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1 Structuur en werking 
 

1.1 Visie en missie 

 

Missie 

 

De Vlaamse Roeiliga streeft, als enige overkoepelende federatie voor het roeien in Vlaanderen, naar een 

kwaliteitsvolle administratieve, sporttechnische en organisatorische ondersteuning van de roeisport in het 

algemeen en de aangesloten roeiverenigingen en haar roeiers in het bijzonder.  

 

Zij streeft naar een evenwaardige verdeling tussen en ondersteuning voor recreatief en competitief roeien en 

roeien op topsport niveau op een ethisch en medisch verantwoorde manier.  

 

De Vlaamse Roeiliga spitst zich toe op het aanbieden van competitieve en recreatieve activiteiten, het streven 

naar zoveel mogelijk gekwalificeerde trainers die de roeiers op elk niveau begeleiden, optimale talentdetectie, 

roeipromotie, innovatie, digitalisering en kwaliteitsbewaking in alle geledingen van de sport.  

 

Visie 

 

De Vlaamse Roeiliga wil een zelfkritische organisatie zijn die continu streeft naar een verbetering van de 

roeisport en ondersteuning biedt aan de roeiclubs en haar roeiers. 

 

1.2 Structuur 

 

In 2021 werden de structuren en de commissies grondig herbekeken. Hieronder een overzicht van de nieuwe 

structuren. 
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1.3 Actuele samenstelling Bestuursorgaan 

 

Voorzitter  

Communicatie en EXR Games 

Hubert De Witte - hubert.de.witte@skynet.be 

duurtijd 2021-2024 

herverkiezing: AV 2025 

vorige mandaten: voorzitter 2019-2020 

penningmeester 2017-2018 

 

Secretaris-Generaal 

Beach Sprint Rowing 

Chantal Neirinckx - chantal.neirinckx@skynet.be 

duurtijd 2021 – 2024 

herverkiezing: AV 2025 

vorige mandaten: secretaris-generaal 2017-2020 

secretaris generaal 2013-2016  

 

Penningmeester 

Sponsoring 

Vincent Pauwels - vincent.pauwels@vipcon.be 

duurtijd 2019-2022 

herverkiezing: AV 2023 

 

Bestuurslid 

Competitie, Topsport en Opleidingen 

Annelies Bredael - annelies@bredael.be 

duurtijd 2021-2024 

herverkiezing: AV 2025 

vorig mandaten: bestuurslid 2017-2020 

 

Bestuurslid 

Afgevaardigde BO KBR  

Lea Cappoen - l.cappoen@skynet.be 

duurtijd 2021-2022 

herverkiezing: AV 2023 

 

Bestuurslid 

Afgevaardigde BO KBR  

Charles Dallemagne - chd@arenborg.com  

duurtijd 2019-2022 

herverkiezing: AV 2023 

vorige mandaten: bestuurslid 2015-2018 

bestuurslid 2014 
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Bestuurslid 

Jeugdroeien   

Annemarie De Wispelaere - annemarie_dw@yahoo.co.uk 

duurtijd 2019-2022 

herverkiezing: AV 2023 

vorige mandaten: bestuurslid 2015-2018 

bestuurslid 2011-2014  

bestuurslid 2007-2010 

Bestuurslid 

Recreatie en promotie  

Mike Galet - mikeartkunst@gmail.com 

duurtijd 2021-2024 

herverkiezing: AV 2025 

vorige mandaten: bestuurslid 2017-2020 

 

Bestuurslid 

Gezond en ethische sporten 

Patrick Lafontaine - patrick@krcg.be 

duurtijd 2021-2024 

herverkiezing: AV 2025 

 

Bestuurslid 

Afgevaardigde BO KBR - Sponsoring  

Gwenda Stevens - gwenda.stevens@rowing.be 

duurtijd 2021-2024 

herverkiezing: AV 2025 

vorige mandaten: bestuurslid 2017-2020 

bestuurslid 2013-2016 

bestuurslid 2009-2012 

bestuurslid 2005-2008 

Bestuurslid 

Clubondersteuning 

Elke Verhaeghe  - sapaya262@hotmail.com 

duurtijd 2020-2022 

herverkiezing: AV 2023 

 

Een volgende (her)verkiezingsronde vindt plaats op de Algemene Vergadering in het voorjaar van 2023. 

Volgende mandaten moeten dan (her)verkozen worden:  5 bestuursleden. 

 

1.4 Nevenfuncties bestuursleden 

 

Hubert De Witte (Voorzitter) 

• Voorzitter Koninklijke Roeivereniging Brugge (KRB) 

 

Chantal Neirinckx (Secretaris-Generaal) 

• Bestuurslid Koninklijke Roeiclub Sport Gent (KRSG) 

• Voorzitter Federale Kamprechterscommissie 

• Voorzitter Vlaamse Kamprechterscommissie 

• Jurylid 

 

Vincent Pauwels (Penningmeester) 

• nihil 

 

Annelies Bredael (Bestuurslid) 

• Lid Topsportcommissie VRL 

• Lid Federale Sporttechnische Commissie KBR 
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• Bestuurslid Trimm- en Roeiclub Toss 80 Hazewinkel (TRT) 

• Trainster TRT 

 

Lea Cappoen (Bestuurslid) 

• Secretaris Antwerpse Roeivereniging (ARV) 

• Bestuurslid Koninklijke Belgische Roeibond 

 

Charles Dallemagne (Bestuurslid) 

• Voorzitter Roeiclub Akhenaton 

• Secretaris-generaal Koninklijke Belgische Roeibond   

 

Annemarie De Wispelaere (Bestuurslid) 

• Lid Federale Kamprechterscommissie 

• Jurylid 

 

Mike Galet (Bestuurslid) 

• Voorzitter Roeiclub Gentse Roei- en Sportvereniging (Gentse RS) 

 

Patrick Lafontaine (Bestuurslid) 

• Voorzitter Koninklijke Roeiclub Club Gent (KRCG) 

 

Gwenda Stevens (Bestuurslid) 

• Voorzitter Koninklijke Belgische Roeibond 

• Ondervoorzitter Koninklijke Roeiclub Sport Gent (KRSG) 

• Bestuurslid Bestuursorgaan BOIC 

• Jurylid 

• Trainster KRSG  

 

Elke Verhaeghe (Bestuurslid) 

• nihil 

 

1.5 Bestuurdersprofielen 

 

Alle bestuurders oefenen hun functie uit in het kader van een ethische organisatiecultuur, waaronder het 

duurzaam en ethisch verantwoord sporten. 

 

De bestuurdersprofielen werden herwerkt in 2019. 

In 2021 werden er geen aanpassingen gedaan aan de bestuurdersprofielen, na een interne evaluatie op 20 

december 2021 werd beslist dat ze nog steeds up to date zijn. 

 

In 2021 hadden we 2 nieuwe kandidaten voor bestuurder van de Vlaamse Roeiliga: Patrick Lafontaine (KRCG) 

en Luc Somers (ARV). Zij dienden hun kandidatuur in begin februari. 

 

Deze 2 kandidaturen werden bekeken in het kader van de vooropgestelde profielen opgenomen in ons intern 

reglement.  

Beide personen werden grondig geëvalueerd aan de hand van de gewenste profielen en er werd vastgesteld 

dat zij beiden voldoen aan het algemeen bestuurdersprofiel, opgenomen in ons intern reglement. Beide 

kandidaten kregen het woord op de Algemene Vergadering van 10/03/2021 om zich kort voor te stellen.  

 

1.6 Bestuurdersmandaten 2021 

 

In 2021 waren er (her)verkiezingen voor de bestuurders van ons bestuursorgaan. 

 

De verkiezingsprocedure werd uitgelegd door onze secretaris-generaal Chantal Neirinckx. De stemming voor de 

te hernieuwen mandaten en de nieuwe kandidaat-bestuurders vond online plaats via het systeem 

‘Electionrunner’ waar de waarde van de stem van elke vertegenwoordiger werd ingesteld.  
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Nadat de uitleg werd gegeven, werd de stemming uitgestuurd (iedere vertegenwoordiger ontving een mail 

naar het door hen opgegeven e-mailadres) en kregen de vertegenwoordigers een half uur de tijd om te 

stemmen.  

De VRL medewerker Arno Volckaert had toegang tot dit systeem, hij kon niet zien hoe er gestemd werd, wel 

kon hij zien welke vertegenwoordiger stemde, zodat we zeker waren dat elke vertegenwoordiger gestemd had 

en dat er bij eventuele technische problemen naar een oplossing kon gezocht worden.  

Arno Volckaert stuurde na de afsluiting van de stemming de uitslag door naar de stemopnemers voor validatie.  

 

Er waren 6 herverkiesbare mandaten en 1 vrij mandaat. Voor deze 7 mandaten waren er 8 kandidaten: 

- 6 bestuurders die zich herverkiesbaar stelden: Lea Cappoen, Annelies Bredael, Hubert De Witte, Mike 

Galet, Chantal Neirinckx en Gwenda Stevens 

- 2 kandidaat-bestuurders: Patrick Lafontaine en Luc Somers  

  

Omwille van artikel 4.2 in onze statuten, werden 6 mandaten aangeduid voor 4 jaar en 1 mandaat aangeduid 

voor 2 jaar met eenvoudige meerderheid van de stemmen.  

“Artikel 4.2 ‘De bestuurders worden rechtstreeks verkozen voor een termijn van vier jaar, met dien verstande 

dat de bestuursleden om de twee jaar telkens voor de helft verkozen worden op de wijze bepaald in het 

huishoudelijk reglement’ De kandidaat met het minst aantal stemmen komt op een reservelijst terecht. De 

kandidaat met het 2e minst aantal stemmen, zal het mandaat van 2 jaar invullen. “ 

 

Hierbij volgt de uitslag van de stemming van de bestuurders die door de stemopnemers werd nagekeken: 

 

Naam Ja Nee Onthouding 

Annelies Bredael 29 0 14 

Lea Cappoen 23 6 14 

Hubert De Witte 37 0 6 

Mike Galet 33 0 10 

Chantal Neirinckx 37 0 6 

Gwenda Stevens 43 0 0 

Patrick Lafontaine 27 6 10 

Luc Somers 10 23 10 

 

We noteren dat volgende bestuurders aanvaard werden door de Algemene Vergadering van 10/03/2021: 

Lea Cappoen – Annelies Bredael – Hubert De Witte – Mike Galet – Chantal Neirinckx – Gwenda Stevens en 

Patrick Lafontaine. 

Lea Cappoen neemt het mandaat van 2 jaar op, de overige bestuurders hebben een mandaat van 4 jaar. 

Luc Somers behaalde niet de vereiste 50% van de stemmen en is dus niet verkozen. 

 

1.7 Externe bestuurders 

 

In 2021 waren er geen externe bestuurders. 

 

1.8 Rapportering verklaringen belangenconflicten 

 

In 2018 werd een statutenwijziging aan de Algemene Vergadering/Bijzondere Algemene Vergadering van 7 

maart 2018 voorgesteld met daarin de volgende tekst:  

 

‘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.’ 

 

Deze statutenwijziging werd door de Bijzondere Algemene Vergadering goedgekeurd op 7/03/2018. Vanaf 

begin 2018 werd het punt “belangenconflicten” systematisch op de agenda geplaatst teneinde te kunnen 

screenen op de aanwezigheid van punten die tot een belangenconflict aanleiding kunnen geven. 



Jaarverslag 2021 

9 

 

Er zijn in 2021 geen belangenconflicten voorgekomen. 

 

1.9 Vergaderingen 

 

1.9.1 Algemene Vergadering 

 

De Algemene Vergadering van de Vlaamse Roeiliga vzw is op de volgende data bijeengekomen: 

• 10/03/2021: Jaarverslagen commissies – jaarrekening 

• 08/12/2021: voorstelling jaaractieplan 2022 + budgetten  

 

Tijdens de voorjaars AV werd voor de eerste keer online gestemd. Naast het herbenoemen van 6 bestuursleden 

werd Patrick Lafontaine werd als kandidaat bestuurslid door de AV verkozen. Dit laatste werd zo in het Belgisch 

Staatsblad gepubliceerd op 04/06/2021. 

 

1.9.2 Bestuursorgaan 

 

Het Bestuursorgaan is samengekomen op: 

 

 Vergaderingen Bestuursorgaan 2021 – Aanwezigheden 

VOLLEDIG JAAR 08/02* 31/03* 10/05* 21/06 22/09 10/11 20/12* 

Hubert De Witte OK OK OK OK OK OK OK 

Chantal Neirinckx OK OK OK OK - OK OK 

Vincent Pauwels OK OK OK - OK - - 

Charles-Henri Dallemagne OK OK OK - - - - 

Annemarie De Wispelaere OK OK OK - OK OK OK 

Mike Galet OK OK OK OK OK OK - 

Annelies Bredael OK OK OK OK OK OK - 

Gwenda Stevens OK OK OK - OK OK OK 

Elke Verhaeghe OK OK - OK OK OK OK 

Lea Cappoen OK OK OK OK OK OK OK 

Patrick Lafontaine - OK OK OK OK OK - 

 * online  

 

1.10 Secretariaatsmedewerkers 

 

Volgende personen zijn in dienst van de Vlaamse Roeiliga: 

- Algemeen coördinator (voltijds): Celine Pieters 

- Verantwoordelijke organisaties (80%): Arno Volckaert 

- Verantwoordelijke administratie en ondersteuning (halftijds): Lien Desmet  

- Verantwoordelijke boekhouding (halftijds): Lien Van de Velde  

- Technisch directeur topsport (voltijds): Pim Raaben  

 

De functie technisch directeur ad interim werd begin 2021 waargenomen door Jan Boone.  

Op 03/05/2021 werd Pim Raaben aangesteld als technisch directeur topsport.  

 

1.11 Verenigingswerk en vrijwilligers 

 

Het statuut ‘verenigingswerk’ werd toegepast bij het betalen van de studententrainers in 2021. Ook enkele 

topsporttrainers en vrijwilligers werden vergoed via het statuut ‘verenigingswerk’. Het statuut kreeg een 

verlenging voor 1 jaar met 10% solidariteitsbijdrage aan werkgevers zijde en 10% belast via de zijde van de 

verenigingswerker. Er werden aanpassingen doorgevoerd aan de tool en alles was goed werkbaar vanaf april 

2021. 

Het statuur verenigingswerk verdwijnt per 31/12/2021 en zal opnieuw vervangen worden door een aangepast 

artikel 17.  
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In 2021 werd de overstap gemaakt van sociaal secretariaat Handel en Ambacht naar Besox. Er wordt nu met 

officient gewerkt om de lonen door te geven. De communicatie en samenwerking verliep in 2021 vlot.  

 

1.12 Goed Bestuur 

 

1.12.1 Rapportering Goed Bestuur 

 

In 2021 werd verder gewerkt aan de verwachtingen inzake goed bestuur ons opgelegd door het Decreet 

houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector. 

 

Als Bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga kunnen we stellen dat we op alle vlakken werken aan een goed 

bestuur: zo zijn we transparant, democratisch en leggen we interne verantwoording af aan onze leden en laten 

we interne controle toe. En met een score van 93,10% mogen we ook stellen dat we daar goed in slagen. 

 

In de vergaderingen van het Bestuursorgaan staat goed bestuur en of er al dan niet belangenvermelding zou 

kunnen plaatsvinden steeds op de agenda. 

Alle notulen van de vergaderingen worden steeds per mail doorgestuurd naar alle leden, alsook zijn ze steeds 

te raadplegen op onze website. 

 

Er kan gemeld worden dat er zich in 2021 geen afwijkingen hebben voorgedaan op de code goed bestuur. 

 

Waarom we vasthouden aan het wettelijk minimum betreffende het quorum. 

