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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 21/06/2021 

 

Datum:   21/06/2021 

Tijdstip:   19u00-21u30 

Locatie:   Huis van de Sport Gent    

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Lea Cappoen (LC) 

Hubert De Witte (HDW) 

Mike Galet (MG) 

Patrick Lafontaine (PL) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Elke Verhaeghe (EV)  

 

Verontschuldigd: 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Vincent Pauwels (VP) 

Gwenda Stevens (GS) 

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters en Lien Van de Velde 

 

Verslaggever: Celine Pieters 

 

 

Algemeen 

- Goedkeuring vorig verslag: het verslag van de bestuursvergadering op 10 mei 2021 wordt goedgekeurd.  

 

Goed bestuur  

- Samenstelling Federale Sporttechnische Commissie: voorstel om Christel Hiel deel te laten uitmaken van de 

Vlaamse topsportcommissie en haar dan af te vaardigen naar de Federale Sporttechnische Commissie. Het 

bestuursorgaan is hiermee akkoord.  

- Charles Henri Dallemagne is bereid om zijn plaats in de FSTC aan Christel Hiel te laten want het feit dat 

Christel Hiel in deze commissie zit, lijkt hem een goede manier voor haar om aan haar werk met de junioren 

en nationale cohesie te waarborgen en haar werk met jongeren te verdedigen. Het is ook een weg om haar te 

ondersteunen in haar werk. 

 

Financiën 

Lien Van de Velde geeft een overzicht van de financiën tot op heden. Door corona hebben we opnieuw lagere 

uitgaven dan begroot door het wegvallen van enkele activiteiten. 

 

Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Studentenroeien: clubs werden op de hoogte gebracht van de beslissing. Financiële stand van zaken: 
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De VRL neemt het verlies van 130€ op zich.  

Het is belangrijk naar Sport Vlaanderen toe dat de VRL dit project verder coördineert (cfr. subsidies beleidsfocus 

laagdrempelige sportbeoefening in het verleden).  

 

RT – roeitrainers 

- Trainer B najaar 2021: het lessenrooster wordt momenteel opgemaakt.  

- Celine geeft toelichting bij het nieuwe digitale leerplatform VTS-connect.  

 

CO – clubondersteuning  

- Groepsaankoop AED toestellen: tot op heden is er geen reactie van de clubs gekomen.  

- Bijscholing I-Row: na overleg met Werner zouden we dit deze zomer organiseren op dinsdag 17/08 in twee 

delen 19-20u: de inschrijvingsmodule (doelgroep: inschrijvingsverantwoordelijken) 



VLAAMSE ROEILIGA vzw 

Zuiderlaan 13 - 9000 Gent - Tel: 09/243 12 50  

E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 

Website: www.vlaamse-roeiliga.be 

   

   RPR Oost-Vlaanderen, Gent 

   Ondernemingsnummer 413.996.691 

 

 

Verslag 

Bestuursorgaan VRL 

21/06/2021 

20-21u: ledenbeheer opfrissing + eventueel hulp bij nieuwe competities (doelgroep: personen 

die met het ledenbeheer werken)  

 

- Mutualiteitsattest in I-row: ontwikkelingskost bedraagt 1.133€ - hierbij krijgen de leden na betaling automatisch 

een attest voor de mutualiteiten. Belangrijk is dat de clubs dan hun lidgeld ingeven. Het bestuursorgaan is 

hiermee akkoord.  

- Toegang op individueel niveau:  

 

WebAppWebAppWebAppWebApp    

De roeiers zullen de applicatie kunnen gebruiken als WebApp (“PWA”). Dit is te installeren via de browser 

van de smartphone, dus staat niet op de Google / Apple Store. Het grote voordeel is (onder andere) dat deze 

ook kan gebruikt worden op computers en tablets, zonder extra moeite. 

Om de app te gebruiken moeten de roeiers inloggen met hun email adres en wachtwoord. Indien ze in de 

bestaande database nog geen wachtwoord hebben ingesteld, kunnen ze een reset-link aanvragen. Indien ze 

nog niet bestaan in de database kunnen ze een nieuwe account aanmaken. 

ProfielProfielProfielProfiel    

De roeiers kunnen hun algemene gegevens raadplegen en wijzigen, zoals onder andere hun persoonlijke 

gegevens, adres en communicatiegegevens. Dit conform met de GDPR regels. 

Veder worden extra privacy instellingen mogelijk, zodat de roeier kan aangeven welke gegevens van 

hem/haar publiek te raadplegen valt, zoals de naam op resultatenlijsten. 

