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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 10/05/2021 

 

Datum:   10/05/2021 

Tijdstip:   19u30-22u30 

Locatie:   online   

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Lea Cappoen (LC) 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Hubert De Witte (HDW) 

Mike Galet (MG) 

Patrick Lafontaine (PL) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Vincent Pauwels (VP) 

Gwenda Stevens (GS) 

 

Verontschuldigd: 

Elke Verhaeghe (EV) wegens inlogproblemen  

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters  

 

Verslaggever: Celine Pieters 

 

 

Algemeen 

Goedkeuring vorig verslag: het verslag van de vergadering op 31 maart 2021 wordt goedgekeurd.  

 

Goed bestuur  

• We verwelkomen Pim Raaben als technisch directeur topsport van de Vlaamse Roeiliga. Pim komt in 

loondienst. Pim Raaben heeft de gedragscode ondertekend als werknemer en dit werd op de website 

gepubliceerd. 

• Op 19/04/2021 werd de kandidatuur van Toon Rummens voor de juridische commissie ontvangen. Het 

bestuursorgaan aanvaardt deze kandidatuur. Celine Pieters laat Toon Rummens weten dat hij opgenomen 

wordt in de juridische commissie.  

• Samenstelling Federale Sporttechnische Commissie: er wordt voorgesteld om enkel afgevaardigden van de 

Vlaamse topsportcommissie deel te laten uitmaken van de Federale Sporttechnische Commissie. Charles 

Henri blijft voorlopig lid van de FSTC tot het moment dat we een vervanger gevonden hebben.  

• Organogram VRL: het bestuursorgaan keurt het voorgestelde organogram goed. De verschillende 

werkgroepen mogen deel uitmaken van het organogram. De verantwoordelijke bestuurder neemt het 

initiatief om zijn/haar werkgroep samen te roepen.  

 

Financiën 

• In april 2021 heeft Universiteit Gent ons laten weten dat zij vanaf volgend schooljaar (2021-2022) hun 

lidmaatschap opzeggen bij de Vlaamse Roeiliga en andere sporten in de focus zullen plaatsen. Het 

studentenroeien kan nog steeds opgenomen worden in hun sportaanbod. De studenten zullen dan 

rechtstreeks aansluiten bij de clubs. Dit zorgt voor een daling van 1.000 euro in de inkomsten uit lidgelden. 

Samen met de beslissing van de Limburgse onderwijsinstellingen in 2020 zorgt dit voor een daling van het 

lidgeld van 1.750 euro voor 2021. 
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• Lidgelden clubs 2020 

o We hebben geen reactie ontvangen op het schrijven naar RARC-KAWV waardoor we hen jammer 

genoeg niet langer als aangesloten lid bij de Vlaamse Roeiliga kunnen beschouwen.  

 

Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Time trials: goedkeuring SV afdeling topsport voor trials junioren 15-16 mei. Alle organisatorische 

voorbereidingen worden getroffen.  

- Toertocht: uitstel toertocht naar pinksterweekend 2021  

- Studentenroeien: we ontvingen de vraag om een deel van de betalingen van de studenten naar de clubs te 

storten. Aangezien we voor dit project geen subsidies vanuit Sport Vlaanderen meer ontvangen, was de idee:  

o Studenten betalen 120€ per academiejaar aan de VRL 

o De VRL betaalt hiermee de trainers – 250€ per academiejaar 

o Vanaf 3 studenten per trainer is er ‘winst’ 

o Voorstel om de ‘winst’ te verdelen tussen de VRL (25%) en de desbetreffende club  

o In 2020-2021 hebben we nog geen zicht op de financiële situatie, maar deze zal wellicht eerder 

negatief uitdraaien  

o We sluiten de studenten aan met een B licentie bij de clubs, maar de clubs dienen hiervoor niet te 

betalen (wordt verwijderd uit de transactie enveloppe)  

 

Het bestuursorgaan is akkoord met dit voorstel.  

Er wordt gevraagd om dit duidelijk te communiceren naar de verschillende clubs, alsook dat de clubs niet 

dienen te betalen voor de B-licenties. De clubs ontvangen graag een lijst met de namen van de 

verschillende roeiers. Daarnaast ook een financieel overzicht van zodra we hier een duidelijk zicht op 

hebben.  

Naar volgend jaar toe dienen volgende 2 documenten opgemaakt en ondertekend te worden:  

o Afsprakennota tussen VRL en club 

o Afsprakennota tussen VRL en studenten (1 keer per week, max. 20 lessen en enkel op die 

specifieke uren kunnen ze terecht in de club)  

In het begin van het nieuwe academiejaar moet er een overleg zijn met de clubs en de trainers om de 

afspraken vast te leggen.  

