel voor de jeugd en verdienden hiervoor 15 

punten.  

 

De organisatie van een interclub komt een vierde jaar op rij niet van de grond.  

 

KRBrugge zette een organisatie voor een  jeugdtoertocht op poten in 2020 tussen Brugge en Oostende. 

Wegens de opkomst van de tweede coronagolf werd deze organisatie last-minute geannuleerd. KRBrugge 

ontving hiervoor wel de 20 punten.  
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In 2020 waren er twee clubs die geen nevenactiviteiten organiseerden. KRCG organiseerde iets meer dan 

vorig jaar.  

 

 
 

Door Corona werd het aantal mensen op de wedstrijden beperkt. Enkel KRBrugge kon op 1 maart jeugd 

inzetten op hun wedstrijd.  

 

Het talentdetectieproject werd wegens corona afgelast, dus hier konden geen punten verdiend worden.   

 

Evaluatie 

De categorie jeugdopleiding en begeleiding kent in 2020 een stijging van een kleine 20% ten opzichte van 

2019. In vergelijking met 2017 een kleine 55% en we kennen een gemiddelde stijging over vier jaar van 

een kleine 16%. 

 

De operationele doelstelling:  ‘Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

jeugdopleiding en begeleiding met 10%’ is behaald. 

 

Overzicht aantal punten categorie jeugdopleiding en begeleiding 

  2017 2018 % tov 2017 2019 % tov 2018 2020 % tov 2019 

jeugdopleiding en begeleiding  2065 2410 17 2670 10,79 3195 19,66 
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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 op KRBrugge na. KRBrugge heeft een 

wijziging in jeugdsportverantwoordelijke die momenteel nog niet beschikt over de nodige diploma’s. 

Overigens werd bij alle clubs (op KRB na) alle overige voorwaarden voldaan. 
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Alle clubs organiseerden een info avond waar de jeugdwerking uit de doeken werd gedaan. Zij ontvingen 

hiervoor 30 punten.  

 

 
 

KRCG maakte een nieuw beleidsplan op 2019 – 2024 en ook The OAR had een beleidsplan 2020. 

 

KRCG en The OAR rapporteerden over hun werkingsjaar alsook KRBrugge deed een rapportering van hun 

werkingsjaar maar dit niet op basis van hun beleidsplan. Ze ontvingen hiervoor niet de volledige punten. 

 

Drie clubs deden een kwaliteitsbevraging nl. The OAR – GRS - KRSG 

 

Evaluatie 

Er is in 2020 opnieuw een stijging te zien in de categorie clubstructuur van de jeugdwerking met 22% ten 

opzichte van 2019. In vergelijking met 2017 hebben we een daling van 18% en we kennen een gemiddelde 

daling over vier jaar van een kleine 4%. 

 

De daling sinds 2019 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. 

 

Overzicht aantal punten categorie clubstructuur en jeugdwerking 

  2017 2018 % tov 2017 2019 % tov 2018 2020 % tov 2019 

clubstructuur van de jeugdwerking 745 720 -3 500 -30,56 610 22,00 

 

De operationele doelstelling ‘Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

clubstructuur en jeugdwerking met 10%’ werd niet behaald.  
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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 

 

Resultaten effectmeting 

 

 
 

7 op de 8 clubs beschikten over een promotiefilmpje.  

 

Alle clubs beschikten over een jeugdige website en een levendige facebookpagina.  
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Het organiseren van promotionele evenementen voor niet-leden werd door 3 van de 8 clubs opgenomen. 

Hierin zien we zeker een daling gezien de coronamaatregelen die voor sportclubs van kracht waren in 

2020. 

 

 
 

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. In 2020 zijn er 7 op de 8 clubs die een roeikamp voor 

beginners organiseerden. 

 

 
 

Bij deelname aan min. 2 externe promotionele evenementen konden de clubs 15 punten verdienen. 4 van 

de 8 clubs tekenden hierop in. Er waren in 2020 ook minder externe promotionele evenement 

georganiseerd wegens de corona maatregelen.  
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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 – GRS – KRCG – 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 tekende slechts 1 

club in om samen te werken met scholen om hun rekrutering te doen. De coronamaatregelen en ook de 

tijdelijke sluiting van de scholen heeft hier ook zijn impact op.  

 

Evaluatie 

In de categorie promotie van de jeugdroeiclub zien we een stijging van een kleine 8% ten opzichte van 

2019.  In vergelijking met 2017 hebben we een stijging van 35% en we kennen een gemiddelde stijging 

over vier jaar van een dikke 10% 

 

Overzicht aantal punten categorie promotie 

  2017 2018 % tov 2017 2019 % tov 2018 2020 % tov 2019 

promotie van de jeugdroeiclub 880 1035 18 1095 5,80 1180 7,76 

 

De operationele doelstelling ‘Tegen 2020 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

promotie van de jeugdroeiclub met 10%’ werd behaald. 
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De clubs konden ook intekenen op enkele optionele criteria onder de rubriek Varia. Hieronder een kort 

overzicht.  

 

Qua G-sport waren twee clubs die hierop intekenden: 

- TRT kocht aangepaste riemen aan voor een G-roeier 

- KRSG deed een initiatie in een school voor kinderen met ASS 

 

 
 

Alle clubs zetten op de één of andere manier in op democratisering. Hetzij door specifieke acties 

(mosselsouper, spaghetti festijn,…) hetzij door kortingen,… 
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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. 

 

 
  

Alle clubs zetten zich in voor het Ethisch Verantwoord Sporten. Dit gaat over het hebben van een API tot 

het volgen van opleidingen… 

 

3.1.2 Acties 2020 

 

Actie Timing  OK? 

Clubs informeren over het subsidiereglement  Januari – Februari 2020 OK 

Clubs stimuleren om deel te nemen aan het 

jeugdsportproject 

Januari – Februari 2020 OK 

Ingediende dossiers van de clubs screenen 28/02/2020 -5/03/2020 OK 

Clubs laten weten of hun dossier al dan niet 

goedgekeurd werd 

06/03/2020 OK 

Clubs begeleiden 07/03-9/10/2020 OK 

Deelnemende clubs dienen rapportering in met 

bewijsstukken 

10/10/2020 OK 

Subsidiebedrag wordt doorgegeven aan de clubs 30/10/2020 OK 

Facturen worden ingediend en gecontroleerd 13/11/2020 OK 

Uitbetaling subsidies aan de clubs  12/2020 OK 

Toekenning labels op de AV Verzending december 2020 OK 

Organisatie initiator roeien 10/2019-?2021 OK 

Organisatie trainer B roeien Opstart oktober 2019 – 

12/2020 

OK 

 

Conclusies 

In 2020 dienden 8 clubs van de 10 clubs met jeugd (exclusief de studentenroeiclubs) een aanvraag in tot 

deelname en 8 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  

Een nieuw clubreglement werd uitgewerkt voor de komende Olympiade 2021-2024 

 

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) 508 

totaal aangesloten niet-jeugd-leden (>=19 jaar) 1201 
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totaal aangesloten leden: 1709 

DEELGENOMEN AAN JEUGDSPORTPROJECT IN 2020 

totaal aantal deelnemende clubs die subsidies hebben ontvangen uit het jeugdsportfonds 8 

totaal aantal  clubs die wel hebben deelgenomen aan het jeugdsportproject maar geen subsidies 

hebben ontvangen (*) 2 

totaal aantal deelnemende clubs: 10 

totaal aantal deelnemende aangesloten jeugdleden (zonder studenten) 508 

totaal aantal deelnemende niet-aangesloten jongeren (scholen binnen het fonds) 294 

totaal aantal deelnemende jongeren 802 
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3.1.3 Beoordelingscriteria 
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Rapportering beleidsfocus jeugdsport 2020: deelgenomen sportclubs en subsidiebedragen per sportclub  