CompetitieCompetitieCompetitieCompetitie    

De roeiers zien in 1 oogopslag allerlei wedstrijdinfo, waaronder hun laatste wedstrijdresultaat en 

eerstvolgende wedstrijden.  

 

ISB heeft offerte opgemaakt, de kostprijs zou 0,5€/lid bedragen. We zouden vnl. moeten focussen op A-

licenties en eventueel ook de B-licenties. Het mutualiteitsattest zou hier dan ook moeten gedownloaded 

kunnen worden door de leden. Het bestuursorgaan is akkoord.  

 

PC – promotie en communicatie  

- Webshop Belgian Sharks: overzicht bestellingen  

o Voor ongeveer 530 euro verkocht tot op heden 

- Uitzwaaimoment met aanmoedigingsfilmpjes Tokyo 27/06: vlak voor de prijsuitreiking van de triatlon van TRT 

doen we ter hoogte van de aankomsttoren in Hazewinkel een uitzwaaimoment voor Tim en Niels. Jelle Terrie 

zal dit ‘entertainen’ als speaker. Het zal ongeveer een half uurtje in beslag nemen, iedereen is welkom. 

Programma:  

o Voorstelling Belgian Sharks en coaches 

o Interview met Tim en Niels  

o Aanmoedigingsfilmpjes  

- Live uitzending tijdens de Olympische Spelen  

o Bedoeling is om in de loods van Schollaert alle wedstrijden live uit te zenden op groot scherm, 

programma start om 22u ’s avonds.  

o Jelle Terrie als speaker  

o Catering zouden we uitbesteden aan Dimitri Messiaen  

o Voorbereidingen volop aan de gang  

- Datum Roei Awards 2021: 26 november 2021? Het bestuursorgaan is akkoord met deze datum.  
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BF – topsport  

- Volgende regatta’s:  

o Hollandbeker 26-27 juni: JM1x Aaron Andries / JW1x Astrid Van Roy / M1x Ruben Claeys / W2x 

Guilbert/Govaert 

o DIYR 3-4 juli: ploegen richting jeugdcup  

o WK U23 7-11 juli: LM2x Colpaert/Vyvey / M1x Vandenbussche  

o Op 6 juli worden de selecties voor de junioren vastgelegd  

- Functieprofiel headcoach: lanceren eind juli. Het bestuursorgaan is akkoord om hiermee verder te gaan.  

- Goedkeuring engagementsverklaring atleten. Het bestuursorgaan is hiermee akkoord.  

- Oproep EUSA (European University Sport Association) voor technical delegates voor een periode van 4 jaar. 

Kandidaten worden tegen 30 juni verwacht. Celine verstuurt de vraag naar het bestuursorgaan.  

- Track and trace systeem voor trailers, roeiboten en riemen. Er werden 2 offertes opgevraagd (Sensolus – 

Gent via Pim Raaben en Geotracer – drongen via WWSV). 

 
Technologie Toepassing kost/unit kost abo/jaar kost/uur extra

Sensolus

Track 1200 bedrade tracker auto 105,00€    50,25€               

geeft zelf locatie door + kan dienen als 

communicatiehub voor BLE tags

Track 1001 batterij - 72 mnd trailer 85,00€      33,50€               geeft zelf locatie door via SiGFox 

Track 1010 batterij - 72 mnd trailer/boot 85,00€      geeft zelf locatie door via SiGFox wereldwijd

TAG 2002 BLE, max 60 m vd Track 1200 detectie riemen 40,00€      14,25€               

bluetooth low energy - bereik +/- 60m rond de track 

1200 - aanwezigheid wordt hierbij gekoppeld

geobeacon batterij - 6 jaar loods 30,00€      33,50€               

te plaatsen in een loods waar GPS signalen van de Track 

1010 mee versterkt worden

Opstart begeleiding 95,00€     

345,00€    131,50€            95,00€     

GeoTracer

FM204BLE: BLE + tracking unit auto 397,50€    186,00€            

geeft zelf locatie door + kan dienen als 

communicatiehub voor BLE coin

GEO ASSET: Asset Geospotter 4 posities per dag-de batterij 3 jaar mee trailer 155,00€    45,00€               Wereldwijde dekking 190 landen

BLECOIN: BLE COIN 4 à 5 jaar levensduur boot + riem 38,00€      

590,50€    231,00€            -€          
 

Voorstel: Starten met Sensolus en een aantal trackers per systeem aan te kopen en de werking ervan te ervaren 

om dan in een tweede stadium verder uit te breiden. 

Bv. 1 Track 1200 – 5 trackers 1001 voor de trailers – 5 trackers 1010 voor boten + geobacon – 2 BLE tags   

 

Het bestuursorgaan is akkoord om hiermee verder te gaan, indien de kosten hiervan door het topsportbudget 

kunnen gedragen worden.  