 

RT – roeitrainers 

- Initiatorcursus: 

o Groen licht vanuit de Vlaamse Trainersschool om de praktijklessen in Brugge te organiseren  

 

CO – clubondersteuning  

- Bijscholing I-Row: na overleg met Werner zouden we dit in het najaar organiseren  

 

PC – promotie en communicatie  

- Webshop Belgian Sharks: wordt aangemaakt op dit moment en is bijna klaar voor lancering (via sociale 

media, website en mailchimp).  

https://shop.belgiansharks.be/ 

Verkoopprijzen bepalen a.d.h.v kostprijs VRL. Het BO is akkoord met het voorstel van verkoopprijzen.  

Indien we lagere tarieven willen, moeten we gaan werken met een stock, maar het BO geeft aan om dit niet 

te doen.  

De levertermijn is ongeveer 1, max. 2 weken.  

- Uitzwaaimoment met aanmoedigingsfilmpjes Tokyo 
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o We zouden op 3 juni (nog 50 dagen voor de OS) een oproep doen om een aanmoedigingsfilmpje in te 

sturen. De filmpjes zouden dan achter elkaar gemonteerd worden.  

o Aanmoedigingsfilmpje vragen aan burgemeester en schepen van sport van stad Gent en Brugge + 

voorzitters roeiclubs.  

o Het voorstel is om dit tijdens de triatlon van TRT (27 juni) te projecteren op een groot scherm en live 

in verbinding te staan met de roeiers in Varese.  

- Acties tijdens de Olympische Spelen  

o Voorstel om samen met Schollaert een groot scherm te plaatsen op hun site in Gent: akkoord om 

hiermee verder te gaan.  

o KRCG gaat wellicht iets in eigen club organiseren, BTR had aangegeven dat ze nog geen specifieke 

ideeën hadden en bekijken om eventueel aan te sluiten bij het idee van Schollaert.  

- Communicatie – nieuwsbrief: op het moment dat we starten met de opmaak van onze nieuwsbrief zal er 

een mailtje vertrekken naar het bestuur voor bijkomende agendapunten.  

 

BF – topsport  

- Beslissingen selectiecommissie 

o M1x Ward Lemmelijn en M2x De Loof/Claeys nemen deel aan het Olympisch kwalificatietornooi in 

Luzern van 15-17 mei 

o LM2x Brys/Van Zandweghe, LM2x Colpaert/Vyvey en M1x Vandenbussche nemen deel aan World 

Cup II Luzern.  

- Er waren 4 schadegevallen de afgelopen periode:  

o Huurbusje in Varese  

o Huurbusje in Piediluco  

o Deuk in eigen minibusje VRL  

o Aanrijding met trailer (stijging premie met 150€ per jaar)  

Welk standpunt nemen we hierover in?  

Het BO beslist om de mogelijke verhoging in premie door te rekenen naar de LFA toe.  

Er wordt gevraagd aan alle chauffeurs om in de toekomst voorzichtig met het materiaal om te gaan en bij 

schade dit te melden aan de VRL.  

- Nieuw busje werd afgehaald. 1e keuring is voorzien op 11 mei, daarna mag het de baan op. Het busje vertrekt 

op 18 mei naar Luzern. Offertes werden opgevraagd voor belettering.  

- Definitie ‘Belgian Sharks’: elke Belgische roeier die geselecteerd werd door de Koninklijke Belgische Roeibond 

om deel te nemen aan een internationale wedstrijd (m.u.z. van de Coupe de la Jeunesse).  

- Ondersteuning coaches VRL stages: het BO geeft aan dat coaches die niet verbonden zijn aan een club steeds 

welkom zijn om te komen helpen training geven tijdens stages en andere organisaties vanuit de VRL.  

- Individuele sponsoring atleten: de vraag werd gesteld of er regels bestaan omtrent concurrerende sponsors 

van VRL en van individuele atleten. Dergelijke zaken zouden opgenomen moeten worden in een 

engagementsverklaring.  

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing:  

o Aankoop boten 

 Het voorstel is om 2 solo’s en 2 dubbels aan te kopen die WR conform zijn, aangevuld met 

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

 Feedback offertes boten  

• De overzichtstabel wordt besproken.  

• De keuze gaat vnl. tussen Rubenetti en Swift. De boten van Rubenetti zouden 

beter van kwaliteit zijn en hierdoor gaat de voorkeur naar deze botenbouwer. De 

levering zou tegen eind juli kunnen.  
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• Voor de niet World Rowing conforme boten wordt er voorgesteld om voor 

Glideboat te gaan. Bjorn Hendrickx heeft een aantal Glideboats aangekocht die 

eind mei/begin juni door Oostende zullen getest worden. Indien dit OK is, kunnen 

wij ook dergelijke boten aankopen.  

o Circuit 2021  

 Deelname De Sportzomer van Sport Vlaanderen: Koen De Gezelle zal aanwezig zijn in De 

Panne en Westende.  

