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Verslag Algemene Vergadering Verslag Algemene Vergadering Verslag Algemene Vergadering Verslag Algemene Vergadering 30303030/03/202/03/202/03/202/03/2022222    ––––    19u30 tot 22u019u30 tot 22u019u30 tot 22u019u30 tot 22u05555    

Huis van de Sport Huis van de Sport Huis van de Sport Huis van de Sport GentGentGentGent    en onlineen onlineen onlineen online    
 

Aanwezigen Bestuursorgaan: Annelies Bredael, Lea Cappoen (online), Charles-Henri Dallemagne, 

Annemarie De Wispelaere, Hubert De Witte, Patrick Lafontaine, Chantal Neirinckx, Vincent Pauwels, 

Gwenda Stevens, Elke Verhaeghe 

 

Verontschuldigden Bestuursorgaan: Mike Galet 

 

Aanwezigen personeel: Lien Desmet, Celine Pieters, Pim Raaben, Lien Van de Velde, Arno Volckaert 

 

Aanwezige effectieve leden:  

ARV: Christel Hiel (online)  4 stemmen 

TRT: Ward Bosmans, Anke De Borger  6 stemmen 

GRS: Jelle Terrie  5 stemmen 

KRCG: Roland Sautois, Daniel Maes (online) 6 stemmen 

KRSG:  Philippe Fernagut, Patrick Rombaut 6 stemmen 

KRB: Frank Pottie, Piet Graus 6 stemmen 

The OAR: Filip Joossens (online) 2 stemmen 

KRNSO: Daniel Deweert 6 stemmen  
TOTAAL: 41 stemmen 

 

Andere aanwezigen: Rémy Moulin (voorzitter LFA) 

 

Andere verontschuldigden: Yolande Backeljauw 

 

Afwezige effectieve leden:  

RNV 1 stem 

Akhenaton 2 stemmen 

VVR  2 stemmen 

C-Row 1 stem 

BTR 4 stemmen 

Kortrijkse Roeiclub 2 stemmen 

Schulensmeer 

Ieperse Roeivereniging 

1 stem 

1 stem 

TOTAAL: 14 stemmen 

 

De voorzitter opent de Algemene Vergadering. 

 

0.0.0.0. Registratie van de stemgerechtigde ledenRegistratie van de stemgerechtigde ledenRegistratie van de stemgerechtigde ledenRegistratie van de stemgerechtigde leden    

Er zijn 41 van de 55 stemmen aanwezig.  

    

1.1.1.1. Openingswoord voorzitter Openingswoord voorzitter Openingswoord voorzitter Openingswoord voorzitter     

De voorzitter wenst iedereen van harte welkom.  



  

 

World Rowing heeft een oproep gelanceerd om de Oekraïense roeigemeenschap te steunen in deze 

moeilijke tijden. Je kan een donatie doen via https://gofund.me/e839a6ea. Alvast bedankt voor jullie 

steun. 

    

2.2.2.2. Aanduiding verslaggeverAanduiding verslaggeverAanduiding verslaggeverAanduiding verslaggever    

De VRL medewerker Lien Van de Velde zal het verslag verzorgen. 

    

3.3.3.3. Aanduiding stemopnemerAanduiding stemopnemerAanduiding stemopnemerAanduiding stemopnemer    

Jelle Terrie van Gentse RS en Anke De Borger van TRT zullen als stemopnemer fungeren.  

 

4.4.4.4. Goedkeuring verslagen AV Goedkeuring verslagen AV Goedkeuring verslagen AV Goedkeuring verslagen AV 11110/03/2020/03/2020/03/2020/03/2021111    en AV en AV en AV en AV 08080808////12121212/202/202/202/2021111    

De verslagen van de Algemene Vergaderingen van 10/03/2021 en 08/12/2021 worden unaniem 

goedgekeurd. 

 

5.5.5.5. Goedkeuring jaarverslag 202Goedkeuring jaarverslag 202Goedkeuring jaarverslag 202Goedkeuring jaarverslag 2021111    

Het  jaarverslag werd op voorhand opgestuurd naar de leden van de Algemene Vergadering. 

 

Celine Pieters geeft een overzicht van het jaar 2021.  