 

BF – jeugdsport 

Op maandag 14/06 was er een toelichtingsmoment inzake de rapporteringstool van het jeugdsportfonds via I-row 

+ feedback roeibrevet.  

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing:  

o Er werden 2 solo’s en 2 dubbels van het merk Swift aangekocht, de levering vindt eind juni plaats.  

o Circuit 2021  

 Deelname De Sportzomer van Sport Vlaanderen 

 Ostend Beach Sprint Cup 22/08:  

• Competitie tussen 4 buitenlandse en 4 Vlaamse clubs 

• Daaraan gekoppeld competitie voor jeugd en andere aangesloten leden VRL  

• Infomoment voor bestuurders en coaches rond Beach Sprint Rowing  

• Videoshoot  
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- EXR game rowing:  

o Ergometers en Ipads zijn ondertussen aangekocht en geïnstalleerd.  

o Binnenkort worden deze in de clubs geplaatst. Welke clubs?  

 KRNSO – KRB – BTR – KRSG – KRCG – GRS – ARV – TRT – OAR – Schulensmeer – Akhenaton  

o Videoshoot vond plaats op 10 juni (school + KRB).  

o Aankopen voor activatie-booth worden gedaan. Dat is een soort van stand/uitleenpakket met een 

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

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

kunnen gebruiken.  

o Feedback overleg Salty Lemon 

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

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

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

 Er kan via een VRL code EXR aangekocht worden waardoor wij ook een deel inkomsten 

ontvangen.  

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

 

Sportieve zaken:  

Op elke vergadering is er een nauwkeurige stand van de zaken gemaakt over de uitslagen van onze internationale 

atleten en de inschrijvingen zijn in samenwerking met de FSTC door Gwenda gemaakt.  

 

Wij hebben ook Pim Raaben ontmoet. Hij heeft ons een uitleg gegeven over zijn manier van werken, een ploeg 

samenstellen maar ook alle de clubs en trainers bij betrekken, zijn doelstellingen, niet enkel topsport maar ook 

emulatie en talentscouting, en de middelen, met o.a. behulp van training centra, dat hij wenst te gebruiken.  

 

Voor de Belgisch Kampioenschappen, heeft het B.O. beslist om een organisatie zoals verleden jaar op poten te 

stellen, met titels op verschillende regatta’s geroeid,  

• deze van de “KR Sport Gent”, 1xJM, 1xM, 1xLM, 1xJW, 1xW, 1xLW, 2-JM, 2-M, 2-LM, 2-JW, 2-W  

• van de “KR Club Gent” 4-LM, 8+LM, 4-W, 8+W, 1xBM, 1xBW, + (nieuw) 4xMixte, 4xJMixte  

• en ook in Hazewinkel, voor de andere nummers door de “Antwerpse Verstandhouding”.  

 

Coupe de la Jeunesse 2021 werd bevestigd en zal doorgaan in Linz.  

 

Administratieve zaken  

m.b.t. Seneffe: Gwenda en Charles Henri hebben brieven gestuurd naar de Minister-President en de bevoegde 

Minister van de Waalse regering om het probleem van de beperking van het roei-oefenen over een afstand van 

enkel 1.200 meters aan te passen tot 20 km, zoals vroeger. De twee Ministers hebben ons geantwoord en het 

decreet is aangepast.  

 

Financiën  

Pro mem.  

 

Internationale organisatie 

EKU23= 3 en 4 september 2022 in Hazewinkel. De laatste vergaderingen met Eddy Bevers, burgemeester van 

Willebroek, hebben plaats gevonden. Alles begint nu vlot te lopen. Er zijn nieuwe leden op de Org Comité die hun 

taak goed vervullen. Wij zijn up to date met ons agenda.  

Het B.O. blijft ook op een sponsoring dossier werken want wij hebben een paar geïnteresseerde firma’s en 

organisaties die in aanmerking willen komen. Natuurlijk als er in clubs, andere verantwoordelijke van firma’s zijn 

die zouden kunnen sponsor worden, laat het maar weten.  
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Voor de uitreiking van de BvB en YCC, werkt het B.O. op de organisatie van een feestelijke gebeurtenis met BBQ in 

Anhée, bij de RCND en dit eind augustus. Datum en verdere gegevens nog verder te bepalen. 

 

Goed bestuur 

Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 21/06/2021 die aanleiding konden 

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

 

Varia 

- Datum volgend Bestuursorgaan: dinsdag 24 augustus om 19u (fysiek of digitaal wordt nog bevestigd)  

 

 