 

Voor de harde indicator ‘democratie’ hebben wij volgende regels betreffende een gepast quorum: 

In onze statuten staat vermeld: 

‘In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten nemen met eenvoudige meerderheid van 

stemmen, welk ook het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden is. Besluiten in verband met 

statutenwijziging, uitsluiting van leden of vrijwillige ontbinding, kunnen slechts genomen worden mits de 

voorwaarden, bepaald bij artikelen 8,12 en 20 van de wet van 27 juni 1921, in acht worden genomen en de 

bijzondere meerderheden voorzien in de wet ook worden bereikt na toepassing van artikel 3.1 van deze statuten 

ter bepaling van het aantal stemmen per effectief lid.’ 

 

De Vlaamse Roeiliga begrijpt dat de eerste zin, niet echt een correcte weergave is van de regels die wij onszelf 

opleggen inzake het gepaste quorum naar aanwezigheid van onze clubs. We zullen bij een statutenwijziging in 

de toekomst dan ook deze zinsinhoud herschrijven. 

 

Wij tellen steeds het aanwezig aantal stemmen tegenover het totale aantal stemmen en kunnen melden dat 

steeds 50% van de stemmen aanwezig is en er dus steeds rechtsgeldig kan gestemd worden. Dit wordt ook 

steeds zo opgenomen in ons 1e agendapunt: ‘registratie van de stemgerechtigde leden’. 

Zie de verslagen van de Algemene vergaderingen: 

- 10/03/2021, punt 0: 43 stemmen aanwezig van de 56 stemmen 

- 08/12/2021, punt 0: 37 stemmen aanwezig van de 55 stemmen 

 

Wel kunnen we volgende kanttekening maken: in ons verslag kunnen we steeds noteren dat de beslissingen 

unaniem worden genomen, wat erop wijst dat er zelden/geen problemen zijn bij het nemen van beslissingen 

en de aanwezigen akkoord zijn met de besluitvorming. 

 

In gewone gevallen kan de algemene vergadering geldig besluiten met een eenvoudige meerderheid van 

stemmen. Bij statutenwijzigingen doen we beroep op de wettelijke verplichtingen. 

We merken dat het zeer moeilijk is om alle clubs te motiveren zich te verplaatsen naar een Algemene 

Vergadering, daardoor is er een lage opkomst van aangesloten clubs. 

In onze statuten staat ook dat een club zich niet kan laten vertegenwoordigen door een andere club: 

‘Een lid kan zich op de algemene vergadering niet door een ander lid laten vertegenwoordigen.’ 

 

Vandaar dat we houden aan dit quorum daar er anders geen beslissingen meer kunnen genomen worden en 

dit de werking van onze federatie in het gedrang brengt. 
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In ons intern reglement voor de besluitvorming van het Bestuursorgaan staat vermeld: 

‘De beslissingen worden bij éénvoudige meerderheid genomen; bij staking van de stemmen is de stem van de 

voorzitter doorslaggevend. - Er wordt gestemd bij handopsteking’ 

 

Ook hier houden wij vast aan dit quorum, we zijn een kleine federatie met slechts (maximum) 11 bestuurders 

in ons Bestuursorgaan. We zijn ervan overtuigd dat bij het nemen van beslissingen een eenvoudige 

meerderheid volstaat. Echter kunnen wij steeds noteren dat de beslissingen unaniem worden genomen in ons 

Bestuursorgaan wat erop wijst dat de Bestuursleden steeds samen en met volle overtuiging de besluiten 

nemen. 

 

1.12.2 Evaluatie van de zachte indicatoren 

 

De Vlaamse Roeiliga vzw heeft een nulmeting uitgevoerd (wat is de huidige score op de geselecteerde zachte 

indicatoren) en heeft een inschatting gemaakt van welk niveau zij wil bereiken binnen de huidige 

beleidsperiode.  

 

De doelstellingen inzake goed bestuur worden verankerd in het beleidsplan.  

 

De opvolging en het voortgangsproces “Goed bestuur” wordt op het Bestuursorgaan als vast agendapunt 

genoteerd en opgevolgd. 

 

Hieronder ziet u de tabel van alle zachte indicatoren en in vet aangeduid diegene die wij als Vlaamse Roeiliga 

hebben aangestipt om te bereiken. 

 

# Zachte Indicator Huidige 

Score (0-

4) 

Streefdoel score (0-4) 

2021 2022 2023 2024 

1 De organisatie publiceert een 

jaarverslag 

4 4 4 4 4 

2 De organisatie rapporteert over het 

omgaan met de code goed bestuur 

in de Vlaamse Sportfederaties 

0 4 4 4 4 

3 De website van de organisatie 

vermeldt basisinformatie over de 

aangesloten clubs 

4 4 4 4 4 

4 De organisatie heeft gelimiteerde 

ambtstermijnen 

     

5 De organisatie heeft een 

gedifferentieerd, evenwichtig en 

competent Bestuursorgaan 

     

6 De organisatie betrekt interne 

belanghebbenden in haar beleid 

3 3 4 4 4 

7 De organisatie heeft een beleid 

inzake sociale verantwoordelijkheid 

     

8 De organisatie heeft een financieel 

of auditcomité 

3 3 4 4 4 

9 De organisatie heeft een 

gedragscode 

4 4 4 4 4 

10 De organisatie heeft externe leden in 

haar bestuursorgaan 

     

11 De organisatie heeft een gepast 

systeem voor risicobeheersing 

1 1 1 4 4 

12 De organisatie heeft een geschikte 

klachtenprocedure 

0 1 4 4 4 

13 Het Bestuursorgaan delegeert op 

gepaste wijze taken aan comités 

3 3 3 3 4 
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14 De organisatie heeft een beleid 

inzake bestrijding voor match-fixing 

nvt     

 

 

De organisatie publiceert een jaarverslag 

- De Vlaamse Roeiliga bezorgt jaarlijks naar aanleiding van de Algemene Vergadering in het voorjaar aan 

haar leden en interne belanghebbenden een uitgebreid jaarverslag, inclusief financieel verslag. 

- In 2017 werden de jaarverslagen van de voorgaande jaren (2013 tot 2016) gepubliceerd op de website van 

de Vlaamse Roeiliga. 

- In 2018 heeft het Bestuursorgaan interne procedures vastgelegd die leiden tot tijdige en nauwgezette 

interne rapportering in het kader van het jaarverslag en ziet toe op de naleving hiervan. 

- Vanaf 2019 voldoet het jaarverslag aan alle zaken die moeten worden opgenomen om in aanmerking te 

komen als ‘goed’ jaarverslag. 

- In 2021 voldoen wij aan deze voorwaarde. 

 

De organisatie rapporteert over het omgaan met de code goed bestuur 

- In het laatst verschenen jaarverslag wordt gerapporteerd over de wijze waarop de federatie is omgegaan 

met alle principes van de code. In gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van de code wordt dit 

beargumenteerd toegelicht, volgens het ‘pas toe of leg uit’‐principe.  

- In het laatst verschenen jaarverslag wordt aangegeven welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 

maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland.  

- Het bestuursorgaan voorziet jaarlijks een bespreking en evaluatie van de governance van de organisatie op 

basis van de code. Dit vond plaats op 20/12/2021. 

- De organisatie maakt van goed bestuur een vast agendapunt op de algemene vergadering en de 

vergaderingen van het bestuursorgaan om het democratisch debat over dit thema te stimuleren. Een 

(adviserende) stemming wordt georganiseerd over beleidskeuzes inzake goed bestuur. 

- In 2021 werd aan al deze voorwaarden voldaan. 

 

De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs 

- De Vlaamse Roeiliga houdt een register bij met de informatie over de aangesloten clubs. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert het aantal aangesloten clubs op de website. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert per aangesloten club de volgende informatie op de website: naam, 

website, adres en e-mail. 

- De Vlaamse Roeiliga publiceert per aangesloten club het competitieve en/of recreatieve sportaanbod. 

- In 2021 werd aan al deze voorwaarden voldaan. 

 

De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar beleid 

- De Vlaamse Roeiliga communiceert belangrijke beslissingen aan haar leden en motiveert die.  

De verslagen van het Bestuursorgaan en de Algemene Vergaderingen worden doorgestuurd naar de clubs 

en sinds 2016 gepubliceerd op de website. 

- In het kader van het opstellen van meerjarenbeleidsplannen worden interne belanghebbenden 

geconsulteerd.  

De verschillende commissies worden naar aanleiding van de beleidsplanning geconsulteerd tijdens de 

verschillende vergaderingen die tijdens het jaar plaatsvinden. 

Ter voorbereiding van het beleidsplan 2017 – 2020 werd het ontwerpdecreet op 9/03/2016 besproken in 

de Raad van Voorzitters, zowel met betrekking tot de basiswerking als tot de voorziene beleidsopties. 

Het secretariaat bereidde daarop de evolutieve versies voor die telkens aan het Bestuursorgaan (18/04, 

1/06 en 12/07/2016) werden voorgelegd en aan de bemerkingen werden aangepast. 

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van het Bestuursorgaan en de Raad van Voorzitters werd op 

2/09/2016 een eerste draftversie van het beleidsplan 2017 – 2020 “basiswerking – beleidsopties” uitvoerig 

besproken. 

Het bestuursorgaan van 21/09/2016 en 10/10/2016 legde daarop de basiskeuzes vast waarna het 

secretariaat een nieuwe versie voor de bijeenkomst van het Bestuursorgaan en de clubvoorzitters 

opmaakte. 

Op 14/10/2016 volgde een tweede intensieve en interactieve bijeenkomst van VRL – bestuur en 

clubvoorzitters om een laatste bespreking te wijden aan het ontwerp-beleidsplan. 

Op 26/10/2016 werd het definitief plan goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de VRL. 
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- Voor het volgende meerjarenbeleidsplan (2021-2024) worden opnieuw alle intern belanghebbenden 

geconsulteerd. 

Op 4/11/2019 en 18/11/2019 werden respectievelijk te Brugge en Willebroek 2 sessies ronde tafels 

georganiseerd voor alle belanghebbenden van de roeiwereld. We konden een 50-tal mensen verwelkomen 

die samen met ons nadachten over de toekomst van het roeien en waar we in de volgende beleidsperiode 

dienen op in te zetten. 

Hier ging het secretariaat mee aan de slag en werkte aandachtspunten uit om op te nemen in ons 

volgende beleidsplan. 

Er werd reeds 2 maal op een vergadering van het Bestuursorgaan (15/01/2019 en 19/02/2019) uitvoerig 

over nagedacht en gesproken. 

Verdere uitwerking werd door het secretariaat bewerkstelligd en nadien werd het beleidsplan opnieuw 

voorgelegd aan alle belanghebbenden en uiteindelijk aan de Algemene Vergadering om goedgekeurd te 

worden. 

- De Vlaamse Roeiliga onderneemt acties om via sociale media interne belanghebbenden te betrekken.  

In 2017 is er o.a. via sociale media opgeroepen om een vragenlijst in te vullen rond communicatie (leden) 

en communicatie en clubondersteuning (clubs). Een zeer actieve facebookpagina zorgt ervoor dat 

belanghebbenden worden betrokken bij het roeigebeuren. 

De organisatie onderneemt acties om interne belanghebbenden op regelmatige basis te betrekken in het 

beleid.  

In 2017 werden er online bevragingen rondgestuurd, er is een actieve facebook groep rond de 

studentenwerking, de trainers worden regelmatig geconsulteerd, … 

In 2019 werd een actie opgericht om een roepnaam te bepalen voor het Nationaal Roeiteam. Eerst werd 

een 24u Challenge uitgeschreven naar een roepnaam. De volledige roeiwereld en iedereen die wou kon 

een naam opgeven. Hieruit werd door het secretariaat de 9 meest geopperde namen gefilterd. Dan werd 

er opnieuw een oproep uitgestuurd om te kiezen voor 1 favoriete naam. 

En als laatste werden 3 logo’s ontworpen voor deze naam en kon het (roei)publiek opnieuw stemmen op 

het logo dat voor hen het mooiste was.  

In 2020 werd de vragenlijst van 2017 rond communicatie (leden) en communicatie en clubondersteuning 

(clubs)opnieuw gelanceerd. 

In 2021 werd er gezocht naar een supportersslogan voor op de supporters T-Shirts van de Belgian Sharks. 

Een oproep werd via verschillende kanalen gedeeld en dit lokte heel wat reacties uit. In een eerste fase 

kon iedereen die wou een creatieve slogan of supporterskreet inzenden. Daarna werd een top-10 gemaakt 

van alle inzendingen. In de tweede fase kon er gestemd worden op een favoriete slogan uit de selectie.  

- In 2018 werd o.a. de Grote Roeiprijs VRL in het leven geroepen. Alle clubs konden hun laudatio’s insturen 

en via een poll kon de volledige roeiwereld hun stem uitbrengen. In 2021 werd deze prijs opnieuw 

uitgereikt tijdens de jaarlijkse Roeiawards. 

- In 2022 en verdere jaren zal hier verder op toegezien worden dat interne belanghebbenden blijvend 

betrokken worden in het beleid van de Vlaamse Roeiliga. 

 

De organisatie heeft een financieel of auditcomité 

- Minstens één onafhankelijk en deskundig persoon controleert op jaarlijkse basis het financieel verslag 

(balans, resultatenrekening en toelichting). 

Op de Algemene Vergadering worden jaarlijks 2 personen aangeduid die de controle van de boeken 

uitvoeren.  

In 2021 werden Yolande Backeljauw en Jonas De Coninck aangeduid om deze controle uit te voeren. 

- De Vlaamse Roeiliga implementeert de werking, taken en samenstelling van het comité in de statuten en 

het intern reglement.  

In 2018 werden de statuten en het intern reglement gewijzigd en werden deze zaken opgenomen. 

- Het comité is de voorbije maanden minstens éénmaal samengekomen om het financiële verslag te 

bespreken en heeft hierover gerapporteerd aan de Algemene Vergadering.  

In 2021 vond de samenkomst plaats op 15 februari 2021 en werd hierover gerapporteerd op de Algemene 

Vergadering van 10 maart 2021. 

 

De organisatie heeft een gedragscode 

- Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van het Bestuursorgaan.  

In 2017 werd een gedragscode opgesteld voor de leden van het Bestuursorgaan, werd deze ondertekend 

door alle bestuursleden en werd deze gepubliceerd op de website van de Vlaamse Roeiliga. 
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- Het Bestuursorgaan legt een gedragscode vast die van toepassing is op de leden van het Bestuursorgaan, 

de directie en het uitvoerend personeel en verankert deze in de statuten en het intern reglement.  

In 2018 werden de statuten en het intern reglement gewijzigd en werden deze zaken opgenomen. 

- De gedragscode bevat minstens volgende elementen: 

o Verplichting om integer te handelen 

o Een onkostenregeling 

o Een geschenkenregeling 

o Procedures inzake belangenconflicten die waarborgen dat gepercipieerde of daadwerkelijke 

belangenconflicten worden vermeld en dat commerciële transacties met een derde partij 

waarmee een bestuurslid een relatie heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

de Algemene Vergadering of door de Algemene Vergadering gemandateerd worden.  

De gedragscode die in 2017 werd opgemaakt voldoet aan bovenstaande opsomming.   

- In 2021 werd aan deze voorwaarden voldaan. 

 

De organisatie heeft een gepast systeem voor risicobeheersing 

- Bestuurders worden bij aanvang van hun mandaat ingelicht over hun aansprakelijkheid. 

- Het bestuursorgaan sluit jaarlijks een verzekering af voor bestuurdersaansprakelijkheid via de verzekeraar 

Arena.  

- In 2021 werd hieraan voldaan. 

 

De organisatie heeft een geschikte klachtenprocedure 

- Het bestuursorgaan legt procedures vast die atleten en clubs toelaten om in te beroep te gaan tegen een 

sportieve sanctie.  

- Het bestuursorgaan legt procedures vast voor de afhandeling van klachten inzake discriminatie en seksueel 

grensoverschrijdend gedrag.  

- Het bestuursorgaan legt procedures vast voor de afhandeling van klachten inzake de schending van de 

gedragscode.  