Naam 

sportclub 
ID  ID Sportclub Sportdatabank Vlaanderen Provincie 

Rek.nr 

Sportclub 
Naam contact Mail & Tel 

Ontvangen 

subsidiebedrag 2020 

Gentse Roei- 

en 

Sportvereniging 

25 a681fbd5-34f3-4630-8473-e4c72514491d 
Oost-

Vlaanderen 

BE94 4481 

8511 6114 
Pascale Provyn clubhousegrs@telenet.be 1.490,89 € 

Koninklijke 

Roeivereniging 

Club Gent 

5 
00000000-0000-0000-0000-

000000021235 

Oost-

Vlaanderen 

BE18 4460 

1132 2165 
Roland Sautois info@krcg.be 1.557,92 € 

Open 

Antwerpse 

Roeivereniging 

47 
83bc3891-0d52-49ef-91bd-

3485aabecaa0 
Antwerpen 

BE76 9730 

3900 0195 
Filip Joossens oar@live.be 1.457,38 € 

TRT Hazewinkel 36 
00000000-0000-0000-0000-

000000052639 
Antwerpen 

BE30 9791 

5070 9511 

Gerda Van 

Zeebroeck 
info@trt-hazewinkel.be 1.055,19 € 

Antwerpse 

Roeivereniging 

Sculling 

23 
00000000-0000-0000-0000-

000000021228 
Antwerpen 

BE30 3200 

6945 5811 

Philippe De 

Waele 
info@sculling.be 828,96 € 

Koninklijke 

Roeivereniging 

Brugge 

4 
00000000-0000-0000-0000-

000000021239 

West-

Vlaanderen 

BE65 2800 

5856 4896 
Vincent Leroy rowing@krbrugge.be 979,78 € 
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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 963,02 € 

Koninklijke 

Roeivereniging 

Sport Gent 

12 
00000000-0000-0000-0000-

000000021234 

Oost-

Vlaanderen 

BE08 0682 

0620 1213 

Nicole 

Vermeulen 
n.vermeulen@skynet.be 1.666,85 € 

Indien er meer sportclubs deelgenomen hebben dan het aantal voorziene rijen, gelieve dan gewoon extra rijen in 

deze tabel in te voegen. 
Totaal € 10.000,00 
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Overzicht van de werking Beleidsfocus Jeugdsport in 2020 

 

A. Omschrijving van de wijze waarop het jeugdsportproject werd gepromoot naar de clubs toe  

 

- Eind januari 2020 vertrok er een mailing naar de clubs met de uitleg van het 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 28/02.  

- Uiteindelijk hebben er op 6/03 8 clubs ingetekend. Eind oktober hebben 8 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 2020 

 
 

Jeugdsportlabels 2020 

 

 

Cover Roeigids 2020 

 

 
 

Roeibrevet 2020 
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3.2 Laagdrempelig sporten 

 

3.2.1 Doelstellingen 

 

Graag geven we bij het begin van deze rapportering mee dat de Covid-19 problematiek in 2020 de 

werking van de studentenroeiclubs verstoord heeft. Dit heeft zich geuit op het aantal deelnemende 

studenten, organisaties… 

 

Strategische doelstelling  

Tegen 2020 heeft de Vlaamse Roeiliga een betere studenten roeiwerking in Vlaanderen. 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) Verhoging van de kwaliteit van het studenten roeien door het bereiken 

operationele doelstelling OD 7011-7012 

Meetbron(nen) Ledenadministratie - inschrijvingen  

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker verantwoordelijke laagdrempelig sporten 

 

Resultaten effectmeting 

 

  2017 2018 2019 2020 

UCLL 41 39 40 27 

PXL 60 40 34 23 

Uhasselt 76 39 36 25 

Ugent 78 67 53 2 

Artevelde Hogeschool 2 2 1 0 

HoGent 11 9 6 1 

HoWest 4 0 0 0 

Auha 19 13 6 0 

TOTAAL 291 209 176 78 

 

De studentenwerking behoort tot de reguliere werking binnen de Vlaamse Roeiliga. Ondanks het corona 

jaar 2020 kunnen we toch een mooi aantal leden via de studentenwerking optekenen.  
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Evaluatie 

 

Ward Lemmelijn is het mooie voorbeeld van het studenten roei project. Ward is als student beginnen 

roeien en heeft zich verder ontwikkeld waardoor hij aan het uitgroeien is tot een internationale atleet. 

 

De studentenwerking in Limburg heeft zich dermate georganiseerd dat de studenten onmiddellijk in een 

reguliere werking vallen in de Roeiclub Schulensmeer vanaf 2021.  

 

De studentenwerking in Oost-Vlaanderen behoort reeds tot de reguliere werking. Jaarlijks worden een 

aantal studenten binnen een reguliere club begeleid in het roeien door gediplomeerde trainers.  

 

In de regio Antwerpen kon omwille van corona zo goed als niets opgestart worden en dit ondanks de 

goede onderhandelingen begin 2020 met de Thomas More school.  

 

We merken ook steeds een hogere deelname van studenten aan de reguliere competities zowel indoor als 

op het water. Zowel de studentenclubs als de studenten zelf vinden hun weg naar de Vlaamse en 

Belgische competities.  

  

Operationele doelstelling 1: Tegen 2020 stijgt het totaal aantal studentenroeiers met 40%. 

 

Meetplan  

 

Indicator(en) 40% meer deelnemers binnen het studentenroeien  

Meetbron(nen) Ledenadministratie - inschrijvingen  

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Verantwoordelijke laagdrempelig sporten 

 

Resultaten effectmeting 

 

 
 

De studentenroeiwerking is in het jaar 2020 zo goed als niet van de grond gekomen. Tijdens de maanden 

januari, februari werd heel wat promotie gemaakt maar de werking kon niet van start gaan wegens de 

gekende Covid-19 problematiek. Er waren geen trainingen mogelijk, alsook geen wedstrijden in het 

voorjaar. 

In de maand september werd de werking opnieuw opgestart en konden we voor Gent van de 45 

aanvragen plaats geven aan 24 studenten (KRSG 6 – KRCG 6 – GRS 12). 3 gediplomeerde trainers 

begeleiden de 24 studenten op 3 verschillende locaties. De studenten waren net opgestart toen een 

tweede lockdown zich aanbood en de werking opnieuw on hold werd gezet.  
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In bovenstaande grafiek kan je mooi zien dat 2017 een topjaar was qua studentenwerking. In 2020 ligt die 

grafiek een stukje lager wegens de gekende corona reden maar zien we toch dat de studentenwerking 

een invloed heeft op de leeftijden 20 en 21-jarigen.  

 

 
 

Door het studentenproject wordt de juiste doelgroep bereikt. Vanaf 19 jaar krijgen we een instroom 

binnen de studentenclubs.  
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Evaluatie 

 

 
 

Tijdens de Olympiade 2013-2016 kenden de cijfers een mooie stijgende lijn. De Olympiade 2017-2020 

startte met een stijging en daarna nam het aantal deelnemers lichtjes af. In 2020 konden we als federatie 

niets realiseren waardoor we met mindere cijfers de Olympiade afsluiten.  

 

 
 

In bovenstaande grafiek zetten we graag de beginsituatie bij aanvang van het studentenproject tegenover 

einde olympiade 2013-2016 en einde olympiade 2017-2020. We zien dat ondanks de dalende cijfers het 

studentenproject toch een positief effect heeft op de studentenpopulatie.  

 

De operationele doelstelling 1 werd niet behaald. De cijfers die vooropgesteld werden in de doelstelling 

waren misschien ook wel heel ambitieus.  

 

Operationele doelstelling 2: Tegen 2020 doet 30% van de studentenroeiers mee aan de 

studentenregatta 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) 30% van de studentenroeiers neemt deel aan de studentenregatta 

Meetbron(nen) Ledenadministratie - inschrijvingen  

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Verantwoordelijke laagdrempelig sporten 
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Resultaten effectmeting 

 

 
 

In 2020 werd er vanwege de pandemie geen studentenregatta georganiseerd en kunnen we hier dus geen 

cijfers van voorleggen.  

 

Op 4 maart 2020 ging het Vlaams Kampioenschap Indoor Studentenroeien door, een onderdeel van de 

finales van Studentensport Vlaanderen. Er namen 24 studenten deel. Daarna kon alle competitie niet 

meer doorgaan. 

 

Operationele doelstelling 2 werd in 2020 niet behaald.  

 

Algemeen merken we wel dat er een grotere betrokkenheid is van de studentenwerking in de reguliere 

competitie.  

 

3.2.2 Acties 2020 

 

Actie Timing  OK? 