Desondanks een tweede Covid-jaar met redelijk wat beperkingen, zijn er ook mooie zaken 

gerealiseerd in 2021. Hierbij een overzicht: 

 

• 5e plaats Olympische Spelen Brys-Van Zandweghe +  heel wat medailles 

• Webshop Belgian Sharks 

• Uitzwaaimoment 27/06 

• Nieuwe huisstijl 

• Voorbereidingen nieuwe website  

• Actief ingezet op Beach Sprint Rowing – eerste wedstrijd op 22/08 

• Actief ingezet op EXR game rowing: Sportzomer / ergometers clubs / jeugdchallenge 

• Promotiefilmpjes  

• Dossier Watersportbaan 

• Roei awards met 200 aanwezigen 

• Optimalisaties in I Row  

• … 

 

BasiswerkingBasiswerkingBasiswerkingBasiswerking    

We overlopen enkele cijfers voor 2021: het ledenaantal, de evolutie van het aangesloten leden, de 

verdeling van het aantal licenties, de deelnames aan Vlaamse wedstrijden en jeugdcompetities, het 

aantal kamprechters en trainers.  

De meeste cijfers zijn nog steeds afwijkend net als de cijfers van 2020. We noteren dus nog steeds 

enkele dalingen, welke te wijten zijn aan de Covid-pandemie.  

De cijfers zijn te consulteren in de powerpoint presentatie van de algemene vergadering, alsook in 

het jaarverslag 2021 dat naar alle clubs wordt opgestuurd. Ook zijn beide documenten beschikbaar 

op onze website. 

 

Kleine kanttekening bij de cijfers van de kamprechters: er zijn nog steeds weinig kamprechters en zij 

komen grotendeels uit dezelfde clubs. Nogmaals wordt de vraag gesteld om binnen de clubs toch op 

zoek te gaan naar mogelijke kandidaat-kamprechters om zo het onevenwicht en het tekort weg te 

werken, alsook de aankomende vergrijzing van de kamprechters. 

Jelle Terrie: Er is binnen de clubs al een tekort aan vrijwilligers, als die ene vrijwilliger (die al trainer, 

klusjesman, bestuurslid is) nog enkele extra taken moet opnemen, dan verdrinken die. 



  

 

Enkele bemerkingen van Patrick Rombaut:  

• De nieuwe aankomsttoren aan de Watersportbaan zal ook gebruikt worden door oa. de 

topsportroeiers of voor andere evenementen, deze is dus niet enkel voor de juryleden. 

• Celine Pieters sprak in een overzicht over het aantal leden: dit zijn licentiehouders. 

• Suggestie: VRL zou ook een mannelijke API moeten hebben. 

 

BBBBeleidsfocus jeugeleidsfocus jeugeleidsfocus jeugeleidsfocus jeugddddsportsportsportsport    

Er worden enkele grafieken besproken: het aantal jeugdleden, het aantal deelnemers aan 

jeugdwedstrijden en het totaal aantal punten behaald in 2021 t.o.v. de beoogde doelstelling in 2024. 

 

BBBBeleidsfocuseleidsfocuseleidsfocuseleidsfocus    Beach Sprint RowingBeach Sprint RowingBeach Sprint RowingBeach Sprint Rowing    

In 2021 werden volgende zaken gerealiseerd of opgestart 

• Werkgroep 

• Aankoop materialen 

• Prospectie locaties binnenland 

• Wedstrijdtiming 

• Ostend Beach Cup 22/08 (22 ploegen) 

• Videoshoot 

• Profielbepaling door Ugent 

• Overleg internationale federaties 

• Bundelen sportspecifieke info 

 

Patrick Rombaut: heeft VRL interesse om met beach sprint aanwezig te zijn op de urban youth 

games? Er was enkel gevraagd om met EXR aanwezig te zijn. Daarnaast is er een personeelstekort bij 

de VRL op die dagen waardoor er geen permanentie door medewerkers kan voorzien worden. De 

EXR stand van VRL kan gerust gebruikt worden en bemand worden door medewerkers van de clubs. 

Idem voor het Beach Sprint materiaal.  

 

Gwenda Stevens: op de meeting van Coupe de la Jeunesse werd een werkgroep opgericht om beach 

sprint te integreren in de Coupe de la Jeunesse. Er zal gekeken worden om dit te organiseren voor de 

jeugd. 