- De klachtenprocedures bevatten duidelijk omschreven procedures voor: het indienen van klachten; het 

onderzoeken van klachten; het in kennis stellen van de indiener van de klacht van de uitkomst van het 

onderzoek; het instellen van een onafhankelijk tribunaal. 

- De procedures voorzien, op basis van de ernst van de klacht, het instellen van een duidelijk omschreven 

bemiddelingsprocedure, onderzoeksprocedure, een onafhankelijk tribunaal en tussentijdse maatregels. De 

procedures voorzien dat de klacht indien noodzakelijk aan de bevoegde (publieke) autoriteiten wordt 

doorgegeven.  

- Het bestuursorgaan legt in het intern reglement de beroepsprocedure vast. 

- Op 1/07/2020 werd een tuchtorgaan en tuchtreglement opgesteld teneinde klachten van alle aard te 

kunnen behandelen volgens de structuur en het reglement. 

- Dit tuchtreglement werd opgenomen in het intern reglement en goedgekeurd door de leden van de AV en 

genotuleerd op 18/11/2020 in het verslag van het BO. 

- In 2021 werd aan al deze voorwaarden voldaan. 

 

Het Bestuursorgaan delegeert op gepaste wijze taken aan comités 

- Het Bestuursorgaan onderneemt stappen om het doel, de gedelegeerde taken en bevoegdheden, 

samenstelling en rapporteringsverplichtingen van de comités vast te leggen in het intern reglement.  

Al deze zaken zijn opgenomen in het huidige intern reglement.  

- Het Bestuursorgaan behoudt te allen tijde de bevoegdheid voor het nemen van belangrijke beslissingen en 

het uiteenzetten van de strategie.  

- Het intern reglement bepaalt dat de comités de mogelijkheid hebben hun adviezen/beslissingen toe te 

lichten.  

De adviezen/beslissingen van de comités worden op dit moment toegelicht op de vergaderingen van het 

Bestuursorgaan. 

- Het intern reglement bepaalt dat in het geval het Bestuursorgaan besluit af te wijken van een 

advies/beslissing van een comité, dit gemotiveerd wordt toegelicht.  

- In 2021 werd aan deze voorwaarden voldaan. 
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Actie 

Transparantie 

• Alle nodige gegevens bekend maken op de website (statuten, Intern reglement, bestuur, 

verslagen…) 

• Vastleggen verklaringen van belangenconflicten 

Democratie 

• Evalueren bestuurdersprofielen 

• De organisatie legt de werking van het Bestuursorgaan vast in documenten 

• Binnen de grenzen van de organisatie bestaan geen zelfstandige of autonome (regionale) 

entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen dat afwijkt van het door de algemene 

vergadering en het bestuursorgaan vastgestelde beleid 

Interne verantwoording en controle 

• Afbakening en acties tegen cumulatie van bestuurdersfuncties 

• Opstelling en auditing van financiële planning en communicatieverstrekking 

• Het bestuursorgaan stelt een gedragscode op die van toepassing is op bestuurders, directie 

en personeel en onderneemt stappen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de 

hoogte zijn van de inhoud van de code en deze begrijpen.  

• Het bestuursorgaan stelt procedures inzake belangenconflicten vast die van toepassing zijn 

op de leden van de raad van bestuur. 

Zachte indicatoren 

• De organisatie publiceert een jaarverslag volgens de criteria 

• De organisatie rapporteert over het omgaan met goed bestuur 

• De website van de organisatie vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs 

• De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen 

• De organisatie betrekt belanghebbenden in haar beleid 

• De organisatie heeft een financieel auditcomité 

• De organisatie heeft een gepaste systeem voor risicobeheersing 

• De organisatie heeft een gepaste klachtenprocedure 

• De raad van bestuur delegeert op gepaste wijze taken aan comités 

 

Conclusie:  

Zoals opgenomen in het beleidsplan doet de VRL specifieke inspanningen inzake ‘goed bestuur’ om de 

transparantie, democratie, interne verantwoording en controle te verhogen. Zo staan ter verhoging van de 

transparantie alle verslagen van het Bestuursorgaan en de Algemene vergadering, het beleidsplan en de 

gedragscode op de website vermeld. Daarnaast worden ook het intern reglement en de statuten aangepast, en 

werden bestuurdersprofielen voor het Bestuursorgaan opgemaakt. Onze doelstelling is om in 2024 95% te 

halen. 

Ook in 2022 zetten we verdere stappen om onze federatie blijvend goed te besturen.  
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2 Basisopdrachten 

 
Cijfergegevens aangesloten clubs 

 

 
 

 
 

Conclusie: In 2021 kenden we een terugval van het aantal aangesloten roeiclubs bij de Vlaamse Roeiliga. Dit is 

te wijten aan het feit dat de studentenroeiers van de 3 aangesloten hogescholen/universiteiten van Limburg 

zich allen groepeerden in roeiclub Schulensmeer. Daarnaast gaf de associatie Ugent aan zich niet langer aan te 

sluiten bij de VRL. Roeiclub RNV betaalde in 2021 geen lidgeld en gaf geen leden door. In 2022 zullen zij 

opnieuw lidgeld betalen.  

 

Cijfergegevens aangesloten leden 

 

De A licenties zijn de aangesloten competitieroeiers bij de Vlaamse Roeiliga.  

De B licenties zijn de aangesloten recreatieve roeiers bij de Vlaamse Roeiliga. 

De C licenties zijn de steunende leden en de sporadische vrijwilligers (niet gesubsidieerd). 

De D-licenties zijn de occasionele roeiers van sportkampen en initiaties (nieuw sinds 2017). 

 

Jaartal A-licenties B-licenties D-licenties Totaal aantal 

licenties 

% A-

licenties 

% B-

licenties 

% D-

licenties 

2018 655 997 182 1.834 35,71% 54,36% 9,92% 

2019 606 977 252 1.835 33,02% 53,24% 13,73% 

2020 527 831 350 1.708 30,85% 48,65% 20,49% 

2021 445 979 340 1.764 25,23% 55,50% 19,27% 
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Conclusie: ten opzichte van 2020 (start Covid-pandemie) zien we in 2021 terug een lichte stijging van het totaal 

aantal leden, maar we zitten nog niet aan het ledenaantal van voor de Covid-pandemie.  

 

 
 

Conclusie:  

De provincie Antwerpen kent de afgelopen 2 jaar een stijging van het aantal leden. De provincies Oost-

Vlaanderen en West-Vlaanderen hebben opnieuw een ledengroei, na een terugval in 2020. In de provincies 

Limburg en Brussel zien we een lichte daling. 
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Conclusies:  

• Het aantal A licenties is de afgelopen drie jaar sterk gedaald (grootste daling in de provincie West-

Vlaanderen). De Covid-pandemie en weinig tot geen competities die georganiseerd werden, is wellicht de 

oorzaak hiervan.  

• Het aantal B licenties is hierdoor in 2021 gestegen ten opzichte van 2020. We zien een stijging in nagenoeg 

alle provincies.  

• Het aantal D-licenties is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van 2020.  

• De verhouding A/B/D licenties is hierdoor gewijzigd.  

 

 

 
 

Conclusie: ondanks het feit dat de roeisport in Vlaanderen een grote drop-out en drop-in kent (ongeveer 1/3), 

blijft de verhouding mannen/vrouwen nagenoeg steeds gelijk (ongeveer 61-62% mannen en 37-38% vrouwen).   
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Conclusie: we merken duidelijk een verschil in leeftijdsverdeling tussen de A en B licenties. De roeiers met een 

A licentie zijn jonger, de categorie -18 jaar kent het grootste aantal A-licenties. De roeiers met een B licenties 

zijn wat ouder, de categorie 46-65 jaar kent het grootste aantal B-licenties.  
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2.1 Basisopdracht 1: aanbod en activiteiten  

 

2.1.1 Doelstellingen 

 

 DOELSTELLING INDICATOR NULMETING DOEL Resultaat 2021 

SD 1 01 VRL heeft een competitieaanbod voor elke 

roeier 

Het behalen van operationele 

doelstelling 1 en 2 

   

OD 1 01 1 VRL heeft een gemiddelde stijging van 7,5% 

Vlaamse deelnemers aan Belgische 

roeiwedstrijden tegen 2024 

Het aantal Vlaamse 

deelnemers aan Belgische 

roeiwedstrijden  

Gemiddeld 2.932 

tijdens beleidsperiode 

2017-2020 

Gemiddeld 3.152 

tijdens beleidsperiode 

2021-2024  

1.875 

 Acties OD 1 01 1     

 Organiseren van het allround criterium en de 

jeugdroeihappening voor jeugdroeiers van 11-14 

jaar  

   Deels OK  

(vanaf 27/06) 

 Organiseren van 2 eigen wedstrijden voor 

competitieroeiers en topsporters: de time trials in 

het voorjaar en de lange afstandswedstrijd in het 

najaar  

   OK 

 Organiseren van het Roei Kompas voor 10-14 

jarigen   

   Niet OK 

(Covid)  

 Organiseren van een wedstrijd in de provincies 

Limburg en Vlaams-Brabant 

   Niet OK  

 Starten met een competitieaanbod ‘beach sprint 

start’ in samenwerking met onze roeiclubs (zowel 

zelf organiseren als aan deelnemen in het 

buitenland) 

   OK 

 Organiseren van een virtuele ergometerwedstrijd    Niet OK 

 Inzetten op G roeien volgens vraag     OK 

 Organiseren van een competitiecircuit voor de 

scholieren: een ergometercompetitie voor de 

scholen die deelnemen aan het ergometerproject  

   Niet OK  

(Covid)  

 Organiseren van een competitiecircuit voor de 

studenten die deelnemen aan het studentenroeien 

• zowel nieuw als in bestaande competities 

   Niet OK 

(Covid)  
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 Inzetten op digitalisering  

• Attractieve app/platform voor uitslagen 

roeiwedstrijden (incl. allround)  

   Deels OK 

 Oprichten van een werkgroep ‘competitie’ met de 

regatta-organisatoren om het aanbod en de 

inhoud van de roeiwedstrijden te herbekijken   

   Niet OK 

 Een ondersteunende rol bieden voor de clubs die 

instaan voor de plaatselijke organisatie  

• Publiceren voorprogramma’s, lottrekking en 

resultaten op website, in Roeigids en sociale 

media  

• Promotie voeren voor de wedstrijden  

• Een digitaal competitieplatform aanbieden in I 

Row  voor inschrijvingen en wedstrijdtiming 

(draaiboeken en helpdesk)  

   OK 

 Gerichte communicatie voeren rond ‘competitie’ 

via website, nieuwsbrief en sociale media met 

aantrekkelijke content 

   OK 

OD 1 01 2 75% van de roeiclubs die deelnemen aan 

wedstrijden stelt minstens 1 tijdsopnemer ter 

beschikking van de wedstrijdjury tegen 2024  

Het aantal tijdsopnemers van 

roeiclubs die deelnemen aan 

wedstrijden  

38% in 2020 

5/13 clubs 

75% in 2024 

10/13 clubs  

5/13 

 Acties OD 1 01 2     

 Inzetten op digitalisering om tijdsopnames te 

faciliteren  

   OK 

 Integreren van een mini cursus rond tijdsopnames 

in de initiatorcursus om zo de interesse aan te 

wakkeren om mee te helpen op regatta’s 

(onderdeel stage)  

   Niet OK 

 Belonen van de clubs via het jeugdsportfonds     OK 

 Deelname aan ‘week van de official’     OK 

 Gerichte communicatie voeren via sociale media 

met aantrekkelijke content 

   OK 

SD 1 02 VRL creëert een aanbod voor elke recreatieve 

roeier in samenwerking met de clubs 

Een uitgebreid recreatief 

aanbod  
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 Acties SD 1 02     

 Bepalen van het recreatief beleid in de commissie 

Rowing for All  

   Niet OK 

 Organiseren van een jaarlijkse VRL toertocht    Niet OK  

(Covid)  

 Organiseren van het zeeroeifestival      OK 

 Organiseren van een jaarlijkse activiteit in het 

kader van de ‘Warmste Week’ 

   Niet OK  

(Covid) 

 Organiseren van een laagdrempelig interclubcircuit      Niet OK  

(Covid) 

 Inzetten op VR/AR in het roeien     OK 

 Organiseren van een recreatief aanbod ‘beach 

sprint start’  

   OK 

 Ondersteuning recreatieve werking binnen de 

clubs: 

• Optimaliseren van het aanbod voor recreanten 

(wekelijks aanbod)  

• Aanbieden van tools ter ondersteuning van de 

recreatieve trainers en begeleiders: 

roeibrevet, trainersboek, vaarkaarten 

• Promotie voeren voor recreatieve activiteiten 

van onze clubs  

   Deels OK  

 Inzetten op digitalisering: opzetten van een digitaal 

inschrijfplatform voor alle recreatieve activiteiten  

   Niet OK  

 Promoten van het recreatief roeien: opmaak 

recreatieve kalender in binnen- en buitenland  

   Niet OK  

(Covid)  

 Gerichte communicatie voeren rond ‘recreatie’ via 

website, nieuwsbrief en sociale media met 

aantrekkelijke content 

   OK 
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2.1.2  Evaluatie 

 

We merken op alle vlakken een achteruitgang van de cijfers, dit is te wijten aan de Covid-19 pandemie 

waardoor er weinig competities en recreatieve activiteiten konden doorgaan. Bijgevolg werden de 

doelstellingen in 2021 niet behaald. Een groot deel van de acties werden echter wel gerealiseerd.  

 

2.1.3 Deel 1: competitie 

 

Doorheen het volledige jaar worden er verschillende types van roeicompetities georganiseerd: 

- Een traditionele regatta (2.000m)  

- Een lange afstandswedstrijd (bv. 6.000m)  

- Een ergometerwedstrijd (indoor) 

- Het allroundcriterium voor de jeugd 11-14 jaar (triatlon/duatlon)  

 

De jaarlijkse competitiekalender kan teruggevonden worden op onze website.  
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Aantal deelnemers aan de wedstrijden in 2021 

 

Datum Organisator Type competitie Naam competitie Provincie 

Aantal 

boten 

Aantal leden 

VRL 

Aantal leden 

LFA 

Aantal 

Belgen 

Aantal 

buitenlanders 

Aantal unieke 

deelnemers 

6/02/2021 GRS  

Ergometerwedstrijd 

(officieus) Ergometerwedstrijd Oost-Vlaanderen 132 132 59 191 0 191 

6/03/2021 VRL Regatta Trials senioren Antwerpen 18 12 6 18 0 18 

15/03/2021 VRL Regatta Trials junioren Antwerpen 34 31 3 34 0 34 

27/06/2021 TRT Allround Triathlon TRT Antwerpen 117 106 11 117 0 117 

1/08/2021 KRCG Allround Duathlon KRCG Oost-Vlaanderen 49 49 0 49 0 49 

22/08/2021 VRL Beach Sprint 

Ostend Beach Sprint 

Cup West-Vlaanderen 22 44 0 44 0 44 

4/09/2021 KRSG Allround Triathlon KRSG Oost-Vlaanderen 74 65 9 74 0 74 

5/09/2021 KRSG Regatta Trofee van Vlaanderen Oost-Vlaanderen 219 193 42 235 0 235 

11/09/2021 KRCG Regatta Internationale regatta Oost-Vlaanderen 442 201 44 245 114 359 

18/09/2021 KRNSO Allround Triathlon KRNSO Oost-Vlaanderen 72 71 1 72 0 72 

25/09/2021 KBR Regatta BK Lange Boten Antwerpen 360 216 71 287 0 287 

3/10/2021 KRB Allround Duatlon KRB West-Vlaanderen 45 45 0 45 0 45 

9/10/2021 VRL Allround 

Jeugdroeihappening 

VRL Oost-Vlaanderen 51 51 0 51 0 51 

16/10/2021 GRS  Allround Triathlon GRS Oost-Vlaanderen 60 60 0 60 0 60 

20/11/2021 ARV Ergometerwedstrijd OBIC Antwerpen 161 115 41 156 5 161 

21/11/2021 VRL Langeafstand Lange afstand Antwerpen 78 19 59 78 0 78 
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Aantal unieke deelnemers aan Vlaamse competities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Conclusie: In 2020 en 2021 zien we een grote daling van het aantal unieke deelnemers aan Vlaamse 

competities. Covid-19 ligt aan de oorzaak hiervan. De cijfers per provincie zijn niet representatief (geen 

competitie tot eind juni). Twee grote regatta’s in Oost-Vlaanderen konden niet doorgaan, terwijl het Belgisch 

Kampioenschap in Antwerpen wel kon doorgaan.  