Organisatorische en administratieve ondersteuning 

van het studentenroeien: 

- opvolgen inschrijvingen 

- opvolgen deelnemende clubs 

- opvolgen trainers 

- verdeling studenten  

- opvolging roeilicenties 

- opvolgen lidgelden 

- ondersteuning studentengroepen  

September- oktober  2020 OK 

Ontwikkelen en verdelen van promotiemateriaal: 

- opmaken affiche en promoteksten 

- verdeling promotiemateriaal roeiclubs en 

studentenroeiclubs 

Juni – september 2020 OK 

Organisatie zomerregatta Mocht niet plaatsvinden 

wegens corona 

OK 

Promotie wedstrijden voor studenten 

- BBR 

- Vlaamse Finales 

- Hasselt Studentenregatta 

- Zomerregatta 

- … 

Januari – februari 2020  

Ganse jaar door 

OK 
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Conclusies 

In 2020 beschikken we niet over de juiste cijfers wegens de corona pandemie.  

 

We kunnen concluderen dat na 2 olympiades het project een vaste plaats heeft in de reguliere werking 

van de Vlaamse Roeiliga. 

 

3.2.3 Beoordelingscriteria 

 

Criterium 1 

In welke mate richtte het laagdrempelig sportproject zich in 2020 tot de niet-georganiseerde, licht- of 

anders georganiseerde sporter en in welke mate wordt in een opvolgprogramma voorzien nadat de 

vooropgestelde doelstelling bereikt is? 

 

Het project richt zich op de doelgroep studenten (leeftijd 19 tot 24 jarigen).  

Op de leeftijd van 19-jaar haken heel wat studenten uit de reguliere werking af omdat de combinatie 

studiekeuze en het intensieve trainingsprogramma niet meer haalbaar zijn (drop-out). 

Op de leeftijd van 19-jaar komen heel wat studenten naar steden als Gent, Brugge, Antwerpen en Hasselt 

om te studeren. In deze steden is het roeien als sport aanwezig en kunnen studenten van deze sport 

proeven en zich eigen maken (drop-in).  

 

Het studentenroeien heeft een laagdrempelige insteek 

- minder trainingen per week 

- lager inschrijvingsgeld 

- recreatieve trainingsfocus 

- overkoepelende studentikoze activiteiten  

 

Door deze aanpassingen is de doelgroep licht- of anders georganiseerd dan een klassiek lidmaatschap.  

 

De studenten schrijven in via onderwijsinstelling maar komen in een aparte groep in een gewone roeiclub 

terecht waardoor de overstap naar de reguliere clubwerking na het studententraject heel laagdrempelig 

is. 

In de reguliere werking wordt zo een jongere recreatieve groep roeiers gecreëerd. 

 

Criterium 2 

In welke mate heeft het laagdrempelig sportproject in 2020 begeleiding van de sporters voorzien? 

 

Elke groep studentenroeiers wordt begeleid door een gekwalificeerde trainer. De grootte van de groep 

wordt bepaald door het aantal trainers dat beschikbaar is en het beschikbare materiaal binnen de clubs.  

VRL ondersteunt op organisatorisch, administratief, logistiek en promotioneel vlak. 

 

Criterium 3 

In welke mate was het laagdrempelig sportproject in 2020 laagdrempelig, creatief en uitdagend om 

sporters naar duurzame sportbeoefening toe te leiden? 

 

Voor de sporters werd enerzijds het instappen laag gehouden 

- inschrijven via de onderwijsinstelling  

- de kostprijs werd zo laag mogelijk gehouden  

- er werd met aangepast materiaal gewerkt (volans boten) 

- extra sportieve activiteiten bewerkstelligen een groepsgevoel 

- met de trainingen wordt gewerkt naar een competitief doel (regatta) 

Voor de ontvangende clubs werd het organisatorisch, administratieve, logistieke en promotionele luik 

gedragen door de federatie waardoor de trainers zich puur konden focussen op het roeigedeelte. 

Het feit dat de studenten binnen de clubs komen roeien zorgt dit voor een duurzaam lidmaatschap. 
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Criterium 4 

Beschrijf in welke mate het laagdrempelig sportproject in 2020 duurzame producten of trajecten 

ontwikkelde, zodat het project na afloop van de aanvullende subsidies succesvol voortgezet kan worden. 

 

Het laagdrempelig project heeft ervoor gezorgd dat 

- een nieuwe doelgroep jaarlijks wordt aangesproken om kennis te maken met het roeien 

- aangepast materiaal (Volans boten) bij de clubs ter beschikking is om deze doelgroep op te leiden 

- trainers vergoed werden voor hun inzet en ook een vast engagement zijn aangegaan op clubniveau voor 

deze doelgroep 

- de betrokkenheid van Studentensport Vlaanderen zorgt ook voor een duurzame partner om een aantal 

competities op poten te zetten 

 

Vanuit de VRL worden deze doelgroepen ook betrokken in de trainersopleidingen waardoor deze 

doelgroep ook ondersteuning kan bieden aan het huidige trainerskorps.  

 

Door dit project is het studentenroeien in de reguliere roeiwerking ingebed. 

 

Criterium 5 

Met welke relevante partners en stakeholders werd in 2020 samengewerkt voor het laagdrempelig 

sportproject? 

 

In het project zijn in eerste instantie de onderwijsinstellingen onze belangrijkste partners. Van hieruit 

worden studenten gerekruteerd en opgeleid. In Limburg wordt de Hasselt Studentenregatta 

georganiseerd door de onderwijsinstellingen zelf en dit zorgt voor een mooie uitdaging voor de 

studenten. 

Studentensport Vlaanderen is een belangrijke partner bij de competities. Het roeien werd opgenomen in 

het Groot Vlaams Studentenkampioenschap en zorgt voor een mooie wedstrijd voor deze doelgroep. 

Onze aangesloten clubs zijn eveneens hele belangrijke partners in dit traject gezien zij de trainers en de 

accommodatie aanleveren.  

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

studenten kunnen leren roeien.  

 

Criterium 6 

In welke mate richtte het laagdrempelig sportproject zich in 2020 op het inclusieve diversiteitsbeleid van 

de organisatie of de aangesloten clubs? 

 

 Er wordt een extra inspanning geleverd voor studenten met een studiebeurs. Er is een financiële 

tegemoetkoming voorzien van een korting van 25% op het bestaande lidgeld. Dit bedrag wordt 

aangevraagd als kosten voorafgaandelijk goedgekeurd door Sport Vlaanderen.  

Verder is iedereen die aangesloten is aan een Vlaamse hogere onderwijsinstelling welkom binnen deze 

doelgroep ( M/V/X – migranten – studenten met een beperking - …) 

 

Criterium 7 

In welke mate heeft het laagdrempelig sportproject in 2020 de participatie van mensen uit 

kansengroepen in het reguliere sportclubaanbod bevorderd? 

 

Door de inschrijvingsgelden laag te houden en de tegemoetkoming voor beursstudenten is de drempel 

naar kwalitatief leren roeien heel laag gehouden.  

 

Criterium 8 

Op welke wijze werden de beoogde doelstellingen en effecten in 2020 gemonitord? Werden de beoogde 

resultaten ook behaald? 

 

Alle cijfer gegevens werden bijgehouden in excel alsook in de ledendatabase van de Vlaamse Roeiliga.  
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Voor 2020 kunnen we geen cijfers geven die de beoogde doelstellingen staven. Dit ook gezien de corona 

pandemie de studentenwerking meermaals grondig verstoord heeft.  

 

Criterium 9 

Welke communicatiestrategie werd in 2020 opgezet om nieuwe sporters aan te trekken met het oog op 

regelmatige sportbeoefening? 