Patrick Rombaut: Europees zal er al een beach sprint kampioenschap zijn voor de junioren. 

 

Pim Raaben: wanneer wordt er een beslissing genomen door World Rowing inzake beach sprint? 

Patrick Rombaut: Naar de jaarwisseling zal er vermoedelijk een beslissing komen of het opgenomen 

wordt in het Olympische programma. 

 

Chantal Neirinckx: Onze jeugdroeiers kunnen we laten proeven van beach sprint op het event voor 

studenten op woensdag 18/05. We laten de roeiende jeugd in de namiddag proeven van beach sprint 

voor de studenten. 

Ook tijdens de jeugdroeihappening kan beach sprint aangeboden worden. 

 

BBBBeleidsfocuseleidsfocuseleidsfocuseleidsfocus    EXR Game RowingEXR Game RowingEXR Game RowingEXR Game Rowing    

In 2021 werden volgende zaken gerealiseerd of opgestart 

• Uitleenpakket (ergometers, tablets, tv-scherm, marketingmaterialen) die zowel door VRL als 

door onze clubs (promotionele evenementen) kan ingezet worden 

• Aankopen: 

o 12 ergometers voor onze clubs 

o 20 tablets 

• Campagne clubs: jeugdchallenge georganiseerd voor de clubs 



  

 

• Campagne scholen: ergometerproject op scholen, scholen lenen ergometers uit samen met  

tablets en de EXR games die ontwikkeld zijn 

• Campagne (on tour events): met activatie-booth. Er werden 814 gebruikers geregistreerd 

waarvan 681 niet-roeiers. 

 

Graag blikken we ook vooruit naar wat 2022 zal brengen: 

• Nieuwe website  

• Instructiefilmpjes I Row voor ledenadministratie en competitie 

• Organisatie initiator en trainer B najaar  

• Digitaliseren sportkaderopleidingen – VTS connect  

• Clubbezoeken / clubondersteuning 

• Organisatie toertochten 

• Organisatie Beach Sprint wedstrijden  

• Promotionele acties via EXR  

• Scholenproject / studentenproject 

• Dossier Watersportbaan – digitaliseren wedstrijd timing 

• Ethisch sporten: grensoverschrijdend gedrag – transgenders in de sport 

• Vernieuwd roeibrevet  

• Nieuwe artikelen webshop Belgian Sharks  

• … 

 

Beleidsfocus TopsportBeleidsfocus TopsportBeleidsfocus TopsportBeleidsfocus Topsport    

Hubert De Witte: we hebben grote stappen gezet in topsport door de aanwerving van Technisch 

Directeur Pim Raaben en het aanwerven van Headcoach Axel Müller. 

Pim Raaben neemt het woord. 

We overlopen de resultaten van de beleidsfocus topsport waar we kunnen terugblikken op mooie 

resultaten in 2021 met een 5e plaats door Tim Brys en Niels Van Zandweghe (LM2x) op de Olympische 

Spelen. Bij de U23 hebben Marlon Colpaert en Tibo Vyvey (BLM2x) een bronzen en gouden medaille 

behaald op WK en EK, Tristan Vandenbussche (BM1x) een 6e plaats op het WK en Mazarine Guilbert en 

Caitlin Govaert een 5e en 9e plaats op het EK en WK. Bij de U19 veroverde Aaron Andries (BM1x) goud 

en zilver op EK en WK. 

 

Enkele realisaties in 2021: 

• Aanwerving Technisch Directeur en Headcoach  

• Opstart voor Parijs 2024, doel: 3 ploegen & 1 medaille  

• Nieuwe focus binnen het topsportbeleid: 

• Centralisatie 

• Werken vanuit groepen  

• Nieuwe trainingsschema’s  

Wat kon nog beter: 

• Gemiste Olympische kwalificatie zware mannen 

 

Wat brengt 2022? 