 

Verhouding leden VRL, leden LFA en buitenlandse deelnemers aan Vlaamse wedstrijden 

 

 
 

Conclusie: bovenstaande grafiek toont de verhouding tussen het aantal leden Vlaamse Roeiliga, het aantal 

leden Ligue Francophone d’Aviron en het aantal buitenlanders die in 2021 hebben deelgenomen aan een 

Jaartal Unieke deelnemers 

2018 5.151 

2019 5.404 

2020 1.970 

2021 1.875 
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wedstrijd. Het % Vlaamse deelnemers aan Vlaamse competities schommelt in principe jaarlijks rond de 50%. Er 

namen in 2020 en 2021 minder buitenlandse roeiers deel aan de wedstrijden, de oorzaak is de Covid-19 

pandemie. Het aandeel Vlaamse deelnemers is gestegen met 10% in 2021 ten opzichte van 2020.  

 

Aantal deelnemende boten per provincie 

 

 
 

 
 

 

Conclusie:  

• We zien een lichte stijging van het aantal deelnemende boten aan Vlaamse competities ten opzichte van 

2020 (stijging van 666 boten).  

• In de provincie Oost-Vlaanderen nemen telkens de meeste boten deel aan competities. Dit komt omdat er 

in de provincie Oost-Vlaanderen jaarlijks 2 grote internationale regatta’s georganiseerd worden.  
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Conclusie: elk jaar organiseert de Vlaamse Roeiliga 8 specifieke ontmoetingen voor jeugd van 11-14 jaar: 7 

triatlons/duatlons en 1 jeugdroeihappening. We zien in 2021 terug een stijging van het aantal deelnemers aan 

de specifieke jeugdcompetities. De triathlon van TRT trok het meeste aantal deelnemers in 2021, de duatlon 

van KRB het minste. 

 

Officials 

 

 
 

 
 

Conclusie: in 2021 waren er 17 kamprechters actief, dit is 1 kamprechter meer dan in 2020. In het totaal zijn er 

13 roeiclubs waarvan er roeiers deelnemen aan wedstrijden. Van deze 13 roeiclubs hebben er 8 clubs geen 

kamprechters. Dit is een alarmerende situatie.  
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In 2021 werd er 1 bijscholing georganiseerd voor de kamprechters op 3 november. Het onderwerp was de 

update van de Belgische roeicodex en de internationale reglementen. Er waren 17 aanwezigen vanuit de 

verschillende Vlaamse clubs. 

 

De opleidingen en bijscholingen van de officials worden verzorgd door de Vlaamse kamprechters-commissie. 

Hieronder kan het jaarverslag 2021 teruggevonden worden. 
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BIJLAGE: JAARVERSLAG 2021 VLAAMSE KAMPRECHTERSCOMMISSIE  

 

Samenstelling 

De Vlaamse kamprechterscommissie bestaat uit alle Vlaamse kamprechters. 

Het voorzitterschap wordt opgenomen door Chantal Neirinckx die ook voorzitter is van de Federale 

Kamprechter- en Regattacommissie. 

 

Vergaderingen 

Wegens de geldende Covidmaatregelen werd in 2021 geen algemene vergadering van de kamprechters 

georganiseerd. 

Op regelmatige basis wordt aan de commissieleden om advies gevraagd inzake correcte toepassing van de 

reglementen door organisatoren en VRL. 

De commissie was ook nauw betrokken bij de aanpassingen aan de Belgische wedstrijdcodex 2021 en zijn 

uitvoerend reglement. 

2021 is opnieuw een jaar dat door de Covidbesmettingen getekend wordt. De eerste roeiwedstrijd kon pas 

doorgaan op 26 juni. 

 

Vlaams kamprechterkorps – aantal en opleiding 

Op 15 oktober moesten we helaas voorgoed afscheid nemen van erekamprechter Marie-Agnes Voigt. Ze 

overleed op 86-jarige leeftijd. 

Irina Petrova werd voorgedragen als kandidaat-kamprechter en volgde enkele wedstrijden. Ze vervoegt de 

andere kandidaat-kamprechter Antoon Smet, die echter niet fungeert in 2021. 

Olivier Alexander die reeds nationaal kamprechter is en fungeerde tussen 2003 en 2010 gaf te kennen de draad 

terug te willen oppikken. Voor hem organiseren we een apart begeleidingstraject. 

Adjunct-kamprechter in 2021: Robin Fernagut en Bart Potoms. 

Op 30 oktober legden beiden het examen af voor het bekomen van de licentie van nationaal kamprechter. Ze 

slaagden voor het theoretisch gedeelte, maar doen het praktisch gedeelte nog eens over begin 2022. 

Volgende kamprechters hebben een Belgische licentie: Kjelle Frans en Carmen Hinterding. Diegenen die ook 

over een internationale licentie beschikken, worden hierna vermeld. Er zijn ook 4 collegae emeriti World 

Rowing: Yolande Backeljauw, Daniël Deweert, Etienne Goormachtigh en Roland Sautois. 

 

Internationale uitzendingen en uitwisselingen 

 

World Rowing-Nominaties 

Het Vlaams internationaal kamprechterkorps bestaat uit Yves De Jonge, Annemarie Dewispelaere, Lieven 

Malisse, Chantal Neirinckx, Patrick Rombaut, Tim Sautois, Gwenda Stevens, Peter van Belle en Paul Wouters. 

Voor de World Rowing-events werden de hieronder vermelde collegae geselecteerd: 

 

Olympische Spelen Tokio (JPN) Patrick Rombaut (juryvoorzitter) 

Paralympische Spelen Tokio (JPN) Chantal Neirinckx 

European Olympic Qualification Varese (ITA) Gwenda Stevens 

ER Championships Varese (ITA) Gwenda Stevens 

Final Olympic Qualification Lucerne (SUI) Paul Wouters 

World Cup II Lucerne (SUI) Paul Wouters 

World Cup III Sabaudia (ITA) Chantal Neirinckx 

  Gwenda Stevens 

WR U23 Championships Racice (CZE) Lieven Malisse 

WR U19 Championships Plovidiv (BUL) Peter van Belle 

ER U23 Kruszwica (POL) Chantal Neirinckx 

WR Master Linz (AUT) Yves De Jonge 

  Paul Wouters 

 

Patrick Rombaut nam in 2021– in zijn hoedanigheid van voorzitter van de WR-kamprechtercommissie – deel 

aan nagenoeg alle WR-Council en Executive Committee meetings, WR-events, WR-kamprechterseminaries, -

clinics en –examens en meetings van de European Rowing Management Board.  

Hij zetelt eveneens als één van de 7 leden van het Uitvoerend Comité van World Rowing. 
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Uitwisselingen 

Ook op het uitwisselingsprogramma had de Covid19-pandemie nog een impact. 

Zowel in België als in het buitenland werden heel wat regatta afgelast. Reizen van en naar het buitenland was 

nog steeds moeilijk. 

 

Voorprogramma’s 

Onze commissie boog zich ook over de ingediende voorprogramma’s voor het roeiseizoen 2022. De 

opmerkingen werden overgemaakt aan de secretaris-generaal van de K.B.R en aan de regatta-organisatoren. 

 

Vertegenwoordiging 

Gwenda Stevens is voorzitter van de Commissie Officials van het B.O.I.C. 

Chantal Neirinckx werd op 29 oktober uitgenodigd voor een ontvangst door de Koning en de Koningin in het 

Kasteel van Laken naar aanleiding van haar aanduiding als jurylid tijdens de Paralympische Spelen. 

 

Tot slot 

Als commissievoorzitter wens ik alle personen, die onze activiteiten genegen zijn te danken voor hun steun en 

feedback. 

 

Met genegen roeigroeten, 

Chantal Neirinckx - Voorzitter Vlaamse Kamprechterscommissie 
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Conclusies 

 

Op het vlak van ‘competitieve sportbeoefening’ kunnen we volgende conclusies trekken uit de cijfergegevens:  

 

- In 2021 zien we een daling van het aantal A-licenties. Er zijn 79 competitieroeiers minder dan in 2020. 

- In 2020 waren er 95 unieke deelnemers minder aan roeiwedstrijden in Vlaanderen dan in 2020.  

- We moeten vaststellen dat er in 2021 396 roeiers en roeisters deelnamen aan het allroundcriterium, dat 

zijn er 109 meer dan in 2020.  

 

Jammer genoeg zien we nagenoeg overal een daling, maar dit is te wijten aan de Covid-19 pandemie. De 

roeiwereld was echter zeer blij dat we vanaf de zomer toch een aantal competitieve uitdagingen kunnen 

bieden hebben aan onze (jeugd)roeiers.  

 

Hieronder volgt een korte rapportering over de competitieve activiteiten van de Vlaamse Roeiliga in 2021.  

 

De Vlaamse Roeiliga organiseert jaarlijks een aantal roeicompetities. De trials voor de senioren werden op 6-7 

maart georganiseerd, er namen 18 roeiers aan deel. De trials voor de junioren werden op 15-16 georganiseerd, 

er namen 34 roeiers deel. De trials zijn de nationale selectietesten in functie van het samenstellen van het 

Belgisch Nationaal Team. Daarnaast organiseerden we op 21 november een lange afstandswedstrijd op het 

Netekanaal waaraan 78 roeiers deelnamen. Ten slotte organiseerden we op 9 oktober de jeugdroeihappening 

waar zo een 51 jeugdroeiers aan deelnamen.  

 

Op 11 en 12 september vond de internationale regatta van KR Club Gent plaats. Er werden ook een aantal 

Belgische titels uitgereikt. De Gentse RS ging naar huis met het meeste titels.  

Tijdens het weekend van 25-26 september vond het Belgisch Kampioenschap Lange Boten plaats in Sport 

Vlaanderen Willebroek. Er namen in het totaal 360 boten deel in de diverse nummers. De meeste titels gingen 

naar KRNSO en de Gentse RS (elk 5 gouden medailles).  

 

Naast de roeicompetities organiseerde de VRL nog een aantal andere initiatieven. We namen opnieuw deel aan 

de ‘Week van de Official’ in oktober, georganiseerd door de Vlaamse Sportfederatie. De VRL werkte een aantal 

acties uit om haar waardering te uiten voor de kamprechters en hen tijdens die week in de bloemetjes te 

zetten. Iedere kamprechter ontving een bedankingsmailtje voor hun oneindige inzet voor de roeisport en een 

attentie. 

 

In het kader van het dossier rond de optimalisatie van de Watersportbaan (samen met stad Gent en 

Peddelsport Vlaanderen) werden de eerste concrete stappen gezet rond het zoeken naar een concrete 

oplossing voor de wedstrijd timing voor roeien en kajak. Er werden met de clubs een aantal must haves en nice 

to haves uitgeschreven. Het dossier wordt verder uitgewerkt in 2022.  

 

Jaar na jaar doet de VRL inspanningen om de clubs te stimuleren hun deuren te openen voor het G-roeien. De 

drempel is echter nog te groot. Mindervalide roeiers hebben naast aangepast materiaal ook aangepaste 

begeleiding nodig. De zorg en de financiële inspanningen zijn van dien aard dat de clubs ervoor kiezen om hier 

niet op in te gaan.  

 

De VRL blijft streven om een laagdrempelige vorm van G-roeien mogelijk te maken, waarbij de G-sporters die 

perfect met de valide sporters kunnen mee trainen, toegelaten worden in de clubs. Clubs worden hierop 

aangesproken en indien zij hierop wensen in te gaan ligt alles klaar om hieraan het hoofd te bieden: de 

samenwerking met Parantee-Psylos, de indeling volgens de G-roei classificaties of de eerste wedstrijden op elk 

niveau.  
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2.1.4 Deel 2: recreatie 

 

 
 

Conclusie: bovenstaande grafiek toont het aantal deelnemers aan de 3 Vlaamse toertochten die in 2021 

georganiseerd werden door onze clubs. De Golden River toertocht van VVR kende het hoogste aantal 

deelnemers. De Vlaamse Roeiliga organiseert normaal gezien jaarlijks een eigen toertocht, maar deze kon 

vanwege de Covid pandemie niet doorgaan.  

 

 
 

Conclusie: er namen verschillende landen deel aan onze Vlaamse toertochten. De meeste deelnemers waren 

Belgen, maar er namen ook roeiers uit Nederland, Frankrijk en Duitsland deel. 

 

 
 

Conclusie: bovenstaande grafiek toont het aantal deelnemers vanuit Belgische clubs aan de toertochten 

georganiseerd door onze Belgische verenigingen. Er namen het meeste roeiers van KR Club Gent deel aan de 3 

toertochten.  
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2.2 Basisopdracht 2: roeitrainers 

 

2.2.1 Doelstellingen 

 

 DOELSTELLING INDICATOR NULMETING DOEL RESULTAAT 2021 

SD 2 01 VRL heeft tijdens de 

beleidsperiode 2021-2024 een 

jaarlijkse kwalificatiegraad 

tussen 65% en 70% 

De jaarlijkse kwalificatiegraad  69,23% in 2020 65%-70%  

in 2021, 2022, 2023 en 

2024 

59,44% 

OD 2 01 1 VRL leidt jaarlijks gemiddeld 5 

nieuwe gediplomeerde trainers 

op  

Het gemiddeld aantal nieuwe 

gediplomeerde trainers (alle niveaus) 

over de jaren 2021, 2022, 2023 en 

2024   

Gemiddeld 7 tijdens 

beleidsperiode 2017-

2020 

Gemiddeld 5 tijdens 

beleidsperiode 2021-

2024  

12 

 ACTIES OD 2 01 1     

 Organiseren van jaarlijks 1 VTS 

cursus  

   Deels OK (cursus 2020 

werd uitgesteld) 

 Herwerken van de 

cursusinhouden initiator en 

trainer B 

   Niet OK 

 Ontwikkelen van een visietekst in 

opleiding trainer A samen met de 

technisch directeur en Vl 

topsportcoaches 

   Opstart OK 

 Organiseren van een 

tweejaarlijkse kaderdag  

   Niet OK, wel 

verschillende 

bijscholingen 

 Organiseren van een 

roeispecifieke bijscholing op de 

‘Dag van de Trainer’ 

   NVT 

 Herwerken van het LTAD model 

(leerlijnen) met TD, Vl 

topsportcoaches en Ugent + 

integreren in opleidingen 

   Opstart OK 

 Uitwerken didactisch materiaal 

voor LTAD model  

   Niet OK 

 Streven naar 1 uniforme    NVT  



Jaarverslag 2021 

35 

 

roeitechniek via het vak en de 

docent ‘roeitechniek’ in 

initiatoropleiding 

 Inzetten op E-learning binnen 

sportkaderopleidingen 

   Opstart OK 

 Gerichte communicatie voeren 

rond ‘opleidingen en 

bijscholingen’ via website, 

nieuwsbrief en sociale media 

met aantrekkelijke content 

   OK 

OD 2 01 2 VRL wil de kwalificatiegraad in 

West-Vlaanderen doen stijgen 

naar 50% tegen 2024 

De kwalificatiegraad in West-

Vlaanderen 

41% in 2020 50% in 2020 41,67% 

 ACTIES OD 2 01 2     

 Organiseren van minstens 1 

trainerscursus in de provincie 

West-Vlaanderen 

   OK 

 Organiseren van een kaderdag in 

de provincie West-Vlaanderen 

   Niet OK 

 Gerichte promotie en 

communicatie voeren voor 

sportkaderopleidingen en 

bijscholingen in West-

Vlaanderen via website, 

nieuwsbrief en sociale media  

   OK 

 

 

2.2.2 Evaluatie 

 

SD 2 01:  de kwalificatiegraad bedroeg in 2021 59,44% waardoor de doelstelling om tussen 65-70% te halen niet bereikt werd.   