 

De Vlaamse Roeiliga was begin 2020 aanwezig met een interactieve stand met ergometers op: 

- studenten ontmoetingsdagen 

- studenten sport beurzen 

Er werd divers promotiemateriaal opgemaakt (folders, flyers, banners,…) om het studentenroeien bekend 

te maken bij de verschillende onderwijsinstellingen. Er werd ook sterk ingezet op social media om deze 

doelgroep zo efficiënt mogelijk te bereiken. 
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3.3 Topsport  

 

De rapportering topsport kan teruggevonden worden in een apart document.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag 2020 – Vlaamse Roeiliga vzw 

106 

 

4 Financieel verslag 
 

4.1 Financieel jaarverslag 2020 

 

 
1. Inkomsten 2020 

a. Globaal 

 Cijfers 2020 Budget 2020 Cijfers 2019 Budget 2019 

TOTALE INKOMSTEN € 716.447,36 € 675.193,00 € 739.630,36 € 684.330,00 

 Eigen inkomsten € 81.309,99 € 81.090,00 € 123.085,47 € 71.265,00 

Subsidies Sport Vlaanderen € 635.137,37 € 594.103,00 € 604.010,62 € 613.065,00 

Uitzonderlijke inkomsten   € 12.534,25   

 
 

b. Eigen inkomsten 

De VRL had over 2020 een totaalbedrag aan eigen inkomsten van € 81.309,99 
tegenover een budget van € 81.090,00.  
 

 Cijfers 2020 Budget 2020 Cijfers 2019 Budget 2019 

INKOMSTEN € 81.309,99 € 81.090,00 € 123.085,47 € 71.265,00 
 Inkomgelden en manifestaties  €             980,00   €          4.550,00   €        3.908,00   €        3.875,00  

 Lidgelden verenigingen  €        20.800,00   €        20.500,00   €      17.875,00   €      17.750,00  
 Licenties  €        25.171,90   €        28.000,00   €      25.071,50   €      26.000,00  
 Schenkingen  €          6.540,00   €          3.000,00   €        9.056,00   €        2.500,00  
 Subsidies SV, e.a.  €                   -     €                   -     €        2.000,00   €                  -    
 VIA subsidies  €        11.875,23   €        10.000,00   €      10.330,22   €        9.500,00  
 VIVO  €             151,00   €            115,00   €          150,00   €           115,00  
 Sponsoring inkomsten  €          2.200,00   €          3.500,00   €        3.200,00   €        2.500,00  
 Recuperatie kosten  €          4.881,99   €          9.350,00   €      51.017,65   €        8.950,00  
 Verkoop materiaal  €          8.338,00   €          2.000,00    

 Diverse (recup BV)  €             371,87    €          372,26   

75 Financiele  opbrengsten  €                      -     €              75,00   €          104,84   €             75,00  

 
 

c. Subsidies SPORT VLAANDEREN 

 Cijfers 2020 Budget 2020 Cijfers 2019 Budget 2019 

SUBSIDIES SPORT VLAANDEREN € 635.137,37 € 594.103,00 € 604.010,62 € 613.065,00 

 Algemeen  €      175.000,00   €      180.000,00   €    179.660,09   €     185.000,00  

 Subsidiesaldo 2019  €        19.045,91     

 Noodfonds  €        37.584,00     

 Jeugdsport  €          9.477,33   €          9.478,00   €        4.965,00   €        4.965,00  

 Topsport  €      305.720,51   €      322.800,00   €    268.971,59   €     289.276,00  

 Topsport bijkomende werking  €        15.850,00    €      37.150,00   €      37.150,00  

 Topsport Be Gold  €        52.844,62   €        67.500,00   €      76.000,00   €      76.000,00  

 BOIC Olympic Solidarity  €          5.290,00    €      16.589,94   

 Laagdrempelig sporten  €        14.325,00   €        14.325,00   €      20.674,00   €      20.674,00  
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d. Uitzonderlijke inkomsten 

 

 Cijfers 2020 Budget 2020 Cijfers 2019 Budget 2019 

UITZONDERLIJKE INKOMSTEN  €      -    €     12.534,27   

76 uitzonderlijke opbrengsten  €           €       8.234,27  
76 Meerwaarde uit vaste activa  €           €       4.300,00  
 
 
2. Uitgaven 2019 

a) Globaal 
 

 
 
 

b) Overzicht kosten basiswerking en beleidsfocussen 
 

 

 Cijfers 2020 Budget 2020 Cijfers 2019 Budget 2019 

BASISWERKING  €         38.418,34   €        40.070,00   €      41.336,00   €      33.740,00  

ALGEMENE KOSTEN   €         17.923,10   €        20.320,00   €      21.039,00   €      21.795,00  

PERSONEELSKOSTEN  €       184.135,00   €      204.000,00      

NOODFONDS  €         25.000,02        

JEUGDSPORT  €         11.469,48   €        18.750,00   €      11.917,22   €      18.750,00  

STUDENTENROEIEN  €         14.522,05   €        14.325,00   €      20.674,00   €      20.674,00  

TOPSPORT   €       385.900,09   €      389.800,00   €    405.411,53   €     365.276,00  

PP1 (M1x)  €                    -     €                   -     €      39.695,59   €      60.000,00  

PP2 (LM2x)  €         84.000,00   €        87.300,00   €      79.000,00   €      79.000,00  

PP3 (M2x)  €         65.500,00   €        65.000,00   €                 -     €                  -    

OP1 (U23-Junioren)  €         43.835,94   €        54.000,00   €      74.000,00   €      74.000,00  

Talentdetectie (trainers)  €       112.384,57   €      116.000,00   €      76.276,00   €      76.276,00  

Be Gold  €         52.844,62   €        67.500,00   €      76.000,00   €      76.000,00  

 Extra budget  €         15.850,00     €      37.150,00    

Schenkingen  €           3.500,00     €        6.700,00    

Kosten LFA  €           2.694,96        

BOIC Olypmic Solidarity  €           5.290,00     €      16.589,94    

 Cijfers 2020 Budget 2020 Cijfers 2019 Budget 2019 

TOTALE UITGAVEN -€ 677.368,08 -€ 680.437,00 -€ 745.941,08 -€ 682.838,00 

61 Diensten en diverse goederen  €   -414.700,83   €   -463.862,00   €   -503.446,27   €    -476.203,00  

62 Personeelskosten  €   -185.028,33   €   -205.400,00   €   -209.828,68   €    -195.460,00  

63 afschrijvingen  €     -42.521,73   €       -1.000,00   €     -22.315,66   €       -1.000,00  

64 andere bedrijfskosten (Jeugd)  €     -10.000,00   €     -10.000,00   €     -10.000,01   €     -10.000,00  

 Noodfonds naar clubs  €     -25.000,02     

      
65 fin. Kosten  €          -117,17   €         -175,00   €         -220,24   €          -175,00  

66 uitzonderlijke kosten  €             -      €           -98,77   
67 Roerende voorheffing  €             -      €           -31,45   
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3. Resultaat 
 

 
 

Verwerking resultaat 
 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusie 
 

 

Het resultaat van het boekjaar 2020 is positief dankzij enerzijds enkele besparingen en 

anderzijds enkele extra inkomsten. Ook kan er voor het eerst een te verwachten subsidiesaldo 

voor 2020 berekend worden.  

- Personeelsbesparing: 20.000 euro, besparing algemene werking: 7.500 euro. 

- Subsidiesaldo van 2019: 19.045,91 euro 

- Te verwachten subsidiesaldo basiswerking voor 2020: 8.636 euro. 

- Noodfonds Sport Vlaanderen: 12.584 euro 

Voor 2021 werden 2 innovatieve projecten goedgekeurd. Enerzijds beach sprint en anderzijds 

EXR games. Deze projecten werden goedgekeurd voor respectievelijk 2 jaar en 1 jaar. 

Bij beide projecten is er een zware investeringskost die van Sport Vlaanderen gedragen moet 

worden over 3 jaar. Dit wil dus zeggen dat we voor het innovatieve project Beach Sprint nog 1 

jaar en voor EXR games 2 jaar de afschrijvingen zelf moeten dragen. 

Daarvoor leggen we met het positieve resultaat een fonds innovatie aan zodat we in 2022 en 

2023 de afschrijvingen kunnen dragen. 