Belgian SharksBelgian SharksBelgian SharksBelgian Sharks 

• Piediluco / WC1 / WC3 / EK’s / WK’s 

• Elite, U23 en U19 

Topsport werking optimaliserenTopsport werking optimaliserenTopsport werking optimaliserenTopsport werking optimaliseren 

• Continue to build the team 

• Unlock the team  

• Wat is de beste manier van samenwerken  



  

 

• Medisch / Wetenschappelijke werking versterken  

Centralisatie in Gent vormgevenCentralisatie in Gent vormgevenCentralisatie in Gent vormgevenCentralisatie in Gent vormgeven, oa container & ergometer ruimte 

Nieuwe kleding leverancier Powerhouse Nieuwe kleding leverancier Powerhouse Nieuwe kleding leverancier Powerhouse Nieuwe kleding leverancier Powerhouse is opgezet 

U21 plan uitbouwen & uitvoerenU21 plan uitbouwen & uitvoerenU21 plan uitbouwen & uitvoerenU21 plan uitbouwen & uitvoeren 

Behoud focus op veiligheid … op het water, als ook van het wateBehoud focus op veiligheid … op het water, als ook van het wateBehoud focus op veiligheid … op het water, als ook van het wateBehoud focus op veiligheid … op het water, als ook van het water r r r     

    

Filip Joossens: hou er rekening mee dat een container in de zomer heel warm kan worden.  

De container zal niet volledig gesloten zijn. 

Patrick Rombaut: alle informatie voor de topsporters moet ook naar de betreffende clubs 

doorgegeven worden. Het niet deelnemen van eigen topsporters aan regatta’s in eigen land is een 

negatieve evolutie voor de Vlaamse organisatoren. 

 

Het topsportbudget 2022 wordt overlopen. We kregen ongeveer evenveel als vorig jaar maar we 

hebben hogere kosten (headcoach en meer roeiers). Op dit moment leven we eigenlijk een beetje 

boven onze stand. 

De toekomst zal moeten uitwijzen waar we moeten snoeien om rond te komen met het toegewezen 

budget. 

Er zal actief aan budget management gedaan worden. Ook zal er een focus moeten komen op 

inkomsten, o.a. sponsoring. 

 

Patrick Rombaut: Op WC II in Poznan zullen de atleten gedurende de hele wedstrijd een baan kunnen 

kiezen. Dit is een eenmalige test op internationaal niveau. 

 

Het jaarverslag 2021 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

6.6.6.6. Goedkeuring balans en resultatenrekening 202Goedkeuring balans en resultatenrekening 202Goedkeuring balans en resultatenrekening 202Goedkeuring balans en resultatenrekening 2021111    

Penningmeester Vincent Pauwels overloopt de cijfers van 2021: de basiswerking, algemene werking 

en de verschillende beleidsfocussen. Zowel de resultatenrekening als de analytische cijfers worden 

besproken. We eindigen met een positief resultaat. Het resultaat wordt grotendeels overgedragen aan 

het sociaal passief en een kleine rest wordt geboekt naar overgedragen resultaat. 

Filip Joossens vroeg naar een detail van de ‘recuperatie kosten’ en waarom dit zo afwijkt van wat 

begroot wordt. 

Deze kosten zijn grotendeels toe te schrijven aan kosten die de VRL voorschiet voor LFA en betreffen 

kosten i.v.m. het nationaal team: deelnames aan stages en buitenlandse wedstrijden. Het is niet 

mogelijk om al op voorhand in te schatten hoeveel Waalse roeiers er zullen deelnemen, vandaar dat 

die kosten ook nooit begroot worden. 

 

Rekening houdend met het financieel verslag en het verslag van het auditcomité en de externe 

accountant worden de balans en resultatenrekening van 2021 unaniem goedgekeurd.  

Wij bedanken Yolande Backeljauw en Jonas Deconinck voor hun audit uitgevoerd op 15 en 22/03/2022. 

    

7.7.7.7. Kwijting van Kwijting van Kwijting van Kwijting van het het het het BestuurBestuurBestuurBestuursorgaansorgaansorgaansorgaan    voor boekjaar 202voor boekjaar 202voor boekjaar 202voor boekjaar 2021111    

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vlaamse Roeiliga vzw voor het 

boekjaar 2021.  

 

8.8.8.8. Aanduiding Auditcomité 202Aanduiding Auditcomité 202Aanduiding Auditcomité 202Aanduiding Auditcomité 2022222    

Voor het boekjaar 2022 worden volgende personen die geen lid zijn van het Bestuursorgaan van de 

VRL voorgedragen en aanvaard: 

- Yolande Backeljauw 

- Jonas Deconinck 



  

 

Reserve: Patrick Rombaut en Jelle Terrie 

 

9.9.9.9. Begroting 202Begroting 202Begroting 202Begroting 2022222    

Lien Van de Velde overloopt de algemene begroting 2022. 