OD 2 01 1:  in 2021 hebben we 12 diploma’s uitgereikt, waardoor de doelstelling bereikt werd.  

OD 2 01 2:  de kwalificatiegraad in de provincie West-Vlaanderen bedraagt 41,67% in 2021. 
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2.2.3 Deel 1: sportkaderopleidingen 

 

Actieve trainers  

 

 
 

Conclusie: het aantal actieve trainers blijft de afgelopen jaren ongeveer gelijk. In 2021 hadden we 4 actieve 

trainers meer dan in 2020.  

 

 
 

Conclusie: de provincie Oost-Vlaanderen heeft het grootste aantal actieve trainers. In de provincie Oost-

Vlaanderen zien we een stijging ten opzichte van 2020. In de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zien 

we een lichte daling.  
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Conclusie: de meeste trainers behoren tot de leeftijdscategorie 51-70 jaar. In de categorie 31-50 jaar zien we in 

2021 een stijging ten opzichte van 2020, wat we als positief beoordelen.  

 

 

 
 

Conclusie: er zijn ongeveer 75% mannelijke trainers en 25% vrouwelijke trainers.   
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Kwalificatiegraad 

 

  2020 2021 

Actieve niet-gediplomeerde trainers 51 58 

Actieve gediplomeerde trainers 88 85 

Totaal aantal trainers 139 143 

Kwalificatiegraad 63% 59% 

 

 

 
 

 

 
 

Conclusie: In 2021 hadden we een kwalificatiegraad van 59,44%. Dit is (opnieuw) een daling ten opzichte van 

de vorige jaren. Het aantal actieve gediplomeerde trainers daalt elk jaar. In 2021 waren er 58 actieve trainers 

zonder diploma. Dit is het potentieel dat we moeten warm maken om een opleiding initiator roeien te volgen.  
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Conclusie: In bovenstaande grafiek wordt de kwalificatiegraad per provincie weergegeven. Deze is het hoogst 

in de provincie Limburg, maar door het feit dat er slechts 1 trainer actief is, is het niet relevant om hier 

conclusies uit te trekken. De provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen hebben een vrij hoge kwalificatiegraad, 

de provincie West-Vlaanderen heeft een lage kwalificatiegraad.  

 

 
 

Conclusie: In de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen zien we een lichte daling van het aantal actieve 

gediplomeerde trainers ten opzichte van vorig jaar. 

 

Diploma’s  

 

 2020 2021 

Initiator roeien 49 49 

Trainer B roeien  21 20 

Trainer A roeien  18 16 

Totaal 88 85 
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Conclusie: we zien een jaarlijkse stijging van het aantal actieve niet-gediplomeerde trainers, dit is redelijk 

alarmerend. Er zijn evenveel actieve initiatoren als in 2020, het aantal trainers B en A zijn licht gedaald.  

 

 
 

Conclusie: de meeste gediplomeerde trainers hebben een initiatordiploma (49). Het aantal gediplomeerden 

trainer B en trainer A zijn ongeveer gelijk. De provincie Oost-Vlaanderen heeft het meeste aantal actieve 

initiatoren. De trainers B en A zijn ook het best vertegenwoordigd in de provincie Oost-Vlaanderen.  
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Conclusie: er zijn 59 mannelijke gediplomeerde trainers en 26 vrouwelijke gediplomeerde trainers: 31% 

vrouwelijke gediplomeerde trainers ten opzichte van het totaal aantal gediplomeerde trainers. Bij de 

initiatoren is de verdeling ongeveer gelijk. We zien voornamelijk bij de diploma’s trainer B en trainer A een 

groter aandeel mannelijke trainers.  

 

2021 Antwerpen 

Oost-

Vlaanderen 

West-

Vlaanderen Limburg 

Vlaams-

Brabant 

Brussels 

HG TOTAAL 

# gediplomeerde actieve trainers 28 41 15 1 0 0 85 

# actieve trainers 36 69 36 1 0 1 143 

# leden 459 777 404 112 0 12 1.764 

Kwalificatiegraad 

# gediplomeerde actieve trainers/# 

actieve trainers 78% 59% 42% 100% 0% 0% 59% 

Trainersgraad 

# actieve trainers/# leden 1/13 1/22 1/11 1/112 0 1/12 1/12 

Gediplomeerde trainersgraad 

# gediplomeerde actieve trainers/# 

leden 1/16 1/19 1/27 1/112 0 0 1/21 

 

Conclusies:  

- De VRL heeft een trainersgraad van 1 actieve trainer voor 12 leden in 2021.  

- De VRL heeft een gediplomeerde trainersgraad van 1 actieve gediplomeerde trainer voor 21 leden in 2021.  

 

Drop-in en drop-out actieve trainers 

 

  2018 2019 2020 2021 

Drop-out 12 13 27 25 

Drop-in 22 10 23 29 

Resultaat + 10 -3 -4 +4 

 

 

 

Conclusies: in 2021 hadden we een drop-out van 25 trainers en een drop-in van 29 trainers. Dit geeft ons een 

totaal van +4 trainers ten opzichte van 2020.   
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Nieuwe gediplomeerden 2021 

 

Naam Club Diploma 

Ken Baetslé KRSG Initiator roeien 

Zoë Casteels KRSG Initiator roeien 

Johan De Weirdt KRSG Initiator roeien 

Antoon Smet KRSG Initiator roeien 

Amber Van Lint KRSG Initiator roeien 

Marc Verhoeyen KRSG Initiator roeien 

Eveline Peleman KRSG Initiator roeien 

Valerie Fonteyne KRCG Initiator roeien 

Eveline Kesteleyn KRCG Initiator roeien 

Karen Spiessens GRS Initiator roeien 

Tine Verstraete KRNSO Initiator roeien 

Marnix Vuylsteke VVR Initiator roeien 

 

Conclusies  

 

De Vlaamse Roeiliga had in 2021 een kwalificatiegraad van 59%.  

 

In 2021 werd de lopende opleiding initiator roeien (Brugge) afgerond die in 2020 opgestart werd. Wel met de 

nodige vertragingen vanwege de Covid-19 pandemie. Begin 2021 konden we 12 initiatordiploma’s uitreiken.   
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2.2.4 Deel 2: bijscholingen 

 

De Vlaamse Roeiliga organiseerde in 2021 4 sporttechnische bijscholingen voor o.a. roeitrainers:  

 

25/02 hoe kan ik in deze periode van corona mijn roeiers best 

gemotiveerd houden? Bewust inwerken op hun motivatie 

werkt! 

Els Snauwaert (VTS 

plus marathon) 

21 aanwezigen 

18/03 Roeien, sportpsychologie en mentale training: a perfect 

match!  

Els Snauwaert (VTS 

plus marathon) 

19 aanwezigen 

30/08 Panega platform Joachim Taelman 9 aanwezigen 

26/10 Medisch protocol, trainingsschema, stabilisatietraining, 

blessurepreventie 

Jan Boone, Ruben 

De Gendt, Katrien 

Verpoest  

57 aanwezigen 

 

 

 

 

 
 

In het totaal hebben er 106 trainers een bijscholing gevolgd in 2021. Er waren 10 van de 15 clubs aanwezig op 

de sporttechnische bijscholingen die de Vlaamse Roeiliga organiseerde in 2021, dit is ongeveer 70%.  
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2.3 Basisopdracht 3: clubondersteuning 

 

2.3.1 Doelstellingen 

 

 DOELSTELLING INDICATOR NULMETING DOEL RESULTAAT 2021 

SD 3 01 VRL biedt een kwalitatieve 

clubondersteuning aan voor haar 

aangesloten roeiclubs  

Het behalen van operationele 

doelstelling 1 en 2 

   

OD 3 01 1 VRL brengt alle noden van de 

clubs in kaart en begeleidt hen 

naar een hoger niveau tegen 

2024 

Het aantal clubs die de VRL 

begeleidt  

0% in 2020 100% in 2024 0 

 ACTIES OD 3 01 1     

 Uitwerken van een data analyse 

voor elke roeiclub 

   Niet OK 

 Bezoeken van alle roeiclubs tegen 

2024, bespreking analyse en in 

kaart brengen van noden 

   Niet OK 

 Benchmark organiseren naar 

thema’s zoals betaalde trainers, 

vrijwilligers, … 

   Niet OK 

 Begeleidingstraject organiseren via 

Dynamo Project / clubgrade voor 

clubs met interesse  

   Niet OK 

OD 3 01 2 VRL optimaliseert de 

verschillende vormen van 

clubondersteuning  

Het optimaliseren van 

clubondersteuning door het 

uitvoeren van de acties van deze 

OD  

  OK 

 ACTIES OD 3 01 2     

 Aanbieden van sporttechnische 

clubondersteuning: 

• Trainingsschema’s 

• Roeibrevet  

• Trainersboek 

• Vaarkaarten 

   OK 
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 Aanbieden van administratieve / 

bestuurlijke clubondersteuning: 

• Ledenbeheer via platform I 

Row (draaiboeken + helpdesk)  

• Inschrijven voor 

roeiwedstrijden via platform I 

Row (draaiboeken + helpdesk)  

• Competitieplatform 

roeiwedstrijden via I Row 

(draaiboeken + helpdesk)  

• Inschrijven voor recreatieve 

activiteiten via I Row  

• Rubriek in maandelijkse 

nieuwsbrief met 

ondersteunende info voor 

clubbestuurders  

• Organiseren van 

administratieve bijscholingen 

op kaderdag  

• Aanbieden van verzekeringen 

+ ondersteuning  

   OK 

 Aanbieden van materiële 

clubondersteuning: 

• Ergometers, Volans boten en 

trailers voor promotionele 

evenementen van onze clubs 

   OK 

 Aanbieden van ondersteuning op 

vlak van veiligheid en preventie: 

• Jaarlijkse bijscholing voor 

hulpverleners 

• Update risicoanalyse en 

preventiecoördinatoren  

• Opvolgen blauwalgen 

problematiek  

   Deels OK 

 Aanbieden van ondersteuning op 

vlak van ethiek en 

   Deels OK 
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grensoverschrijdend gedrag aan de 

hand van de toolkit 

• Ondersteuning ethisch beleid  

• Ondersteuning club API’s  

 Aanbieden van ondersteuning bij 

de opstart van beach sprints  

   OK 

 Herwerken van het roeibrevet tot 

een digitaal aanpasbaar brevet 

voor de clubs  

   OK 

 Aanbieden van ondersteuning aan 

nieuw opstartende roeiclubs en 

clubs in verandering  

   OK 

 Gerichte communicatie voeren 

rond ‘clubondersteuning’ via 

website, nieuwsbrief en sociale 

media met aantrekkelijke content 

   OK 
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2.3.2 Evaluatie 

 

Het uitwerken van een data analyse voor onze clubs en de bijhorende ondersteunende clubbezoeken werden 

in 2021 niet uitgevoerd (Covid-19). Deze acties staan op de planning voor 2022.  

 

Naast de bovengenoemde realisaties (zie tabel) werden op vlak van clubondersteuning volgende acties 

gerealiseerd in 2021:  

- Het roeibrevet werd volledig herwerkt. Er staat enerzijds een basis roeibrevet online op onze website 

zodanig dat de clubs dit zelf kunnen afprinten. Daarnaast werd het brevettenboekje zelf ook herwerkt 

(nieuwe lay-out en nieuwe inhoud) voor de clubs die dit graag afgeven na een sportkamp of initiatiereeks.  

- Concrete acties voor de optimalisatie van ons ledenplatform en competitieplatform I Row:  

o Er werd werk gemaakt van een online aanvraag- en rapporteringstool voor het jeugdsportfonds 

(verlaging planlast clubs)  

o Gesloten inschrijvingen voor competitie – enkel voor inschrijvingsverantwoordelijken  

o Er werd een clubpagina aangemaakt waarin clubs hun eigen clubgegevens kunnen bijhouden en 

controleren: opladen clublogo, trainingsschema, overzicht bestuur/trainers/… 

o In 2021 werd alles in het werk gesteld om op 01/01/2022 van start te kunnen gaan met het 

mutualiteitsattest, de leden-login en het gesloten inschrijfsysteem voor wedstrijden 

o Op 17/08 werd er hierover een bijscholing georganiseerd voor de clubbestuurders. Er waren 11 

aanwezigen vanuit 6 verschillende clubs.  

- Aanbieden van materiële clubondersteuning:  

o Nieuw sinds september 2021 is dat elke club een ergometer en Ipad met EXR ter beschikking 

heeft vanuit de Vlaamse Roeiliga  

- Aanbieden van ondersteuning bij de opstart van beach sprints 

o In samenwerking met roeiclub KRNSO organiseerden we op 22/08 onze eerste Beach Sprint 

wedstrijd 

o VRL kocht materialen aan die door de clubs kunnen ingezet worden bij de opstart van beach 

sprints  

o VRL heeft een opstartvergadering gehad met KRNSO en KRB ter ondersteuning bij de opstart van 

het beach sprint roeien   

- Ondersteuning van nieuw opstartende clubs 

o VRL maakt actief deel uit van een werkgroep die zich focust op de opstart van een nieuwe 

roeiclub in Halle.  

o Er zijn 3 overlegmoment geweest: 23/06, 29/09, 24/11 

o Er zijn 2 plaatsbezoeken geweest: 5/12 en 21/12 

o Er werden heel wat verschillende locaties onderzocht, maar op dit moment is er nog geen ideale 

oplossing op lange termijn.  
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2.4 Basisopdracht 4: promotie  

 

2.4.1 Doelstellingen 

 

 DOELSTELLING INDICATOR NULMETING DOEL RESULTAAT 2021 

SD 4 01 VRL heeft 2.000 aangesloten 

leden tegen 2024 

Het aantal aangesloten leden: A, B en D 

licenties 

1.848 in 2020 2.000 in 2024 1.764 

OD 4 01 1 VRL verhoogt de drop-in tot 

een gemiddelde van 600 leden 

op jaarbasis door actief in te 

zetten op innovatieve trends  

De drop-in  Gemiddeld 589 tijdens 

beleidsperiode 2017-

2020 

Gemiddeld 600 tijdens 

beleidsperiode 2021-

2024 

652 

 ACTIES OD 4 01 1     

 Organiseren van een jaarlijks 

promotioneel evenement: 

(kids) persconferentie OS – 

beach sprint event – 

zeeroeifestival – 

sprintwedstrijden tussen 8+en 

aan Graslei of Portus Ganda – 

… 

   OK (beach sprint 

wedstrijd 22/08) 

 Deelname aan bestaande 

promotionele evenementen: 

dé Watersportdag, De 

Sporzomer, sportdag voor 

ambtenaren, … 

   OK (de sportzomer) 

 Organisatie van tweejaarlijkse 

Roei Awards  

   OK (26/11/2021) 

 Opmaken van promotionele 

filmpjes  

   OK (filmpjes EXR en 

Beach Sprint)  

 Actieve promo voeren rond 

beach sprint (bv. tv reportage)  

   OK 

 Inzetten op VR/AR in het roeien     OK 

 Ontwikkelen van promotioneel 

materiaal  

   OK (nieuwe flyer) 

 Opmaken van een digitale 

Roeigids  

   Niet OK  
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 Versturen van persberichten 

n.a.v. (inter)nationale 

roeiwedstrijden en bijhouden 

van publicaties in de pers 

   OK 

 Organisatie en promotie van 

roeien bij scholieren d.m.v. 

ergometerproject op 

middelbare scholen  

   OK 

 Organisatie en promotie van 

roeien bij studenten d.m.v. 

studentenproject (lessenreeks 

/ trainers)  

   OK  

 Gerichte communicatie voeren 

rond ‘promotie’ via website, 

nieuwsbrief en sociale media 

met aantrekkelijke content 

   OK 

OD 4 01 2 VRL verlaag de drop-out bij 

studenten (19-24 jaar) tot een 

gemiddelde van 20% over de 

beleidsperiode 2021-2024 

De drop-out bij studenten Gemiddeld 24,82% 

tijdens beleidsperiode 

2017-2020 

Gemiddeld 20% tijdens 

beleidsperiode 2021-

2024 

21,4% 

 ACTIES OD 4 01 2     

 Organisatie werking 

studentenroeien op 

competitieniveau 

   Niet OK 

 Deelname aan internationale 

wedstrijden met deze groep 

studentenroeiers 

   Niet OK 

 Deelname aan Vlaams 

Studentenkampioenschap 

ergometerroeien 

   Niet OK (covid) 

 Gerichte communicatie voeren 

via website, nieuwsbrief en 

sociale media met 

aantrekkelijke content  

   OK 

OD 4 01 3 VRL heeft in elke provincie een 

ledenaandeel van minimum 

Het ledenaandeel in elke provincie  Provincie Vlaams-

Brabant 0,59% en 

Minimum 10% in elke 

provincie tegen 2024 

Antwerpen: 26% 

Brussel: 1% 
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10% tegen 2024 Limburg 6,76% in 2020. 