Voorlopig begrote afschrijvingen: 

Beach Sprint: 19.200 euro in 2023 (8 boten, 12 paar riemen, een botentrailer, een strandkar, 

promotietent en startboog) 

EXR Games: 8.800 euro in 2022 en 8.800 euro in 2023 (12 ergometers, 20 Ipads) 

 
 
 

 Cijfers 2020 Budget 2020 Cijfers 2019 Budget 2019 

TOTALE INKOMSTEN € 716.447,36 € 675.118,00 € 727.096,09 € 684.330,00 

TOTALE UITGAVEN -€ 677.368,08 -€ 680.362,00 -€ 745.810,86 -€ 682.838,00 

RESULTAAT gewone bedrijfsuitoef. € 39.079,28 -€ 5.244,00 -€ 18.714,77 € 1.492,00 

Uitzonderlijke opbrengsten € 0  € 8.234,22  

Meerwaarde realisatie VA € 0   € 4.300,00   

Uitzonderlijke kosten € 0  € -.98,77  

Roerende voorheffing € 0  € -31,45  

RESULTAAT 2020 € 39.079,28  € -6.310,72  

Overgedragen resultaat 2019 € 61.731,92 

Fonds Innovatie € 39.079,28 

Totaal overgedragen winst € 0 
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5. Voorziene subsidies 2021 
 

 2021 2020 

Basissubsidie € 176.020,63 € 161.288,88 

Subsidie Jeugdsport € 9.265,10 € 9.477,33 

Subsidie Laagdrempelig sporten  € 14.325,00 

Subsidie Innovatie Beach Sprint € 61.435,30  

Subsidie Innovatie EXR Games € 55.781,71  

Subsidie Topsport € 404.000,00 € 322.800,00 

Technisch Directeur € 95.000,00  

Prestatieprogramma LM2x € 90.000,00 € 87.300,00 

Prestatieprogramma M2x € 92.000,00 € 65.500,00 

Ontwikkelingsprogramma € 81.000,00 € 55.300,00 

Talentdetectie en training € 46.000,00 € 114.700,00 

Be Gold € 70.000,00 € 67.500,00 

Topsportstudentenproject € 21.600,00 € 15.850,00 

 
 
 
 
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 vergoedingen werden uitbetaald in 2020. Dit betreft een km-vergoeding voor verplaatsingen 

met de eigen wagen. 

 

Hubert De Witte, voorzitter   335,40 euro 

Vincent Pauwels, penningmeester    88,20 euro 

Ferdinand Peeters/Lea Cappoen, bestuurslid 156,00 euro 
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5 Commissieverslagen 
 

5.1 Administratief jaarverslag 

 

Algemene bemerking bij het administratief verslag van 2020: 

Begin 2020 brak de Covid19-pandemie uit met als gevolg een eerste lockdown waardoor er vanaf 16 

maart 2020 geen of beperkte trainingen mogelijk waren en geen wedstrijden mochten georganiseerd 

worden. 

Gedurende het jaar wisselden versoepelde en verstrengde maatregelen zich af. 

2020 was zeker geen gewoon roei-jaar en dat heeft een invloed op de diverse cijfers. 

 

Algemene Vergadering 

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Roeiliga vzw is op de volgende data bijeengekomen: 

• 04/03/2020: Jaarverslagen commissies – jaarrekening 

• 26/08/2020: 4-jaarlijks beleidsplan 2021-2024  

 

De benoeming van Elke Verhaeghe binnen het bestuursorgaan van de VRL werd tijdens de AV van 4 maart 

bevestigd. 

Op 22/04/2020 werd door het overlijden van Ferdinand Peeters zijn mandaat beëindigd. 

Lea Cappoen werd tijdens het bestuursorgaan van 26/05/2020 benoemd als bestuurder.  

De beëindiging en de benoemingen werden op 27/07/2020 neergelegd bij de Kamer van Koophandel in 

Gent.  

 

Aanpassing Intern reglement: 

Het intern reglement werd aangevuld met de structuren van de tuchtcommissie, het tuchtreglement en 

de gedragscode voor de leden. 

Het intern reglement werd opgestuurd naar de leden van de Algemene Vergadering op 19/11/2020. Er 

werden geen opmerkingen ontvangen. De wijzigingen werden dus aanvaard en goedgekeurd en van 

kracht zijn per 21/12/2020. 

Het aangepast intern reglement werd eind december 2020 op de VRL-website geplaatst. 

 

Bestuursorgaan 

Het Bestuursorgaan is samengekomen op: 

 

 Vergaderingen Raad van Bestuur 2020 – Aanwezigheden 

VOLLEDIG JAAR 15/01 19/02 06/05* 26/05* 01/07* 08/07 28/09 18/11* 21/12* 

Hubert De Witte OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Chantal Neirinckx - OK OK OK OK OK - OK OK 

Vincent Pauwels - OK OK OK OK - OK OK - 

Charles-Henri Dallemagne - - OK - OK OK OK OK - 

Annemarie De Wispelaere OK OK OK OK OK OK - OK OK 

Mike Galet - OK OK - OK OK OK OK OK 

Annelies Bredael OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Ferdinand Peeters OK OK - - - - - - - 

Gwenda Stevens OK OK OK OK OK OK OK OK OK 

Elke Verhaeghe - OK OK OK OK OK OK - OK 

Lea Cappoen - - - - - OK - OK - 

 * online wegens covid-19 
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 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 KRB 1 Gwenda Stevens 

Afgevaardigde RvB KRB 2 Charles Dallemagne 

Afgevaardigde RvB KRB 3 Annemarie De Wispelaere 

Afgevaardigde RvB KRB 4 Lea Cappoen 

Bestuurslid Elke Verhaeghe 

 

Secretariaatsmedewerkers 

• Administratief coördinator: Lien Desmet (halftijds) 

• Administratief coördinator: Lien Van de Velde (halftijds) 

• Sporttechnisch coördinator: Celine Pieters 

• Sporttechnisch coördinator – recreatief: Brand Breyne tewerkgesteld tot en met 16/08/2020 

• Sporttechnisch coördinator – recreatief: Arno Volckaert tewerkgesteld vanaf 1/10/2020 

• Technisch directeur: Dominique Basset contract tot en met 31/12/2020, maar de samenwerking werd 

vroegtijdig stopgezet op 01/05/2020. De functie technisch directeur ad interim wordt vanaf 

01/05/2020 waargenomen door Dr. Jan Boone. 

• Vlaamse Topsportcoaches: 

o Frans Claes 

o Dirk Crois 

o Jeroen Neus 

o Piet Graus 

o Rudy De Coninck 

• Jeugdcoach: Christel Hiel 

 

Het statuut ‘verenigingswerk’ werd toegepast bij de beleidsoptie ‘laagdrempelig sporten’ om de 

studententrainers te betalen in 2020. Ook de topsporttrainers en drivers werden vergoed via het statuut 

‘verenigingswerk’. 

In het voorjaar van 2020 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wetgeving rond onbelast bijverdienen 

van 2018 (waaronder het verenigingswerk). Per 1 januari 2021 worden aanpassingen doorgevoerd aan 

het statuut (10% solidariteitsbijdrage voor de werkgever + 10% afdragen door de werknemer bij de 

belastingen).  

 

Boekhouding 

Voor boekjaar 2020 werden de boekingen intern doorgevoerd met het programma Wings (Lien Van de 

Velde). Het extern boekhoudkantoor De Kleine Prins behartigt de BTW-aangiftes en de afsluiting van het 

boekjaar. 

 

Verzekeringen 

In 2020: 

VRL-boten + trailers + busje: Wilink 

Ongevallen, bestuurdersaansprakelijkheid, …: Arena 

Arbeidsongevallen: Baloise Insurance 
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Ongevallen 

Volgende tabel geeft een overzicht van de aangegeven ongevallen 2020: 

 

nr. club soort  N° schade status 

1 KBR LO 202001428 Lopend 

2 VRL BA 202001553 Lopend 

3 GRS LO 202001985 Lopend 

4 ARV LO 202003288 Lopend 

5 KRCG LO 202004964 Lopend 
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Licenties 
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Jaarverslag 2020 – Vlaamse Roeiliga vzw 

125 

 

Ledenbeheer 

In 2020 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.  

 

Opvolging competities 

Het regattabeheersysteem werd ook verder uitgebouwd om te voldoen aan de noden van de clubs.  

 

Administratieve bijscholingen 

In 2020 werden geen administratieve bijscholingen georganiseerd omdat er vanaf half maart geen 

samenkomsten mochten doorgaan wegens Covid-19. 

 

GDPR 

In 2020 werd door de VRL het nodige ondernomen om tegemoet te komen aan de GDPR wetgeving. 

Het logboek werd up-to-date gehouden. 

 

Ethiek 

In 2020 behartigde Celine Pieters de functie ‘Aanspreekpersoon Integriteit’. 

