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Verslag Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 10/11/2021 

 

Datum:   10/11/2021 

Tijdstip:   19u00-21u30 

Locatie:   Gentse RS    

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) 

Annemarie De Wispelaere (ADW) 

Chantal Neirinckx (CN) 

Elke Verhaeghe (EV)  

Gwenda Stevens (GS) 

Hubert De Witte (HDW) 

Lea Cappoen (LC) 

Mike Galet (MG) 

Patrick Lafontaine (PL) 

 

Verontschuldigd: 

Charles Henri Dallemagne (CHD) 

Vincent Pauwels (VP) 

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters  

 

Verslaggever: Celine Pieters 

 

 

Algemeen 

- Goedkeuring vorig verslag 

 

Financiën  

Een overzicht van de stand van zaken wordt getoond. 

 

Omwille van Covid-19 zijn er in 2021 opnieuw veel organisaties/events niet doorgegaan. Dit zorgt voor een lagere 

uitgave/inkomst bij de basiswerking. Ook de loonkosten zullen dit jaar lager zijn doordat we het loon van Arno 

kunnen opsplitsen tussen basiswerking en de beleidsfocussen Beach Sprint en EXR Game. 

 

Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Langeafstandswedstrijd 21/10 Netekanaal: voorbereidingen zijn aan de gang, de timing zal via de Ipads 

verlopen.  

o Staat deze wedstrijd open voor iedereen of is het enkel een selectietest? Elke roeier met een A 

licentie kan deelnemen, maar de wedstrijd behoort niet tot de officiële competitiekalender. Het is 

een verplichte test in het selectietraject voor de kandidaat internationale roeiers.  

- Allroundcriterium  

o De uitslag kon verkeerd geïnterpreteerd worden (verschillende tabbladen in Excel). In de toekomst 

zal er een duidelijkere communicatie meegestuurd worden rond de puntentelling.  

- Studentenroeien: werd opgestart in de week van 25/10 

o 3 Gentse clubs, 4 studentengroepen, totaal 28 studenten (onder voorbehoud) 
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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.  

- Vanuit de VRL werden er 2 topsportcoaches voorgedragen om het EVC traject te volgen tot trainer A roeien 

(uitzonderingsmaatregel via afdeling topsport)  

- Op 29 november is er een eerste samenkomst van de werkgroep ‘visietekst trainer A’.  

 

CO – clubondersteuning  

- De inschrijvingen voor wedstrijden worden gesloten in I Row vanaf 1/1/2022. Er wordt een draaiboek aan de 

clubs bezorgd.  

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

afspraken werden gemaakt met ISB. De roeiers zullen er ook hun mutualiteitsattest kunnen downloaden.  

- Wedstrijdtiming in het kader van dossier Watersportbaan: er was een overleg met de Gentse clubs op 10/11 

en er volgt een overleg met Peddelsport Vlaanderen.  

 

PC – promotie en communicatie  

- Ergometerproject 2021-2022: verhuurperiodes 70% ingevuld 

- Verhuur ergometers Kerstvakantie (2 weken): oproep werd gelanceerd  

- Roei Awards 2021: voorbereidingen zijn volop aan de gang  

o Momenteel 200 inschrijvingen 

o Covid maatregelen: Covid Safe Ticket + mondmasker tijdens uitreiking. Communicatie na het 

overlegcomité.  

o Verdeling uitreikingen worden besproken  

o Er zullen pasfoto’s genomen worden van bestuur en medewerkers VRL voor op onze nieuwe website  

o Er wordt gevraagd aan de bestuurders om wat te helpen met de afbraak  

 

BF – topsport  

- Planning najaar wordt besproken  

- Forecast budgetten  

 

BF – jeugdsport  

Goedkeuring subsidiebedragen clubs: de punten en bedragen worden goedgekeurd door het bestuursorgaan.  

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing:  

o Aankoop materialen met resterende budgetten: 4 glideboats en 2 dubbels Swift  

o Opleidingsdag voorjaar voor clubs en coaches  

o Gesprekken clubs – organisatie trainingsdagen  

o Competitiekalender 2022 wordt voorbereid  

o Profielbepaling door stagestudent  

- EXR game rowing:  

o Jeugdchallenge einde 30/10. Bekendmaking winnaars week van 1/11. Graag nog extra communicatie 

hiervan naast de social media posts.  

o EXR booth: OBIC + roei awards. Mike bekijkt de mogelijkheden om ook een open categorie te 

voorzien op de GRS ergo. Op die manier kunnen de EXR leden hieraan deelnemen.  

o Er wordt gevraagd om nog meer te communiceren om EXR via onze referral code aan te kopen.  

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

• Bekers van België 2021: Youth Challenge Cup. Berekeningen zijn op komst 
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• Kalender 2022 werd besproken en is afgewerkt, wordt doorgestuurd tegen eind oktober. Voorprogramma’s 

zijn grotendeels binnen.  

• Jeugddag 23/10 i.s.m. VRL (Beach Sprint in NM) wordt uitgesteld naar 2022 (bij aanvang van het roeiseizoen). 

• BK Lange Boten september: graag voorstellen naar KBR. Voorlopig nog geen organisator gevonden.  

• Digitale vergadering van World Rowing afgelopen weekend. Patrick Rombaut werd herverkozen voor het 

executive board.  

 

Goed bestuur 

Naar aanleiding van ons bilateraal gesprek met onze dossierbeheerder Martine Donckers kwam aan het licht dat 

er enkele noodzakelijke overeenstemmingen met verschillende decreten en regels niet waren opgenomen in onze 

statuten of intern reglement. 

Om dit recht te zetten werd er in het huidige intern reglement bij punt 1 doel, een deontologische code 

opgenomen zodat al deze zaken worden opgenomen. Deze tekst staat in het rood aangeduid. 

Akkoord voor de aanpassingen aan het intern reglement: deontologische code? 

Deze aanpassingen dienen doorgestuurd te worden naar de clubs. We kunnen dit intern reglement op de AV van 

8/12 laten goedkeuren en notuleren in het verslag zodat dit nog in orde is voor onze punten goed bestuur in 

2021. 

 

Varia 

- Er zijn een aantal megafoons die niet meer werken, deze worden nagekeken. Opgelet, indien de speakers 

gebruikt worden, dienen de clubs deze de dag ervoor op te laden.   

- Indien clubs de hesjes ongewassen meenemen naar hun eigen wedstrijd, is dit op eigen verantwoordelijkheid. 

In principe dient de club de hesjes na gebruik te wassen.  

- Datum volgend Bestuursorgaan: 19/01 om 19u  

 

 