Andere provincies 

boven 10% 

Limburg: 6% 

Oost-Vl: 44% 

Vl-Brabant: 0% 

West-Vl: 23% 

 ACTIES OD 4 01 03     

 Organisatie promotioneel 

evenement in Limburg en 

Vlaams-Brabant (bv. beach 

sprints) 

   Niet OK (covid) 

 Actieve promotie voeren in 

Limburg en Vlaams-Brabant  

   Niet OK 

 Ergometerproject organiseren 

in Limburg en Vlaams-Brabant  

   OK (1 school in Vlaams-

Brabant)  

 Inzetten op studentenroeien in 

Limburg en Vlaams-Brabant  

   Niet OK 
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2.4.2 Evaluatie 

 

SD 4 01: de Vlaamse Roeiliga had in 2021 1.764 leden. De doelstelling is om tegen 2024 2.000 leden te hebben.  

 

OD 4 01 1: de drop-in bedroeg in 2021 652. We trachten een gemiddeld cijfer van 600 te bereiken over de 

volledige beleidsperiode.  

 

OD 4 01 2: de drop-out in de leeftijdcategorie 19-24 jaar bedraagt 21,4%, dit is alvast een mooie daling ten 

opzichte van de vorige beleidsperiode.  

 

OD 4 01 3: de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen hadden een ledenaantal van 

minstens 10%. De provincies Limburg, Brussel en Vlaams-Brabant bereikten dit percentage niet.  
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Cijfergegevens drop-in en drop-out  

 

 
 

 
 

 
 

Conclusie: de drop-in is in 2021 gestegen naar 652 (+111 ten opzichte van 2020).  De drop-out is gedaald naar 

584 (-74 ten opzichte van 2020). Dit is een positieve evolutie. We zien ook dat de drop-in hoger is dan de drop-

out in 2021, hierdoor zien we een stijging in ons ledenaantal.  
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Conclusie: de drop-in is het hoogst in de leeftijdscategorie 11-15 jaar, maar is licht gedaald ten opzichte van 

2020. De drop-in in de leeftijdscategorieën 16-20 en 21-25 is mooi gestegen en is het hoogst in de afgelopen 4 

jaar. In de andere leeftijdscategorieën zien we lichte stijgingen of lichte dalingen.  

 

 
 

 
 

Conclusie: de drop-out is het hoogst in de leeftijdscategorie 11-15 jaar en is licht gestegen ten opzichte van 

2020. In de categorie 21-25 jaar zien we een mooie daling van drop-out ten opzichte van 2020. Dit is heel 

positief want in deze leeftijdscategorie (studenten) werken we aan een verlaging van de drop-out.  
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Cijfergegevens communicatie 

 

Promotie en communicatie zijn onlosmakelijk verbonden met elkaar. Het ene kan niet zonder het andere. 

Hierbij een overzicht van onze verschillende gebruikte communicatiekanalen en hun bereik. 

 

Website 

De website (www.vlaamse-roeiliga.be) wordt continu geüpdatet met de recentste ontwikkelingen door de 

medewerkers van de Vlaamse Roeiliga. De meest actuele en relevante informatie wordt gedeeld via dit 

medium. Zowel nieuws voor roeiers, bestuurders, brede sportbeoefening wordt aangereikt op onze website. 

 

In 2021 werd reeds actief gewerkt aan een nieuwe website. Via verschillende overleggen werd een nieuwe 

ontwikkelaar gezocht, werd de structuur vastgelegd en werden pagina’s aangemaakt om in 2022 online te 

komen.  

 

Via google analytics kunnen we sinds 2018 gegevens verzamelen over de gebruikers van onze website. Doordat 

er enkele wijzigingen werden aangebracht en een tijdelijke sub-website werd in gebruik genomen kunnen we 

de cijfers niet ophalen voor 2021. 

 

Nieuwsbrief 

Maandelijks wordt een nieuwsbrief opgemaakt en rondgestuurd naar de leden met een A-, B- en D-licentie. In 

2021 werden 10 nieuwsbrieven opgemaakt, enkel in juli en december wordt er geen nieuwsbrief uitgestuurd. 

De nieuwsbrief wordt ook op onze website en FB-pagina gepubliceerd. 

 

Nieuwsbrief Verstuurd naar  

x mailadressen 

Open 

Rate 

% Click 

Rate 

% Unsubscribed 

Januari 1.940 886 45.90% 90 4.7% 8 

Februari 2.029 714 35.30% 98 4.9% 4 

Maart 2.018 671 33.30% 68 3.4% 4 

April 2.069 650 31.50% 68 3,3% 6 

Mei 2.033 651 32.10% 110 5.4% 1 

Juni 2.060 597 29.00% 119 5.8% 5 

Augustus 2.049 573 28.10% 51 2.8% 7 

September 2.141 669 31.30% 91 4.3% 7 

Oktober 2.246 690 30.80% 127 5.7% 9 

November 2.236 724 32.60% 92 4.1% 9 

 

Conclusie: Het aantal leden dat onze nieuwsbrief opent schommelt steeds binnen dezelfde percentages. In 

februari en september zien we een lichte stijging. In februari heeft dit te maken met het lidmaatschap dat 

geactiveerd wordt door de competitie-inschrijving, in september vermoedelijk door een instroom van nieuwe 

leden.  

Af en toe schrijven leden zich uit op de nieuwsbrief. Er wordt ook gezorgd dat de ledenlijst steeds wordt 

geüpdatet zodat alle leden worden aangeschreven. 
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Nieuwsflashes 

Vaak worden ook andere nieuwsflashes verstuurd voor een te promoten onderwerp. 

Volgende nieuwsflashes werden uitgestuurd in 2021: 

 

* Stem NU op de supportersslogan!  

Maart 2.022 726 36.00% 195 9.5% 1 

 

* Kwaliteit in de jeugdsport: de stem van de jeugdleden en ouders 

Mei 2.062 850 41.30% 7 0.3% 8 

 

* Shop now in our Belgian Shark Official Fanshop  

Mei 2.050 1.022 50.00% 181 8.8% 8 

 

* Wish our Belgian Sharks good luck 

Mei 2.042 743 36.50% 2 0.1% 6 

 

* Kom jij onze LM2 mee uitzwaaien naar Tokyo 

Juni 2.026 991 49.10% 24 1.2% 5 

 

* Word lid van de National Rowing Family       

Juni 2.021 986 48.80% 0 0.0% 2 

 

* Kom jij onze LM2 mee uitzwaaien naar Tokyo 

Juni 2.117 875 41.40% 19 0.9% 7 

 

* Wij blijven vooruit roeien 

Juli 985 485 49.40% 107 10.90% 1 

 

* Port Ostend Beach Sprint Cup  

Juli 2.158 958 44.50% 63 2.9% 6 

 

* Infoavond Belgian Sharks 26/10  

September 2.244 914 41.00% 34 1.5% 12 

 

Nieuwsflash naar scholen  

 

* Roei je voor het eerst?  

Juni 97 43 45.70% 1 1.1% 0 

 

* Roei je voor het eerst?  

Augustus 100 36 37.10% 2 2.1% 0 

 

Conclusie: Afhankelijk van het onderwerp zien we een hoger open rate percentage dan een algemene 

nieuwsbrief. De nieuwsflashes zijn dan ook specifieker gericht naar één onderwerp. Het is zeker interessant om 

een nieuwsflash uit te sturen bij te promoten acties en gericht naar de juiste doelgroep. 
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Sociale netwerken: Facebook en Instagram 

De Vlaamse Roeiliga heeft een facebookpagina: https://www.facebook.com/VlaamseRoeiliga 

Deze pagina wordt continu aangevuld met relevante informatie, gedeelde berichten van andere organisaties, 

bonden, facebookpagina’s die interessante informatie kunnen meegeven aan onze leden. 

 

In januari 2021 zijn we gestart met 1.739 volgers en om in december te eindigen met 1.950 volgers. 

 

 
 

In januari 2021 zijn we gestart met 1.734 personen die onze facebookpagina leuk vonden. In december 

eindigen we met 1.932 personen 

 

 
 

De grootste betrokkenheid was tijdens de Olympische Spelen in juli en augustus. In het voorjaar kan je nog een 

aantal pieken zien, deze gaan gepaard met internationale wedstrijden. 
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De post die het meeste succes behaalde in 2021 was de post van de A-finale Olympische Spelen 2021. 

 

Hierbij ook een overzicht van het geslacht van onze de volgers alsook de verschillende leeftijdscategorieën.  

 
 

 

Conclusie: Het totale aantal volgers blijft stijgen. We proberen deze stijging te behouden door onze doelgroep 

regelmatig aan te spreken via nieuwsbrieven en andere mediakanalen en attractief nieuws te brengen. 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft ook een instagram pagina: https://www.instagram.com/vlaamseroeiliga/ 

Deze pagina wordt continu aangevuld met relevante informatie, gedeelde berichten van andere organisaties, 

bonden, facebookpagina’s die interessante informatie kunnen meegeven aan onze leden. 

Er werd afgeklokt op 31/12/2021 op 813 volgers. Hierbij ook een overzicht van het geslacht van onze de 

volgers alsook de verschillende leeftijdscategorieën. 
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Nieuwe huisstijl 

 

In 2021 werd werk gemaakt van een nieuwe huisstijl voor de Vlaamse Roeiliga op basis van onze identiteit. Het 

logo werd opgefrist en er werden enkele vaste elementen ontwikkeld om te gebruiken in onze communicatie. 
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Daarnaast hebben we ingezet op het gebruik van het programma Adobe XD voor de ontwikkeling van onze 

social media posts. Enkele voorbeelden kunnen hieronder teruggevonden worden:  
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Evaluatie promotionele acties 2021 

 

Studentenroeien 

Eind oktober 2021 startten de lessen van het Gentse studentenroeien opnieuw op. Voor het schooljaar 2021-

2022 engageerden zich 3 Gentse clubs: KRCG, KRSG en VVR. Voor KR Club Gent nam Willem De Ryckere (1 

groep) de rol van studentencoach op zich. KR Sport Gent kon rekenen op Hein Timmerman (1 groep) en Cedric 

Defraigne (1 groep). De VVR  heeft met Patrick Veere en William Defraigne 2 coaches die samen een grotere 

groep studenten trainen.  

Verdeeld over de 3 clubs konden we 27 studenten een plaats geven. Net als vorig jaar kregen we een 40-tal 

aanvragen binnen. Na afhaken van sommige studenten door een moeilijke planning, konden we aan bijna alle 

studenten onze lessenreeks aanbieden. 

Na een winter- en examenpauze kon het studentenroeien in de tweede week van februari opnieuw opstarten. 

Doordat er in de loop van het eerste semester enkele studenten afhaakten, waren de coaches in de 

mogelijkheid om enkele nieuwe studenten op te nemen in de groepen voor het tweede semester. 

De laatste les van het studentenroeien zal doorgaan op 18 mei 2022. Op die dag staat een club overschrijdende 

Beach Sprint competitie op het programma in de Blaarmeersen, Gent. Het is de bedoeling dat de studenten 

kennis kunnen maken met het Beach Sprint roeien op vlak water. In een kleine afvalrace zullen we na 2 uur tot 

een winnende boot komen. De organisatie van dit afsluitend evenement is lopende. 

 

Schoolroeien 

Het ergometerproject op scholen verloopt intussen al enkele jaren goed. Vanaf het schooljaar 2021-2022 

kunnen we als VRL ook EXR mee aanbieden aan de scholen. Via het ingediende innovatieve dossier bij Sport 

Vlaanderen verkregen we subsidies om ons EXR-project verder uit te bouwen. De VRL kocht 8 iPads aan waarop 

EXR geïnstalleerd werd. 

Opnieuw werden scholen aangeschreven die zich in de buurt bevinden van een roeiclub. Er werd meegegeven 

aan de leerkrachten Lichamelijke opvoeding dat het ergometerroeien een leuke variatie kan zijn in het 

sportaanbod op hun school. De eerste scholen die de ergometers reserveerden zijn scholen die in de 

voorgaande jaren ook reeds deelgenomen hebben aan het ergometerproject en die dit positief bevonden 

hadden. 

In 2021 (1 januari – 31 december) namen 7 Vlaamse scholen deel aan het ergometerproject. 3 scholen uit 

West-Vlaanderen, 1 school uit Oost-Vlaanderen, 2 scholen uit Antwerpen en 1 school uit Vlaams Brabant (zie 

grafiek). Hiernaast waren er nog 2 scholen die hun aanvraag annuleerden door de coronamaatregelen. Ten 

opzichte van 2020 zien we een lichte stijging in het aantal scholen. 
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Pers 

 

Persconferentie topsport 

In 2021 was er omwille van de corona pandemie geen persconferentie.  

 

Persconferentie Beach Sprint 

Op zondag 29 augustus 2021 werd aan de pers de nieuwe discipline Beach Sprint voorgesteld. Deze 

persconferentie werd ondersteund door schepen van Sport Oostende Bart Plasschaert, Olympische atlete 

zeilen Emma Plasschaert en Olympisch kampioen Laser Matthew Wearn. 

 

Persberichten topsport 

In 2021 werd de pers op de hoogte gehouden van de prestaties van onze atleten. 

We stuurden aankondigingen en wedstrijdverslagen door naar onze contacten binnen de pers. In totaal werden 

16 persberichten uitgestuurd.  