Er werden tevens acties ondernomen voor het opleiden van club-API. Een eerste opleiding club-API werd 

ingericht op 9/03/2020 in KRBrugge (5 API’s werden opgeleid). De geplande opleiding van 12/03/2020 in 

Sport Vlaanderen Willebroek werd afgelast wegens de Covid19-maatregelen. 
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5.2 Verslag commissie jeugd- en schoolroeien 

 

1. SUBCOMMISSIE JEUGDROEIEN 

  

Wegens de coronapandemie werden dit jaar behoorlijk wat wedstrijden uitgesteld of zelfs geannuleerd. 

Bijgevolg werden er 2 duathlons (KRCG, KRB), 2 triathlons (KRSG, GRS), 3 regatta’s (KRSG + KvB korte 

boten, KRCG + KvB korte boten en KvB lange boten), één loopwedstrijd (GRS) en 1 ergometerwedstrijd 

(GRS) georganiseerd, waar de jonge roeiers konden deelnemen. 

 

De talentdetectie voor de jeugd in de vorm van het VRL Roeikompas op maandag 06 april 2020 in 

Hazewinkel werd afgelast. Ook de jeugdstage voor 14-jarigen georganiseerd door de Koninklijke Belgische 

Roeibond (KBR) kon niet plaatsvinden wegens de geldende coronamaatregelen. 

 

Het jaarlijkse Allroundcriterium is een regelmatigheidscriterium. Gezien de schrapping van 3 van de 7 

competities werd dan ook beslist om dit jaar geen einduitslag te berekenen. (U kan in bijlage evenwel een 

eindstand vinden op basis van de wedstrijden die wel plaatsgevonden hebben.) 

Om de jeugd te blijven motiveren trok de KBR de kaart van de junioren en werd er ingezet op de 12-, 14- 

en 16-jarigen in een Youth Challenge Cup als alternatief voor de geannuleerde Bekers van België, 

waarvoor dank. 

 

De Jeugdroeihappening gepland op zaterdag 10 oktober 2020 in KR Sport Gent werd tevens afgelast daar 

de geldende afstandsregels en sanitaire maatregelen niet konden gewaarborgd worden. 

 

In 2020 bleven de clubs inzetten op verschillende jeugdsportacties tijdens deze moeilijke coronaperiode.  

ARV, TRT, The OAR, GRS, KRCG, KRSG, KRB en KRNSO behaalden voldoende punten om het label 

jeugdvriendelijke sportclub in ontvangst te nemen. 

 

2. SUBCOMMISSIE SCHOOLROEIEN (i.s.m. Arno Volckaert) 

 

In samenwerking met de partners MOEV en BVLO wordt jaarlijks promotie gemaakt voor het roeien bij 

scholieren. Dit gebeurt door het ergometerproject op scholen. In dit project brengen we een aantal 

ergometers binnen in de schoolomgeving en op die manier komen de scholieren in aanraking met de 

roeitoestellen. 

Voor de promotie van het ergometerproject wordt een groot aantal scholen in de buurt van een roeiclub 

aangeschreven met de vraag of de leerkrachten Lichamelijke Opvoeding het ergometerroeien willen 

integreren in hun lessen. Daarnaast stimuleren we de roeiclubs zelf om contact op te nemen met de 

school en daarmee een samenwerking op de starten. 

In 2020 namen 2 scholen deel aan het ergometerproject. Beiden zijn gevestigd in Antwerpen. Een 4-tal 

andere scholen hadden ook de aanvraag gedaan, maar moesten dit nadien annuleren ten gevolge van de 

covid-maatregelen. In de vrije momenten werden de ergometers indien mogelijk ingezet op enkele losse 

sportdagen en op promotionele activiteiten. Het aantal deelnemende scholen ligt beduidend lager dan in 

2019 door de covid-maatregelen. Hieronder kan u een overzicht vinden van het aantal periodes en de 

verdeling in Vlaanderen.  
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Op woensdag 5 februari ging in de Topsporthal in Gent het Vlaams Kampioenschap ergometerroeien voor 

scholieren door in samenwerking met MOEV. Het kampioenschap stond open voor jongens en meisjes 

van de tweede en derde graad secundair onderwijs en ging over 500m. De opkomst was goed, het 

enthousiasme van de deelnemers nog beter. Na een ganse middag roeien en telkens tijden verbeteren 

waren er medailles voor volgende winnaars / Vlaamse Kampioenen. Een eervolle vermelding aan Aaron 

Andries die zijn titel van vorig jaar verlengde.  

 

 Naam School 

Meisjes 2e graad Lina Vercruysse KA Voskenslaan 

Meisjes 3e graad Floor De Backer KA Zelzate 

Jongens 2e graad Toon Allaert Sint-Janscollege / Gentse RS 

Jongens 3e graad Aaron Andries Sint-Lievenscollege Gent / Gentse RS 

 

Onze felicitaties aan alle roeiers, deelnemende clubs, en organiserende clubs en hun vele vrijwilligers die 

het mogelijk maakten om in het coronajaar 2020 alsnog competities te laten plaatsvinden in veilige 

omstandigheden. 

 

Het wordt wellicht nog een vreemd jaar, vol corona-aanpassingen, maar we blijven ijveren opdat de 

roeisport ook in 2021 de ondersteuning en erkenning krijgt die ze verdient en ik wens iedereen het 

allerbeste in het volgende roeiseizoen! 
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5.3 Verslag commissie communicatie en sponsoring 

 

1. Cijfergegevens communicatie 

    
a) 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 2020. 

 

 
 

Actieve gebruikers per maand 

 

 Gebruikers Nieuwe gebruikers Paginaweergaves Bouncepercentage 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

januari 653 913 491 739 2.481 3.230 56,99% 61,51% 

februari 888 1.044 681 858 3.411 3.890 59,08% 58,41% 

maart 1.175 868 893 686 4.164 2.841 60,29% 65,56% 

april 1.799 679 1.428 576 7.348 1.905 53,72% 72,64% 

mei 1.125 852 785 737 3.466 2.443 63,71% 70,05% 

juni 719 782 554 671 2.281 2.590 60,47% 63,41% 

juli 685 639 563 531 1.997 2.088 66,73% 64,90% 

augustus 901 1.001 713 871 2.861 3.346 65,99% 64,37% 

september 1.498 1.152 1.209 981 5.845 4.418 57,32% 59,33% 

oktober 858 1.419 657 1193 2.742 4.928 63,21% 63,45% 

november 973 676 732 550 3.337 2.186 61,45% 67,42% 

december 843 493 672 409 2.374 1.417 64,90% 73,18% 

totaal 12.117 10.518 9.378 8.802 42.307 35.282     

gemiddeld 1.010 877 782 734 3.526 2.940 60,64% 64,40% 

 

Conclusie: We hebben een gemiddeld aantal gebruikers van 877 per maand. Normaal zien we  

duidelijk 2 pieken in de tijdslijn bij de gebruikers: dit zijn de weekenden van het Belgisch 

Kampioenschap korte boten (april 2020) en het Belgisch Kampioenschap lange boten (september 

2020). Dit jaar zien we enkel een piek in september / oktober (BK kort en lang).  

 

We hebben een gemiddeld aantal paginaweergaves van 2.940 per maand met uitschieters in 

september: 4.418 en oktober: 4.929. Het totale aantal paginaweergaves voor 2020 ligt op 35.282. 
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We zien door Covid-19, met als gevolg de afgelasting van alle activiteiten zowel recreatief als 

competitief dat er een daling is in het bezoek van onze website. 

 

b) Nieuwsbrief 

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

licentie. In 2020 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 1.935 556 29,2% 77 4,0% 5 

Februari 1.908 490 26,0% 89 4,7% 7 

Maart 1.953 715 37,0% 23 2,1% 1 

April 1.934 577 30,0% 61 3,3% 6 

Mei 1.918 710 35,8% 84 3,6% 1 

Juni 1.935 571 29,6% 47 2,4% 5 

Augustus 1.989 643 32,6% 113 5,7% 3 

September 1.977 641 32,6% 46 2,3% 5 

Oktober 1.963 634 32,5% 43 2,2% 1 

November 1.945 605 31,2% 56 2,9% 2 

 

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 2020: 

 

* Bijscholing videoanalyse  

Februari 1.923 620 32,7% 31 1,6% 7 

 

* Covid 19: Federale maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus 

Maart 1.900 846 45,0% 0 0,0% 0 

 

* Covid 19: Verbod op watersport 

Maart 1.901 874 46,4% 20 1.1% 4 

 

* Covid 19: Heropstart fase 2 

Mei 1.925 966 50,3% 16 0.8% 7 
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* Bevraging: Op naar een vlotte communicatie 

Juni 1.942 775 40,0% 103 5,3% 6 

 

* Supporter voor de Belgian Sharks in stijl! 