Er werden enkele aanpassingen gedaan aan de kosten van de basiswerking aan de hand van de cijfers 

van 2021 en enkele reeds ontvangen facturen van 2022. Ook werden de exacte subsidiebedragen voor 

de beleidsfocussen jeugdsport, topsport en innovatie goedgekeurd door Sport Vlaanderen correct 

ingevoerd in de begroting. 

Pim Raaben overloopt het topsportbudget 2022, deel van het algemene budget 2022. 

De totale begroting 2022 wordt unaniem goedgekeurd. 

 

10.10.10.10. Goed bestuurGoed bestuurGoed bestuurGoed bestuur    

Score 2021Score 2021Score 2021Score 2021    

In 2021 kregen we de volgende score goed bestuur: Scorepercentage: 93,10%. Dit percentage ligt iets 

lager dan vorig jaar (94,25%). De verschillende afzonderlijke percentages voor de verschillende 

deelfactoren zijn: voor transparantie: 100%, voor democratie: 88,89% en voor interne verantwoording 

en controle: 90,91%. 

    

AlgemeenAlgemeenAlgemeenAlgemeen    

In 2021 werden de laatste openstaande vacatures voor het bestuursorgaan opgevuld. Naar aanleiding 

van deze herverkiezingen moesten de bestuursleden de verschillende bestuursfuncties verdelen onder 

zichzelf. Zij hielden hierbij rekening met de verschillende bestuurdersprofielen. De 

bestuurdersprofielen bleven ongewijzigd en behouden.  

Bij een nieuwe openstaande vacature zullen deze profielen opnieuw herbekeken en geëvalueerd 

worden. 

 

BelangenconflictenBelangenconflictenBelangenconflictenBelangenconflicten    

Inzake het item belangenconflicten staat er in onze statuten volgende vermeld bij artikel 4.8 4.8 4.8 4.8 

Tegenstrijdig belangTegenstrijdig belangTegenstrijdig belangTegenstrijdig belang::::    “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.” 

 

De leden van de Algemene vergadering gaan unaniem akkoord dat als er een commerciële transactie 

met een derde partij waarmee een bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft 

plaatsvindt dat dit bestuurslid zich verwijdert uit de vergadering en zich onthoudt van de beraadslaging 

en de stemming over deze aangelegenheid. In dat geval wordt dit gemeld in de notulen van het 

bestuursorgaan en bijgehouden in een register. 

 

Er kan gesteld worden dat elke vergadering van het bestuursorgaan steeds nagaat of er een 

belangenconflict kan optreden tijdens de vergadering. Dat er wel of geen conflicten zijn wordt telkens 

genotuleerd in de verslagen. 

    

JJJJaaractieplan/meerjarenbeleidsplanaaractieplan/meerjarenbeleidsplanaaractieplan/meerjarenbeleidsplanaaractieplan/meerjarenbeleidsplan    

In de vorige AV van 8/12/2021 werd het jaaractieplan van 2022 goedgekeurd. Dit maakt deel uit van 

ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024. Doordat wij geen apart document aanmaken voor het 



  

 

jaaractieplan 2022 dient ook het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 nogmaals goedgekeurd te worden 

in de Algemene Vergadering.  

Bij deze wordt het meerjarenbeleidsplan 2021-2024 unaniem goedgekeurd op deze AV. 

 

Aanpassing statuten en intern reglementAanpassing statuten en intern reglementAanpassing statuten en intern reglementAanpassing statuten en intern reglement    

In 2022 zullen we starten met de aanpassingen van de statuten en intern reglement naar de nieuwe 

wet op de verenigingen van 23 maart 2019. Meer nieuws volgt in het najaar. 

 

11.11.11.11. Relaties met KBR Relaties met KBR Relaties met KBR Relaties met KBR ––––    Gwenda StevensGwenda StevensGwenda StevensGwenda Stevens    

• Voorzitter Gwenda Stevens deelt mee dat de Algemene Vergadering van de KBR is uitgesteld. Een 

nieuwe datum moet nog vastgelegd worden. 

