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Verslag Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 22/09/2021 

 

Datum:   22/09/2021 

Tijdstip:   19u00-21u30 

Locatie:   Gentse RS    

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Elke Verhaeghe (EV)  

Gwenda Stevens (GS) 

Hubert De Witte (HDW) 

Lea Cappoen (LC) 

Mike Galet (MG) 

Patrick Lafontaine (PL) 

Vincent Pauwels (VP) 

 

Verontschuldigd: 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

Chantal Neirinckx (CN) 

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters en Pim Raaben 

 

Verslaggever: Celine Pieters 

 

 

Algemeen 

- Goedkeuring vorig verslag: het verslag van het bestuursorgaan op 21 juni 2021 wordt goedgekeurd.  

 

Jaaractieplan 2022:  

- Basiswerking 

- Beleidsfocussen 

o Jeugdsport 

o Innovatie 

o Topsport  

 

Celine en Pim lichten de verschillende actieplannen toe aan het bestuursorgaan.  

 

Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Jeugdroeihappening 9/10 vindt dit jaar plaats in KRSG. De VRL zal er aanwezig zijn met de EXR booth.  

- Langeafstandswedstrijd 21/11 Netekanaal: voorbereidingen zijn gestart. Aanvraag Rode Kruis + aanvraag de 

Vlaamse Waterweg werd gedaan 

- Studentenroeien: aanvragen komen binnen. Er wordt een opstartvergadering met de Gentse clubs 

georganiseerd.  

 

RT – roeitrainers 

- Initiator Brugge: de cursus loopt op zijn einde, de cursisten lopen volop stage. De diploma’s worden normaal 

gezien in de loop van december uitgereikt.  
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- Trainer B najaar 2021: samen met de VTS werd er beslist om de cursus met een jaar uit te stellen vanwege te 

weinig deelnemers.   

- Dit najaar wordt verder gewerkt aan de visietekst Trainer A + starten we met het digitaliseren van 

leerinhouden voor het VTS-connect platform  

- Mike vraagt om te bekijken of we in de toekomst een aspirant initiator kunnen organiseren om de drempel te 

verlagen.  

 

CO – clubondersteuning  

- De inschrijvingen voor wedstrijden worden gesloten in I Row vanaf 1/1/2022.  

- De namen van de diverse leeftijdscategorieën veranderen vanaf 1/1/2022.  

- Elke roeier (A-licenties en B-licenties) zal een eigen login-in en profiel in I Row hebben vanaf 1/1/2022.  

- Wedstrijdtiming in het kader van dossier Watersportbaan: er wordt een budget ter beschikking gesteld voor 

wedstrijdtiming. Stad Gent vraagt om op zoek te gaan naar een oplossing die zowel voor roeien als voor kajak 

kan dienen. Wellicht dient dit via een openbare aanbesteding te verlopen. 

Patrick Lafontaine vraagt of er kan bekeken worden om een gemeenschappelijke powerzaal te voorzien in de 

nieuwe aankomsttoren.  

 

PC – promotie en communicatie  

- Ergometerproject: de planning voor komend schooljaar wordt volop opgemaakt. Momenteel zijn er 6 scholen 

opgenomen in de planning.   

- Roei Awards 2021:  

De zaal (middenstraat HvdS) en materiaal (provincie + stad gent) werden reeds gereserveerd.  

Jelle Terrie heeft toegezegd om de presentatie voor zijn rekening te nemen.  

De catering verloopt via Loods 25:  

- Cava 10€ per fles  

- Receptie 14,5€ per persoon  

       Huldigingen (68) zouden opnieuw Sportzot krijgen of chocolade (aanvragen werden verstuurd – nog  

       geen antwoord) 

       Laureaten (42) ontvangen een riempje met bovenstaande.  

       Wat voorzien we als cadeautje voor team LM2x?    

- Mag dit iets uit onze eigen shop zijn van de Belgian Sharks? OK 

- Welke waarde? Vergelijkbaar met de cadeaubon van in 2019.  

- Een restaurantbon is ook een mogelijkheid.  

       We zijn nog op zoek naar een fotograaf – Tom Vanwaeleghem werd hiervoor gecontacteerd (nog geen  

       reactie) 

       Wordt de Grote Roeiprijs VRL opnieuw uitgereikt?  

- In 2021 wordt deze prijs niet uitgereikt aangezien we al een heel pak laureaten en huldigingen gaan    

uitreiken.  

 

BF – topsport  

- Deelname Ketnet Strafste sporter  

- Een kaartje met een kleine attentie werd verstuurd naar het team LM2x 

- Volgende regatta:  

o EK junioren München: JM1x Aaron Andries en JW2x Astrid Van Roy/Eloïse Joris 

- Stand van zaken aanwerving headcoach  

- Track and trace systeem voor trailers, roeiboten en riemen werd gepresenteerd op 6 september in de loods 

van GRS.  

Voorstel: 

Voor de busjes zouden we voor het trackingsysteem opteren met elektrische aansluiting op de wagen. 

Voor de trailers wordt geopteerd voor een track met ingebouwde batterij. 
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Voor de boten en de riemen zou enkel met tags gewerkt worden. Sensolus kijkt nog voor een andere 

oplossing voor de riemen. 

In de loods in SV Willebroek zou een detectie anker geplaatst worden die de beweging van alles zou 

registeren (boten, riemen,…) 

Met het busje en de digitale app kunnen we makkelijk het VRL materiaal gaan opzoeken op verschillende 

locaties.  

 

BF – jeugdsport  

De mails om de rapportering in orde te maken tegen 10/10 vertrokken reeds. 

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing:  

o Zie update actieplan 2022 

- EXR game rowing:  

o Zie update actieplan 2022 

o Heel belangrijk is om de referral code mee te geven aan de clubs nu de ergometers en Ipads verdeeld 

worden.  

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

/ 

 

Goed bestuur 

Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 22/09/2021 die aanleiding konden 

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

 

Varia 

- Stagestudent Mattice Sablain zal komend semester stage lopen bij ons in samenwerking met Jan Boone. 

Bedoeling is dat hij een talentenprofiel voor Beach Sprint Rowing uitwerkt, alsook de opvolging van de Eurofit 

testbatterij op zich neemt.  

- Datum volgend Bestuursorgaan: woensdag 10 november om 19u  

- Datum Algemene Vergadering: woensdag 8 december om 19u30  

 

 