Oktober 1.972 877 44,6% 71 3,6% 4 

 

* Oproep: Dringend vrijwilligers gezocht voor BK 

Oktober 1.968 779 39,7% 5 0,3% 3 

 

* Op zoek naar een leuk geschenk? 

November 1.958 866 44,5% 30 1,5% 8 

 

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. 

 

c) Roeigids  

In 2020 werd de roeigids gedrukt op 500 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 2020 opnieuw online geplaatst op de website. Zo kan iedereen de roeigids te 

allen tijde inkijken. 

 

d) 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 2020 zijn we gestart met 1.529 volgers en om in december te eindigen met 1.739 volgers. 
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In januari 2020 zijn we gestart met 1.528 personen die onze facebookpagina leuk vonden. In 

december eindigen we met 1.735 personen 

 
 

 

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.  

 
 

 



Jaarverslag 2020 – Vlaamse Roeiliga vzw 

132 

 

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. 

 

e) Persconferentie topsport 

In 2020 was omwille van de corona pandemie geen persconferentie. Competities werden 

afgelast, de Olympische Spelen werden een jaar uitgesteld.  

 

f) Persberichten topsport 

In 2020 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 5 persberichten uitgestuurd.  

 

Het roeien is 132 keer in de geschreven pers opgemerkt, 24 keer op TV en 3 keer op de radio. 
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Acties 2020 
 

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  

- Wekelijks 

 

Conclusie 

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

(2018) en 1.528 (2019) naar 1.739 in 2020. 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 2020 werd daarom gestart met een instagram-pagina. Op geregelde tijdstippen worden berichten en 

verhalen gepost op deze pagina. In 2020 werden er 86 berichten gepost en hadden we 525 volgers. 

 

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. Wegens financiële overwegingen wordt de Roeigids in 2021 niet 

meer gedrukt. 
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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 2020. De publicitaire inkomsten in 

2020 bedroegen in totaal 1.400 euro. 

 

Arena NV, verzekeringen 350 euro 1 pagina 

Info Service Belgium, ledenplatform 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 

- Peak Performance: 55% korting 

 

Overzicht Leverancierskortingen 

 

Bedrijf 
  

Kostprijs Korting 
Sponsoring-

waarde 

Totale 

kostprijs 

Verdepharma Voedingssupplementen € 4.913,73 20% € 982,75 € 5.896,48 

 Gratis supplementen LM2x € 0,00  € 2.681,00 € 0,00 

            

Polar Polars en toebehoren € 2.843,43 30% € 853,03 € 3.696,46 

            

Rowing Service  Roei materialen          

Roeigoed – Concept2 Sponsoring   € 800,00  

      

Peak Performance 

Jassen voor coaches en 

kantoormedewerkers € 1.944,03 55% € 2.255,97 € 4.200,00 

 

 

c) Schenkingen 

Jaarlijks ontvangen wij van de National Rowing Family (NRF) een schenking voor de ondersteuning 

van de junioren en U23. In 2020 bedroeg de bijdrage 3.040,00 euro.  

 

d) Projectondersteuning 

In 2020 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 363 euro – 

1.089 euro in totaal. 
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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.  

 

e) 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 2020 nog een buitenlandse stage afwerken. 

Deze sponsor zorgde voor een bijdrage van 3.500 euro. 

 

f) Totaal financiële ondersteuning / schenkingen 

Adverteerders Roeigids    1.400,00 euro 

Leverancierskortingen   6.772,75 euro 

NRF     3.040,00 euro 

Sponsor Christeyns   3.500,00 euro 

Sponsor Roeigoed          800,00 euro 

TOTAAL     15.512,75 euro 
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5.4 Verslag commissie Rowing for All 

 

Voorzitter:    

Mike Galet 

 

Leden:  

• Brand Breyne/Arno Volckaert VRL  

• Carla Imschoot    KRCG 

• Fred Van Der Weehe  The Oar  

• Koen De Gezelle   C-Row  

• Patrick Veere   VVR 

• Frank Byl    KRSG 

• Wim Rollenberg   TRT 

• Luc Aspeslagh   TRT 

 

 

1. Scope 

 

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.  

 

De commissie is in 2020 1 keer samengekomen op 20 februari 2020. Daarna hebben er vanwege de 

Covid-19 problematiek geen vergaderingen meer plaatsgevonden.  

 

2. Concrete onderwerpen 

 

Kalender recreatie en roei ontmoetingen 

Zoals in vorige jaren werd in 2020 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.  

 

De mogelijkheden voor een interclub organisatie werden bekeken, maar vanwege Covid niet verder 

geconcretiseerd: lokale laagdrempelige ontmoetingen waarbij een gastclub andere clubs ontvangt 

zodat er geen transport van boten nodig is. 

 

Toertocht Vlaamse Roeiliga 

Het voorstel was om op 7 juni 2020 een toertocht op de Moervaart te organiseren. Vanwege de 

Covid maatregelen heeft deze toertocht niet plaatsgevonden.  

 

Eind 2020 werden de voorbereidingen getroffen voor een toertocht tijdens het pinsterweekend 2021 

in het kader van het 150 jarig bestaan van KRNSO en KRCG.  
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Toertochten administratie  

Normaal gezien brengt de VRL jaarlijks een aantal cijfergegevens in kaart omtrent de toertochten en 

het recreatief roeien in Vlaanderen. Vlaamse deelnames aan nationale en internationale toertochten 

worden in kaart gebracht, alsook de Vlaamse toertochten met hun nationale en internationale 

deelnemers. Vanwege het feit dat er in 2020 geen toertochten in Vlaanderen georganiseerd werden 

(Covid), en er geen leden van de VRL aan buitenlandse toertochten deelnemen, kunnen we geen 

analyses weergeven.  

 

Zomer Regatta 

In 2020 werd er geen zomer regatta georganiseerd.   

 

Studentenroeien 

Het studentenroeien kon in beperkte mate ook opnieuw opgestart worden in het najaar van 2020. 

Per groepje dat we konden maken, konden we 6 studenten een plaats geven. Drie Gentse clubs 

stelden elk 1 trainer ter beschikking voor het studentenroeien. Voor de Gentse RS is dit Justine 

Comtois (2 groepen), voor KR Club Gent is dit Cedric Defraigne (1 groep) en voor KR Sport Gent geeft 

Hein Timmerman (1 groep) de trainingen. We kregen een 40-tal aanvragen binnen van studenten 

binnen, dus stelden we een wachtlijst op. 24 studenten kregen de mogelijkheid om in het begin van 

het academiejaar (oktober) te starten met de lessen. 

 

In de week van 19 oktober gingen de eerste lessen van alle groepjes van start. Helaas werd het 

project al na 2 weken ‘on hold’ gezet door de toenmalige covid-maatregelen. In de maanden 

november, december en januari 2021 lag het studentenroeien volledig stil. Enerzijds door de 

maatregelen die de overheid ons oplegde en nadien door de examenperiode waarin onze studenten 

zaten. Begin februari 2021 gaven wij de coaches de toestemming om het roeien terug op te starten 

onder veilige omstandigheden en in kleinere groepjes. 

 

Het project studentenroeien werd georganiseerd in het kader van de beleidsfocus ‘laagdrempelig 

sporten’. Binnen dit project kreeg de VRL ondersteuning vanuit Sport Vlaanderen om Volans boten 

aan te kopen en studententrainers te vergoeden voor hun geleverde prestaties. Deze beleidsfocus 

liep af op 31/12/2020, maar het project ‘studentenroeien’ zal verder georganiseerd worden binnen 

de basiswerking van de Vlaamse Roeiliga.  