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

 Event voor de jeugd (cfr jeugdroeihappening) bv. 10-11 juli? Afhankelijk of we tegen dan al 

boten zullen hebben.  

o Arno heeft een uitgebreide prospectie gedaan van waterplassen/domeinen om BSR in hun aanbod op 

te nemen.  

Volgende locaties werden bezocht. Sommige locaties staan niet in onderstaande lijst, dit betekent 

dat ze nog niet werden bezocht of er nog geen feedback over is. 

De locaties in het geel zijn het meest geschikt voor Beach Sprint. 

De locaties in het rood zijn niet geschikt.  

De overige locaties hebben potentieel (moeten soms kleine veranderingen ondergaan of zijn in 

verbouwing. Nadien kan BSR mogelijks wel). 

 

West-Vlaanderen: Klein Strand Jabbeke – Domein De Kluiten – De Gavers Harelbeke – Dikkebusvijver 

Ieper – Sint-Pietersplas Brugge – Spaarbekken Nieuwpoort 

Oost-Vlaanderen: Puyenbroeck Wachtebeke – Donkmeer Berlare – De Gavers Geraardsbergen – De 

Ster Sint-Niklaas – Damslootmeer Destelbergen – Blaarmeersen  

Antwerpen: Zilvermeer Mol – Hazewinkel – Hofstademeer 

Vlaams-Brabant: / 

Limburg: Heerenlaak Maaseik – Schulensmeer – Maasplassen Kinrooi – Kessenich 

 

Arno heeft contact gelegd met de Franse Roeibond ivm BSR:  

 

Toch zijn we van plan om eind juni nationale selectie-evenementen te houden in La Seyne-Sur-Mer 

(83) ter voorbereiding op de 2e World Rowing Beach Sprints Finals die eind september 2021 in Oeiras, 

Portugal worden gehouden. 

In mei organiseren we ook trainingen voor onze coaches bij verschillende Franse clubs, zodat ze 

beoefenaars kunnen opleiden.  

We vragen na of er mogelijkheid is dat er een coach opleiding komt geven aan onze trainers/clubs.  

 

- EXR game rowing:  

o Aankoop Ipads  

20x ipad 10,2” met beschermhoezen + 1x ipad Air 10,9” met beschermhoes 

 Deze prijzen zijn slechts 1 week houdbaar. IT-materiaal is heel prijsgevoelig en verandert 

regelmatig. 

Coolblue: €8.591 incl. btw 

Mediamarkt: €8.611 incl. btw 

De Ipads mogen bij Coolblue besteld worden.  

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

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

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

scholen als via events zoals de Sportzomer.  

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

ergometers, Ipads, tv-scherm, communicatiecampagne. Dit kan zowel door ons gebruikt worden op 
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events als door onze aangesloten clubs die dit ook op hun promotionele activiteiten kunnen 

gebruiken.  

o Feedback overleg Salty Lemon 7/05 

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

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

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

bestuursorgaan is hiermee akkoord.  

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

• Rodolophe Juprelle is begin april overleden en kort daarna ook zijn vrouw.  

• Voor bepaalde doelgroepen kan de KBR weinig meerwaarde bieden. Gwenda zal een workshop 

organiseren met Patrick Van Campenhout om out-of-the-box te denken. 

• 2 nieuwe leden in BO: Marc Midré en Elke Verhaeghe  

• BK kort: de BK nummers worden terug verdeeld over de Trofee van Vlaanderen en de regatta van Club 

Gent. Het weekend eind september blijft behouden met de Antwerpse Verstandhouding.   

• 17 mei is er een vergadering gepland voor het EK U23. De burgemeester van Willebroek zal aanwezig zijn.  

• Coupe de la Jeunesse: het is voor 90% zeker dat het in Linz zal doorgaan. Bevestiging op 17 mei. Indien 

het niet in Linz doorgaat, zal de Coupe doorgaan in Gavirate (Italië). De 8+JW is een volwaardige 

wedstrijd op zaterdag en zondag geworden. Ook de 4+JW is een nieuw nummer op het programma.  

 

Goed bestuur 

Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 10/05/2021 die aanleiding konden 

geven tot belangenvermenging. Er dient niets aangevuld te worden in het register. 

 

Varia 

- Proficiat aan Ward Lemmelijn met zijn overwinning in de container cup.  

- Proficiat aan Brand Breyne met de geboorte van zijn zoontje Remus.  

- Het bestuur wenst Marlon Colpaert veel sterkte toe bij het overlijden van zijn papa.  

- Datum volgend Bestuursorgaan: 21/06 om 19u30  

 

 