 

Het roeien is 352 keer in de geschreven pers opgemerkt, 30 keer op TV en 8 keer op de radio. Dit is een 

drievoud van vorig jaar. Het roeien wordt het vaakst opgenomen in Het Nieuwsblad, Sporza en de Krant van 

West-Vlaanderen. 
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In 2021 hebben we een nieuwe promotieflyer ontwikkeld:  
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2.5 Basisopdracht 5: Gezond en ethisch verantwoord sporten 

 

2.5.1 Doelstellingen 

 

 DOELSTELLING INDICATOR RESULTAAT 2021 

SD 5 01 VRL voert een gezond- en ethisch sportbeleid  Het behalen van operationele doelstelling 1 en 2  

OD 501 1 VRL voert een gezond sportbeleid Het voeren van een gezond sportbeleid door het 

uitvoeren van de acties van deze OD 

 

 ACTIES OD 501 1   

 Betrekken van een arts bij de uitwerking van het gezond sporten beleid   OK 

 Registreren van sportongevallen en analyseren van de sportspecifieke 

risico’s  

 OK 

 Leden informeren rond letselpreventie via het promoten van Get Fit 2 Row   Niet OK 

 Clubs en roeiers stimuleren om het uitgestippelde VRL beleid rond het 

sportmedisch geschiktheidsonderzoek te volgen  

 OK 

 Leden informeren over het bestaan van de vragenlijst op 

www.sportkeuring.be  

 OK 

 Clubs ondersteunen in het uitwerken van een hygiëne protocol ter 

preventie van virussen  

 OK 

 Gerichte communicatie voeren naar clubs, roeiers, coaches en ouders rond 

‘gezond sporten’ en ‘antidoping’ via website, nieuwsbrief, Roeigids en 

sociale media met aantrekkelijke content 

 OK 

OD 501 2 VRL voert een ethisch sportbeleid en integriteitsbeleid  Het voeren van een ethisch sportbeleid door het 

uitvoeren van de acties van deze OD 

 

 ACTIES OD 501 2   

 Organiseren en evalueren van een aanspreekpersoon integriteit 

• API schoolt zich jaarlijks bij  

• API blijft zich profileren bij clubs en leden  

 OK 

 Organiseren van preventie, vorming en sensibilisering 

• Opleidingen organiseren voor niet-opgeleide clubs API’s 

• Opgeleide club API’s stimuleren om zich regelmatig bij te scholen  

• Thema EVS in de kijker blijven zetten (o.a. 2x per jaar op AV)  

• Clubs ontvangen affiche met meldprocedure voor in de eigen 

clubinfrastructuur  

 Deels OK 

 Voorzien in een adviesorgaan  OK 

 Gedragscodes hanteren voor trainers, clubbestuurders en sporters   OK 
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 Beschikken over een handelingsprotocol  OK 

 Beschikken over een tuchtrechtelijk systeem  OK 

 Een integriteitsbeleid op clubniveau voeren via sportclubondersteuning: 

laagdrempelige aanspreekpersonen, gedragscodes, handelingsprotocol  

 OK 

 Gerichte communicatie voeren naar clubs, roeiers, coaches en ouders rond 

‘ethisch sporten’ en ‘integriteitsbeleid’ via website, nieuwsbrief, Roeigids 

en sociale media met aantrekkelijke content 

 OK 
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2.5.2 Evaluatie 

 

VRL voert een gezond sportbeleid 

 

1. De VRL deed een analyse van de sport specifieke risico’s die zich kunnen voordoen bij de beoefening van 

de roeisport, alsook de maatregelen en initiatieven die zijn genomen ter voorkoming en bestrijding ervan. 

 

2. De Vlaamse Roeiliga heeft in 2020 haar sportmedisch geschiktheidsonderzoek herbekeken en een 

protocol opgesteld voor medische keuring.   

 

3. De VRL past leeftijdsgrenzen toe. Jeugd kan komen roeien vanaf de leeftijd van 10 jaar.  

 

4. De VRL voorziet in een continue doorstroming van (toegankelijke en relevante) informatie erover bij haar 

leden via website, nieuwsbrief, social media, nieuwsflashes. Onderwerpen zoals bv. de antidopinglijst.  

 

5. De VRL kan hierover schriftelijk of digitaal rapporteren aan Sport Vlaanderen.  

 

6. De VRL houdt informatie in geanonimiseerde en statistische vorm bij van sportspecifieke risico’s en 

lichamelijke schade met een weergave van de evolutie daarvan in de tijd. 

 

Volgende tabel geeft een overzicht van de aangegeven ongevallen 2021: 

 

nr. club soort N° schade status

1 KRB LO 202100608 Afgehandeld

2 KRCG LO 202101320 Lopend

3 GRS LO 2021001886 Afgehandeld

4 KRB LO 2021001887 Lopend

5 KRB LO 2021003772 Lopend  

 

 

 

 

De VRL beschikt over een sport specifieke risico analyse.  

 

7. De VRL voorziet in een duurzame betrokkenheid van minstens één arts in de totstandkoming en uitwerking 

van haar gezond sporten-beleid.  

Dokter Ruben De Gendt is onze federatiearts.  
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VRL voert een ethisch sportbeleid en integriteitsbeleid  

 

De Vlaamse Roeiliga heeft in 2021 aan onderstaande opdrachten gewerkt:   

 

1. Organiseren en evalueren van een aanspreekpersoon integriteit 

Celine Pieters is aangesteld als API voor de Vlaamse Roeiliga. Dit werd kenbaar gemaakt via allerhande 

kanalen. Zij volgt het handelingsprotocol in het geval er een melding binnenkomt.  

a. API schoolt zich jaarlijks bij: Celine Pieters volgde de bijscholing/terugkomdag voor federatie API’s 

op 17 november 2021, georganiseerd door ICES.  

b. API blijft zich profileren bij clubs en leden: op diverse AV’s heeft Celine Pieters een uitzeenzetting 

gegeven aan de clubs over grensoverschrijdend gedrag, het vlaggenspel en de API opleidingen die 

we organiseren. Daarnaast werden er heel concrete tips meegegeven wat clubs kunnen doen 

rond dit thema. 

 

In 2021 heeft de federatie API 1 melding ontvangen op 18/01/2021. De melding ging over het mogelijk 

misbruik van online gegevens. Volgende stappen werden gezet door de federatie API:  

- Verschillende gesprekken met de ouders die de melding gedaan hebben en later ook met de roeier in 

kwestie  

- Advies gevraagd aan ICES en dit advies doorgegeven aan de melder  

- Overleg gepleegd met de club API van de melder  

- Overleg gepleegd met de ouders van de betrokken roeiers  

- Een persoonlijk gesprek gehad met de betrokken roeiers  

De zaak werd intern opgelost en hier werd verder geen gevolg aan gegeven.   

 

2. Organiseren van preventie, vorming en sensibilisering 

De Vlaamse Roeiliga heeft in 2021 acties ondernomen voor het opleiden van club-API’s door het 

communiceren over en stimuleren van het deelnemen aan de bijscholingen georganiseerd door de 

Vlaamse Sportfederatie en ICES. De meeste club-API’s volgden reeds in 2020 een opleiding.  

 

Een overzicht van alle onderwerpen waarover de Vlaamse Roeiliga in 2021 gecommuniceerd heeft via 

website, nieuwsbrief en sociale media:  

 

Opleidingen club API   

Info over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

Week tegen pesten 

Time out tegen pesten 

Transgenders in de sport 

Week van de vrijwilliger 

 

3. Voorzien in een adviesorgaan dat proactief en reactief advies kan verlenen aan het bestuur en aan de API 

van de sportfederatie 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft een ethische commissie die bestaat uit de volgende personen:  

 

Bjorn Waerlop KRCG 

Mike Galet  GRS 

Arno Volckaert VRL 

Celine Pieters VRL  

 

4. Gedragscodes hanteren voor trainers, clubbestuurders en sporters  

 

De Vlaamse Roeiliga heeft een gedragscode uitgewerkt voor alle leden van de Vlaamse Roeiliga.  

 

5. Beschikken over een handelingsprotocol 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft een reactiebeleid met handelingsprotocol.  
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6. Beschikken over een tuchtrechtelijk systeem 

 

De Vlaamse Roeiliga heeft een ethische- en tuchtstructuur uitgewerkt dat bestaat uit een ligaparket en een 

tuchtorgaan.  

 

7. Een integriteitsbeleid op clubniveau voeren via sportclubondersteuning: laagdrempelige 

aanspreekpersonen, gedragscodes, handelingsprotocol  

 

De Vlaamse Roeiliga heeft in 2021 een aantal concrete tips en handvaten aan haar clubs gegeven rond 

integriteitsbeleid:  

• API aanstellen 

• Meldpunt oprichten (mailadres/telefoonnummer) 

• Profilering club API  

o Website 

o Nieuwsbrief 

o Tijdschrift club 

o AV 

o Info avond roeiers en ouders 

o Affiches in kleedkamers 

o Mailing/brief aansluiting leden  

• Vorming voor club API’s via ICES. 2 sessies van telkens 3u: 

o Vorming vlaggensysteem 

o Vorming club API’s: handelingsprotocol + gesprekstechnieken  

• Extra punten jeugdsportfonds 

• Ondersteuning ICES en VRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conclusie: in 2021 hadden we 2 API’s minder dan in 2020. De reden hiervoor is dat er een club weggevallen is, 

en dat er een andere club van 2 naar 1 API gegaan is. Op 1 club na (TRT) hebben alle clubs één of twee club 

API’s.  
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3 Beleidsfocussen 
 

3.1 Beleidsfocus jeugdsport 

 
1In 2021 had de VRL in coronaperiode 454 jeugdleden.  

Ondanks de weinige wedstrijden en evenementen konden we op vlak van jeugdroeiers de daling beperkt 

houden en zien we zelfs een kleine stijging ten aanzien van 2019.  

 

2019 2020 2021

totaal aantal jeugdleden 425 479 454

totaal aantal leden 1835 1708 1753

procentueel aandeel 23,16 28,04 25,90  
 

In 2021 werd heel veel aandacht gevestigd op het EXR project ergometerroeien. Er werd heel wat promotie 

gevoerd met de EXR booth waardoor we heel veel niet-leden kennis lieten maken met het nieuwe 

ergometerroeien. 

 

niet-leden 2021 1454

3 scholen VRL ergometerproject 494

sportzomer promotie toer 700

uitzwaai 27/06 Belgian Sharks 20

Ostend Beach Sprint cup 22/08 20

The Oar (ergo project) (zie rap) 220  
 
2De relatie met scholenproject, EXR is in verschillende optionele criteria terug te vinden over de verschillende 

categorieën heen. Deze nieuwe vorm van ergometerroeien zit verwerkt in de beleidsoptie innovatieve 

projecten en hiermee zetten we actief in om de drop-out tegen te gaan en drop-in te vergroten.  

 

Het Beach Sprint roeien dat eveneens werd opgenomen in de beleidsoptie innovatieve projecten werd ook 

gekoppeld aan het jeugdsportproject. Er was via het jeugdsportproject een instapbonus voorzien voor een club 

die een start-to-beach row event mee hielp opzetten. KRNSO heeft hierop ingetekend. Dit project is ook het 

tegen gaan van drop-out gericht en zeker ook om drop-in te vergroten. 

 

 3In 2021 werd heel wat aandacht gevestigd op de administratieve lastenverlaging voor onze jeugdroeiclubs.  

Binnen het digitaal platform competitie- en ledenbeheer I-row werd het luik jeugdsport geïntegreerd. Zo 

konden de clubs in 2021 hun rapportering digitaal doorsturen via het online platform. Een aantal gegevens 

(aantal leden, drop-in, gediplomeerde trainers,…) worden automatisch uit de database getrokken wat voor een 

lastenverlaging zorgt bij de jeugdsportverantwoordelijken. De rapportering kon voor de eerste keer tijdens het 

jaar stelselmatig aangevuld worden waardoor een spreiding van administratieve opvolging mogelijk is. In 2022 

konden de jeugdsportclubs hun aanvraag voor het eerst via I-row indienen.  

 

Verder werd er in 2021 achter de schermen gewerkt aan een leden login waardoor de leden zelf hun roeiprofiel 

kunnen opvolgen en ook een aantal administratieve zaken zelf kunnen regelen (mutualiteitsattest, licentie 

aanvraag, opvolging wedstrijdinschrijvingen,…). Deze leden log-in werd actief op 01/01/2022. 

 

De VRL heeft het voorbije jaar de bemerkingen van de beoordelingscommissie blijven monitoren. 

De drempelverlagende maatregelen die werden genomen bij aanvang van het nieuwe subsidiereglement 

(2021) hebben niet geleid tot kwaliteitsverlaging bij de acht clubs die rapporteerden. Deze acht clubs ontvingen 

allemaal het label van jeugdvriendelijke roeiclub en voldeden minstens aan 15 optionele criteria. De roeiclubs 

 
1 Beoordelingscriterium 1: relatie begroting, inhoud, resultaat, aantal jeugdsporters en niet-aangesloten leden 
2 Beoordelingscriterium 2: doelstellingen beleidsplan 
3 Beoordelingscriterium 3: aandacht voor administratieve lastenverlaging 
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hebben het voorbije jaar echt ingezet op kwaliteit door het volgen van bijscholingen, trainers op te leiden via 

VTS, meedenken in opmaak van een nieuw roeibrevet,… 

VRL heeft in 2021 ook verder blijven inzetten op I-row en verdere automatisering ervan. De komst van het 

automatisch mutualiteitsattest en de leden log-in zijn daar een voorbeeld van.  

 

3.1.1 Doelstellingen 

 

Deze rapportering kan vlotter gelezen worden en zal duidelijker zijn wanneer het clubreglement 

jeugdsportfonds erbij genomen wordt vanaf de operationele doelstellingen. In de meeste grafieken worden de 

punten van de desbetreffende categorie weergegeven op de verticale as. Indien dit anders is wordt dit 

eveneens vermeld.  

 

Strategische doelstelling  

Tegen 2024 wenst de VRL een stijging van 5% van het totaal aantal punten. 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) Het totaal aantal punten die de deelnemende clubs behaald hebben    

Definitie indicator Alle punten die de deelnemende clubs gescoord hebben, worden opgeteld  

Meetbron(nen) Clubdossiers – rapporteringen  

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke  

 

Resultaten effectmeting 

 

9 van de 9 clubs met jeugd dienden een aanvraag in om deel te nemen aan het jeugdsportfonds en voldeden 

aan de deelnamevoorwaarden. Hiervoor ontvingen de 9 clubs 50 euro.  
4Eén van de deelnamevoorwaarden is dat de club beschikt over een club API. De 9 clubs voldeden hier aan.  

Alsook het ondertekenen van de panathlon verklaring was voor alle clubs een geslaagde deelnamevoorwaarde.  

 

8 van de 9 clubs dienden een rapportering in voor de optionele criteria. Het resterend subsidiebedrag werd 

verdeeld volgens het aantal verdiende punten per club.  

 

aanvraag rapport aanvr rapport aanvraag rapport aanvraag rapport

aantal clubs 9 8 0 0 0

100,00% 88,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2021 2022 2023 2024

 
 

 
 

 
4 Beoordelingscriterium 6: aandacht aan aspecten van ethiek in de jeugdsport en plezierbeleving 
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Het totaal aantal punten die de 8 deelnemende clubs behaald hebben, bedraagt voor 2021 6.516 punten. 

In de tabel werd tegelijkertijd het einddoel van de strategische doelstelling in beeld gebracht, namelijk een 

stijging van het totaal aantal punten met 5%. Zo kunnen we de evolutie jaar per jaar zien en bekijken. 

 

 

 

The Oar scoorde het sterkst als club, gevolgd door KRSG en GRS. ARV en TRT sluiten de rangen. Deze laatste twee 

clubs behoren ook tot onze kleinere clubs in Vlaanderen.  

 

 
 

Binnen de categorie jeugdopleiding kunnen de meeste punten binnengehaald worden. Het aantal gediplomeerde 

trainers telt zwaar door, alsook de VTS opleidingen worden mooi beloond.  

 

Evaluatie 

We starten met hogere punten dan bij het laatste jaar jeugdsportfonds van de vorige olympiade aangezien we 

van 32 optionele criteria naar 48 criteria gegaan zijn en dat een aantal criteria gestegen zijn in punten wegens 

belangrijkheid, tijdsinvestering vanuit de clubs. 

2020 werd afgesloten met een totaal aantal punten van 5490 en in 2021 behaalden de clubs 6516 punten. 

De clubs blijven in stijgende lijn presteren op de verschillende optionele criteria binnen het 

jeugdsportreglement.  

 

Clubs die voldoen aan de deelnamevoorwaarden en de 15 optionele criteria, ontvingen het label 

Jeugdvriendelijke Roeiclub 2021. In 2021 ontvingen ARV – The OAR – TRT – GRS – KRCG – KRSG – KRB - KRNSO 

het label op de uitreiking van de Roei Awards op 26/11/2021.  
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Operationele doelstelling 1: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

jeugdopleiding en begeleiding met 10%. 