• BK vorig jaar: vals gestart door de pandemie. Geen BK in april, wel in september. Hartelijk bedankt 

aan KRSG en KRCG die enkele nummers opgenomen hebben en ARV en TRT die de overige 

nummers georganiseerd hebben. 

• Bekers van België werden vorig jaar niet georganiseerd. Dit jaar zal dit wel kunnen doorgaan. 

• Bestuursorgaan: Elke Verhaeghe was een nieuw lid, Jean-Marie Rigo neemt de plaats van Karen 

Baetslé in. 

• KBR heeft nog steeds een zetel bij het BOIC. 

• EK U23 in Hazewinkel: folders mee te nemen door de clubs voor de zoektocht naar vrijwilligers. 

• Lut Wille, juridisch adviseur bij de KBR, heeft aan haar studenten als opdracht gegeven een 

sponsordossier op te maken voor de KBR. 

    

12.12.12.12. Aanduiding vertegenwoordigers VRL voor Algemene Vergadering KBRAanduiding vertegenwoordigers VRL voor Algemene Vergadering KBRAanduiding vertegenwoordigers VRL voor Algemene Vergadering KBRAanduiding vertegenwoordigers VRL voor Algemene Vergadering KBR    

Chantal Neirinckx, Hubert De Witte, Patrick Lafontaine en Mike Galet worden als bestuurders 

aangeduid als vertegenwoordigers van de VRL voor de Algemene Vergadering van de KBR. 

Ze worden bijgestaan door volgende leden van de Algemene Vergadering van de VRL: Frank Pottie, 

Patrick Rombaut, Roland Sautois, Ward Bosmans.  

De reserves zijn: Jelle Terrie, Philippe Fernagut, Anke De Borger 

 

13.13.13.13. VariaVariaVariaVaria    

Patrick Rombaut: betrachten een AV te organiseren voor 1 maart.  

Hubert De Witte: We nemen dit mee.  

 

EK U23 in Hazewinkel. Organisatiecomité is samengesteld vanuit NRF. Dit comité komt 2-wekelijks 

samen. Er zijn folders gemaakt voor een oproep naar vrijwilligers. Gelieve deze folders uit te delen in 

de clubs. 

Op 1 juli zal er beslist worden of alles zal/kan doorgaan. 

Ward Bosmans geeft een kleine presentatie inzake sponsoring voor het EK U23. 

Het programma werd uitgebreid, start op 1 september met een netwerkevenement met Sven Nys. 

Openingsceremonie in centrum van Willebroek op 2 september. 

Foodtruckfestival op 3 en 4 september. 

 

Patrick Rombaut 

- Felicitaties voor Ward Bosmans voor het opstellen van het sponsordossier voor het EK U23 

Stelt voor om eens samen te zitten met de verschillende actoren: Ward, VRL en KBR zodat 

de hoofden in dezelfde richting kunnen gericht worden en er niet naast elkaar gewerkt 

wordt in deze kleine vijver. 

- De Raad van de Voorzitters is vorig jaar niet samenkomen, dit moet nieuw leven ingeblazen 

worden. Ward Bosmans zal deze raad samenroepen voor de zomervakantie. 

- Deelname van vrouwelijke roeisters op internationale wedstrijden is zeer laag. 



  

 

Stimuleren van topsport bij vrouwen zit als opdracht in het curriculum van de Headcoach 

Axel Müller. 

 

Jelle Terrie: ik hoorde dat VRL op zoek is naar een catamaran voor op de Watersportbaan. Misschien 

moeten we eerst eens kijken om er een over te brengen van Hazewinkel naar Gent en deze uit te 

testen alvorens over te gaan tot een aankoop. 

 

Chantal Neirinckx: In 1973 was de eerste vergadering van de VRL. In 2023 bestaat de VRL dus 50 

jaar. De statuten werden vastgelegd in 1974. De medewerkers van de VRL mogen beginnen 

nadenken om een jubileum in te richten. 

 

14.14.14.14. SlotwoordSlotwoordSlotwoordSlotwoord    

Onze voorzitter Hubert De Witte bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inbreng in deze 

algemene vergadering. We kijken uit naar een jaar met een normaal verloop van wedstrijden en naar 

mooie resultaten. 

Hou jullie allemaal goed! 

 

De vergadering wordt afgesloten om 22u05. 

 

    
Hubert De Witte 

  