 

Zeeroeien 

Het zeeroeien is reeds vele jaren bezig een plaatsje op de roeikalender te veroveren. Zowel roeiers 

als niet-roeiers zien hierin een prachtig en avontuurlijk alternatief voor het plat water roeien, vooral 

tijdens de zomermaanden. Ook World Rowing hecht hier stelselmatig meer aandacht aan, deze tak 

van het roeien komt waarschijnlijk op de olympisch programma vanaf 2028. Het zeeroeifestival 

wordt normaal gezien in augustus georganiseerd in samenwerking met zeeroeiclub C-Row, maar kon 

wegens de Covid-19 maatregelen niet plaatsvinden in 2020.  

 

De Vlaamse Roeiliga heeft tijdens de zomermaanden van 2020 een dossier ‘Beach Sprint Rowing’ 

voorbereid en ingediend bij Sport Vlaanderen op 31/08 binnen de beleidsfocus innovatie.  

 

 

 

 



Jaarverslag 2020 – Vlaamse Roeiliga vzw 

138 

 

5.5 Verslag Vlaamse Kamprechterscommissie 

 

ACTIVITEITEN 2020 

Samenstelling 

De Vlaamse kamprechterscommissie bestaat uit alle Vlaamse kamprechters.  

Het voorzitterschap wordt opgenomen door Chantal Neirinckx die ook voorzitter is van de Federale 

Kamprechter- en Regattacommissie. 

Vergaderingen 

Op 18 januari 2020 vond de jaarvergadering van de kamprechters dienstjaar 2019 plaats. 

Tijdens deze vergaderingen worden de voorbije regatta geëvalueerd en komen vragen van organisatoren 

aan bod. 

Ook buiten deze vergaderingen wordt aan de commissieleden regelmatig om advies gevraagd inzake 

correcte toepassing van de reglementen door organisatoren, K.B.R., V.R.L. en L.F.A. 

Vlaams kamprechterkorps – aantal en opleiding 

2020 kondigde zich veelbelovend aan! 

Voorafgaand aan de algemene vergadering legden Robin Fernagut en Bart Potoms samen met 10 

Franstalige kandidaten een eerste test af en mogen vanaf dan de titel van adjunct-kamprechter voeren. 

Daarnaast is er ook 1 kandidaat die nog geen proef aflegde: Antoon Smet. 

Volgende kamprechters hebben een Belgische licentie: Kjelle Frans en Carmen Hinterding. Diegenen die 

ook over een internationale licentie beschikken, worden hierna vermeld. Er zijn ook 4 collega’s emeriti 

World Rowing: Yolande Backeljauw, Daniël Deweert, Etienne Goormachtigh en Roland Sautois. 

Tijdens de algemene vergadering werd een nieuw uniform voorgesteld voor de Belgische nationale 

wedstrijden. De meeste kamprechters beschikken nu over een lichtblauwe poloshirt, een donkerblauwe 

fleecevest, windstopper en/of sweater. Op de nieuwe kledij staat het logo van de KBR. De kledij werd 

door de kamprechters zelf bekostigd. 

Ook het kamprechtersmateriaal werd vernieuwd. Zowel LFA, VRL als NRF konden fondsen vrijmaken voor 

de aankoop van chronometers, megafoons en handsvrije stemversterkers. 

En dan was er Covid19…. België ging in lockdown. Tussen half maart en eind juni moesten alle wedstrijden 

afgelast of uitgesteld worden. 

Van 16 augustus tot 18 oktober konden wel opnieuw wedstrijden doorgaan, zij het mits de toepassing van 

zeer strikte hygiënische maatregelen. 

Internationale uitzendingen en uitwisselingen 

World Rowing-Nominaties 

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. 

Voor de World Rowing-events werden de hieronder vermelde collegae geselecteerd: 

Olympische Spelen Tokio (JPN) Patrick Rombaut (juryvoorzitter) 

Paralympische Spelen Tokio (JPN) Chantal Neirinckx 

Wereldbeker I Sabaudia (ITA) Chantal Neirinckx 

European Olympic Qualification Varese (ITA) Gwenda Stevens 

Wereldbeker II Varese (ITA) Gwenda Stevens 

Final Olympic Qualification Lucerne (SUI) Paul Wouters 

Wereldbeker III Lucerne (SUI) Paul Wouters 

WR Master Linz (AUT) Yves De Jonge 



Jaarverslag 2020 – Vlaamse Roeiliga vzw 

139 

 

EK Junior Belgrado (SRB) Paul Wouters 

EK Senior Poznan (POL) Peter van Belle 

EK U23 Duisburg (GER) Gwenda Stevens 

  Yves De Jonge 

Wegens de Covid19-pandemie konden enkel de Europese kampioenschappen plaats vinden. 

Alle andere events werden afgelast en/of uitgesteld tot 2021. 

Patrick Rombaut nam in 2020 – in zijn hoedanigheid van voorzitter van de FISA-kamprechtercommissie – 

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. 

Ook deze meetings gebeuren sinds maart 2020 meestal digitaal. 

Hij zetelt eveneens als één van de 7 leden van het Uitvoerend Comité van FISA. 

Uitwisselingen 

Ook op het uitwisselingsprogramma had de Covid19-pandemie een grote impact. 

Zowel in België als in het buitenland ging nagenoeg geen enkele regatta door. Daarenboven waren reizen 

van en naar het buitenland praktisch onmogelijk. 

Voorprogramma’s 

Onze commissie boog zich ook over de ingediende voorprogramma’s voor het roeiseizoen 2021. De 

opmerkingen werden overgemaakt aan de secretaris-generaal van de K.B.R en aan de regatta-

organisatoren. 

Vertegenwoordiging 

Gwenda Stevens is voorzitter van de Commissie Officials van het B.O.I.C. 

Tijdens de Week van de Official volgden Chantal Neirinckx en Gwenda Stevens op 05/10/2020 live het 

webinar ‘Mentale uitdagingen voor officials’. 

Op 06/10/2020 zakten ze af naar Sint-Niklaas voor het Overlegmoment Officials. 

Gwenda Stevens nam als panellid deel aan een webinar door officials voor officials. 

Chantal Neirinckx, Patrick Rombaut en Gwenda Stevens namen op 17/11/2020 online deel aan de High-

level Conference “Recovery of the sports sector after the covid-19 crisis: the way ahead” georganiseerd 

door de Europese Commissie. 

Op 20/11/2020 volgden ze online het International Event on Sport Offiating ingericht door IFSO 

(International Federation for Sport Officials). 

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 

 

We hadden ons voorgenomen op de laatste Algemene Vergadering om deze commissie minstens 

tweemaal te laten samenkomen per jaar. 

Jammer genoeg is dit niet gelukt, hoofdzakelijk door de verplichte COVID-19 maatregelen. Voorheen 

kwamen wij samen met een etentje en een drankje.  Het online vergaderen is niet zo aangenaam, en 

bleven wachten achter een versoepeling om een ‘echte’ vergadering. 

 

De raad van clubvoorzitters is in 2020 éénmaal samen gekomen. Op deze vergadering mochten we de 

kersverse nieuwe voorzitter Ward Bosmans van TRT ontvangen. 

 

Na de annulatie van het lijnwedstrijden in het voorseizoen kwamen er voorstellen om in het naseizoen 

één BK te organiseren. Het BK kort en het BK lang zouden dan in één Weekend worden gehouden. 

 

De LFA stelde dan een afgeslankte versie van een BK voor… 

 

Een dringende vergadering was nodig om eens te luisteren hoe de Vlaamse verengingen dachten over 

deze afgeslankte versie van het BK. Er werd ook besproken of Gent het BK niet zou kunnen organiseren als 

alternatief. 

Uiteindelijk bleek dat de Vlaamse verenigingen op dezelfde golflengte zaten. Met deze kennis kon men 

ermee naar de KBR. 

 

De Voorzitters van de drie Gentse verenigingen (als organisatoren van een regatta) werden  door Gwenda 

Stevens ook nog eens uitgenodigd om een vergadering in Akhenaton bij te wonen van de KBR om het BK 

kort/lang te bespreken. Hieruit bleek duidelijk het verschil tussen de LFA en VRL. 

 

Vanaf 2021 is het aan Ward Bosmans van TRT om de commissie te leiden. 

 

Mike Galet 

Voorzitter Gentse RS 

 

 