 

Meetplan  

 

Indicator(en) Het totaal behaalde punten binnen de cat. jeugdopleiding en begeleiding  

Definitie indicator Alle punten binnen de cat. worden opgeteld   

Meetbron(nen) clubdossiers – rapporteringen 

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke 

 

Resultaten effectmeting 

 

 
 

Het totaal aantal punten binnen de categorie jeugdopleiding en begeleiding die de 8 deelnemende clubs 

behaald hebben, bedraagt voor 2021 3.846 punten. In bovenstaande grafiek werd tegelijkertijd het 

einddoel van de operationele doelstelling in beeld gebracht, namelijk een stijging van het totaal aantal 

punten met 10%. Zo kunnen we de evolutie jaar per jaar zien en bekijken. 

 
5Binnen jeugdopleiding en begeleiding moeten we zeker een coronakanttekening maken. 

De VTS cursussen eindigden later dan voorzien omwille van het verplaatsen van een aantal lessen. Het 

roeikompas heeft wegens de gekende problematiek niet plaatsgevonden alsook de gewone competitie en alle 

andere activiteiten hebben hieronder geleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnen de roeiclubs zijn het meest initiators actief, 

gevolgd door trainer B en trainer A.  

De kwalificatiegraad binnen het roeien is in 2021 55%. In 2021 waren ook nog eens 17 trainers in opleiding. 

 

 
5 Beoordelingscriterium 4: aandacht voor sport pedagogische en sporttechnische deskundigen  
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De clubs konden 25 punten verdienen volgens het aantal gediplomeerde trainers (bac-mas LO/ini/trainer 

B/trainer A) die binnen de club actief zijn met jeugdwerking. 

We kunnen concluderen dat alle clubs met gediplomeerde jeugdtrainers werken. Zoals eerder aangegeven zijn 

de initiators zijn het meest aanwezig binnen de clubwerking. Er is ook een mooie aanwezigheid van trainers B 

(21) en trainers A (13).  

 

In 2021 studeerden geen nieuwe gediplomeerde initiators af wegens uitgestelde lessen door de covid-

problematiek. 

    

6Het volgen van een bijscholing door een actieve gediplomeerde trainer bracht 15 punten op voor de club. De 

Vlaamse Roeiliga organiseerde zelf 3 sporttechnische bijscholingen, namelijk 2 webinars met Els Snauwaert 

(VTS plus marathon) en wedstrijdreglementering.  

The Oar volgde in 2021 heel veel verschillende bijscholingswebinars. Vandaar hun hoge punten.  

Het reglement werd hierin bijgestuurd met een maximum van 150 punten of 10 bijscholingen.  

 

 
6 Beoordelingscriterium 4: aandacht voor sport pedagogische en sporttechnische deskundigen  
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7In 2021 konden 8 van de 8 clubs rekenen op een drop-in. Nieuwe en hernieuwde leden vallen onder deze 

noemer. De aanwerving van nieuwe leden schommelt tussen 8 en  20 nieuwe leden. KRB haalt hier het meest 

aantal nieuwe leden binnen, gevolgd door KRCG en GRS. Twee clubs haalden de drempel van 10 nieuwe leden 

niet, namelijk TRT (8) en KRNSO (8). 

 

Het roeibrevet had in 2021 een overgangsjaar. Er werd na overleg met de jeugdroeiclubs werk gemaakt van 

een nieuw brevet. Tussentijds konden de roeiclubs gebruik maken van de online brevetten voor hun 

nieuwkomers en sportkampen. Drie clubs gaven aan te werken met ofwel de oude brevettenboekje of de 

nieuwe online versie (TRT-GRS-KRB). 

 

 
 

 

 
8Clubs konden 15 punten verdienen voor zowel de organisatie van een competitieve als recreatieve stage.  

3 clubs organiseerden 1 competitieve stage en 5 clubs organiseerden een recreatieve stage. Het aantal stages 

ligt lager dan andere jaren en dit is te wijten aan corona. Voor de beide stages wordt aandacht gevraagd voor 

alternatieve trainingen en voor recreatieve stages is het FUN element een onderdeel van de quotering.   

 

 

 
7 Beoordelingscriterium 2: doelstellingen beleidsplan 
8 Beoordelingscriterium 6: aandacht aan aspecten van ethiek in de jeugdsport en plezierbeleving 
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In bovenstaande grafiek komen de 3 mogelijkheden naar voor om punten te verdienen met wedstrijden. 

1. Zelf organiseren van een eigen jeugdwedstrijd die deel uitmaakt van het all round criterium. 

2. Deelnemen aan de jeugdwedstrijden uit het all round criterium. 

3. Zelf organiseren van een regatta en/of ergometerwedstrijd waar jeugdcategorieën aan bod komen.  

 

Hieruit kan je concluderen dat de clubs die een eigen jeugdwedstrijd hebben in het all round criterium ook 

deelnemen aan het all round criterium en dat deze clubs daarnaast nog een wedstrijd hebben waar 

jeugdcategorieën aan bod komen.  

 

 
 

In bovenstaande grafiek zijn de unieke deelnemers van het all round criterium terug te vinden. De cijfers van 

2019 werden erbij geplaatst omdat dit het laatste ‘gewone’ competitiejaar was. We kunnen concluderen dat de 

jeugdleden hun weg naar het all round criterium nog moeten terug vinden. 

 



Jaarverslag 2021 

76 

 

 
 

 
9Alle clubs organiseerden naast hun klassieke trainingsactiviteiten, wedstrijden,… ook nevenactiviteiten voor de 

jeugdroeiers, dit ter bevordering van het sociaal contact, creëren van een groepssfeer,… We kunnen hieruit 

concluderen dat er ook belang gehecht wordt aan het extra sportieve aspect. 

 

 
 

De voorbije Olympiade mochten we zien dat een aantal clubs op dit criterium inzetten. Deze trend wordt nu 

verder gezet en we hopen ook hier verder vooruitgang te boeken.  

 

Het Roeikompas heeft in 2021 niet plaatsgevonden wegens de gekende problematiek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Beoordelingscriterium 6: aandacht aan aspecten van ethiek in de jeugdsport en plezierbeleving 
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Evaluatie 

De categorie jeugdopleiding en begeleiding behaalde in 2021 heel wat punten. 2021 heeft qua organisaties en 

deelnames nog wel steeds te kampen met de corona aangelegenheden. 
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Operationele doelstelling 2: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

clubstructuur en jeugdwerking met 5%. 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) Het aantal behaalde punten binnen de categorie clubbestuur en jeugdwerking 

Definitie indicator Alle punten binnen de cat. worden opgeteld   

Meetbron(nen) clubdossiers – rapporteringen 

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke 

 

Resultaten effectmeting 

 

 
 

Het totaal aantal punten binnen de categorie clubstructuur van de jeugdwerking die de 8 deelnemende 

clubs behaald hebben, bedraagt voor 2021 550 punten. In bovenstaande grafiek werd tegelijkertijd het 

einddoel van de operationele doelstelling in beeld gebracht, namelijk een stijging van het totaal aantal 

punten met 5%. Zo kunnen we de evolutie jaar per jaar zien en bekijken. 

 

Binnen clubstructuur en jeugdwerking konden de clubs 15 punten verdienen wanneer een club over een 

jeugdsportverantwoordelijke beschikte die aan volgende voorwaarden voldeed: 

- Vermelding op website van de jeugdsportverantwoordelijke met contactgegevens 

- Organiseren van minstens 4 x/jaar een vergadering met jeugdtrainers 

- Rapporteert aan BO over de jeugdwerking 

- Zetelt in de commissie jeugdsport van de VRL 

- Heeft een VTS diploma, bachelor of master LO of volgt de cursus jeugdsportcoördinator 

 

Alle clubs beschikten over een jeugdsportverantwoordelijke behalve KRBrugge die wegens een wissel in het 

bestuur niet aan de diploma vereisten voldeden. 
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De helft van de clubs met jeugd hebben jeugdleden in het bestuur opgenomen als stem van de jeugdroeiers. 

 

 
 

Op één na alle clubs organiseerden een info avond waar de jeugdwerking uit de doeken werd gedaan. Zij 

ontvingen hiervoor 30 punten.  

 

 
 

2 clubs hebben een beleidsplan tot in 2024. Enkel The Oar rapporteerde over de uitgezette beleidsopties. Er 

waren in 2021 3 clubs die een kwaliteitsbevraging deden naar hun leden.   
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Evaluatie 

De categorie clubstructuur van de jeugdwerking heeft nog een grote groeimarge. Het hebben van een 

jeugdsportverantwoordelijke met daarbij horende functies binnen diverse besturen zit bijna op het maximum. 

Het organiseren van een info avond lijkt zo goed als ingeburgerd bij de clubs. Het hebben van een 

jeugdsportbeleidsplan en daarbij horende rapportering is voor de meeste clubs nog een te moeilijke stap om te 

nemen. 
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Operationele doelstelling 3: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie 

promotie van de jeugdroeiclub met 10%. 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) Het aantal behaalde punten binnen de categorie promotie van de jeugdroeiclub 

Definitie indicator Alle punten binnen de cat. worden opgeteld   

Meetbron(nen) clubdossiers – rapporteringen 

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke 

 

Resultaten effectmeting 

 

 
 

Het totaal aantal punten binnen de categorie promotie van de jeugdroeiclub die de 8 deelnemende clubs 

behaald hebben, bedraagt voor 2021 745 punten. In bovenstaande grafiek werd tegelijkertijd het 

einddoel van de operationele doelstelling in beeld gebracht, namelijk een stijging van het totaal aantal 

punten met 10%. Zo kunnen we de evolutie jaar per jaar zien en bekijken. 

 

 
 

De clubs werken allemaal goed in de bekendmaking van hun club. Twee clubs hebben geen promotiefilmpje. 

Alle clubs hebben een website en alle clubs zijn of social media aanwezig en actief. De ene club heeft al meer 

kanalen dan een andere club maar de verschillen zijn heel klein.  
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10Promotionele events werden in 2021 wegens de pandemie nagenoeg niet georganiseerd. Zo zie je dat slechts 

twee clubs instapten op een extern georganiseerd promotioneel evenement en dat er slechts 3 clubs zelf een 

promotionele activiteit organiseerden. Hier schuilt nog wat marge om te groeien.  

 

 
 

Voor het optioneel criterium ‘organiseren van een roeikamp voor beginnende roeiers’ werd door alle clubs 

exclusief KRNSO aangevinkt. Dit is een heel sterke stijging tegenover andere Olympiades.   

Wegens de pandemie mochten enkele clubs wel een stijging ervaren in de initiaties. The OAR en GRS zijn 

koplopers in het aanreiken van initiaties. In de grafiek wordt het aantrekken van nieuwe leden uitgezet 

tegenover de ondernomen acties om nieuwe leden aan te werven. Hier moeten we zeker de kanttekening 

maken dat de acties niet onmiddellijk resulteren in nieuwe leden.  

 

 
10 Beoordelingscriterium 4: aandacht omkadering sport promotionele deskundigen 
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Scholen mochten in 2021 weinig ondernemen omwille van corona. Het ergometerproject heeft daar ook onder 

geleden en dit is te zien in de deelnames op alle gebied. Enkel The OAR heeft enkele scholen over de vloer 

gehad alsook GRS. Er was vanuit de clubs geen ondersteuning naar het ergometerproject van de VRL uit.  

 

Evaluatie 

In de categorie promotie van de jeugdroeiclub zien we dat er nog een hele kleine stijging mogelijk is in de 

eerste drie categorieën alsook in de roeikampen en initiatiereeksen maar dat er zeker nog ruimte is om te 

groeien op het gebied van promotionele evenementen en het scholenproject.  
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Operationele doelstelling 4: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie ethisch 

en gezond sporten met 10%. 

 

Meetplan 

 

Indicator(en) Het aantal behaalde punten binnen de categorie ethisch en gezond sporten 

Definitie indicator Alle punten binnen de cat. worden opgeteld   

Meetbron(nen) clubdossiers – rapporteringen 

Meetwijze Excel tabel  

Meetfrequentie Jaarlijks   

Meetmoment(en) 31/12 

Meeteigenaar/meetbewaker Jeugdsportfonds verantwoordelijke 

 

Resultaten effectmeting 

 

 
 

Het totaal aantal punten binnen de categorie ethisch en gezond sporten die de 8 deelnemende clubs 

behaald hebben, bedraagt voor 2021 660 punten. In bovenstaande grafiek werd tegelijkertijd het 

einddoel van de operationele doelstelling in beeld gebracht, namelijk een stijging van het totaal aantal 

punten met 10%. Zo kunnen we de evolutie jaar per jaar zien en bekijken. 

 

 
 

In drie van de acht clubs worden er in de kantine gezonde snacks voorzien. 
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11De categorieën rond EHBO verantwoordelijke, clubarts en clubkiné behalen veel punten. De kleine clubs 

hebben hier wat achterstand ten op zichte van de grote clubs. Maar in deze categorieën wordt er goed 

gescoord. Hiermee wordt aandacht gevestigd op beoordelingscriterium 3 waarin aandacht wordt gevraagd 

voor de sportmedische omkadering door deskundigen.  

 

De club API opleidingen mochten op minder interesse van de clubs rekenen. 1 club heeft een api die een 

webinar van clubapi op 10 mei 2021 heeft gevolgd.  

 

 
 
12De helft van de clubs heeft een gedragscode voor bestuurders, trainers en roeiers op de website 

gepubliceerd. De VRL ethische roeicodes zijn in drie van de acht clubs geafficheerd.  

 

 
11 Beoordelingscriterium 4: aandacht voor sportmedische omkadering  
12 Beoordelingscriterium 6: aandacht aan aspecten van ethiek in de jeugdsport en plezierbeleving 
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13Slechts drie clubs stapten in op de TOP in de sport categorie. Bij Sportivos waren er drie aanvragen 

binnengekomen van drie roeiclubs. Het charter gezond en geestig sporten werd door de helft van onze 

jeugdclubs aangevraagd om te ondertekenen. Zelfs zes van de acht clubs vroegen een ondertekening aan van 

generatie rookvrij. 

 

Evaluatie 

In de categorie ethisch en gezond sporten wordt vrij goed gescoord. De eerste vier categorieën kennen een 

grote bijval. De bijscholingen voor api’s dan wat minder. Ethisch en gezond sporten heeft nog een groei marge. 

 

 
 

Gans de categorie ethisch en gezond sporten beantwoordt voor een stuk beoordelingscriterium 4. Er wordt 

vanuit het reglement ruim voldoende aandacht besteed aan de omkadering van medische en ethische aspecten 

van het jeugdsportgebeuren.  

 

 

 

 
13 Beoordelingscriterium 4: aandacht voor sportmedische deskundigen 
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Resultaten effectmeting rubriek uitdagingen 

 
14De clubs konden ook intekenen op enkele optionele criteria onder de rubriek uitdagingen. Hieronder een kort 

overzicht.  

 

 
 

Vijf van de acht clubs hebben in 2021 een initiatief gehad rond G-roeien wat bij de start van deze Olympiade 

een sterke stijging is ten aanzien van de vorige Olympiade.  

 

Alle clubs hadden in 2021 acties om het roeien democratisch te houden (differentiatie in lidgelden, 

inzamelacties,…). 

Alle clubs op de KRB na hadden acties inzake ecologie in 2021. Onze roeiclubs zitten in de natuur en zorgen 

voor hun stukje natuur.  

 

3.1.2 Acties VRL 2021 

 

2021

mail uitnodiging samenkomst 15/02/2021

deadline inschrijving samenkomst 19/02/2021

samenkomst online 3/03/2021

mail aanvraag 4/03/2021

indienen aanvraag 24/03/20021

bevestiging VRL 26/03/2021

info I-row jeugdsport 14/06/2021

mail rapportering 29/09/2021

indienen rapportering 10/10/2021

mail VRL subsidiebedrag 12/11/2021

binnensturen facturen 30/11/2021

betalen subsidiebedrag dec/21  
 

Er was een samenwerking tussen VRL en drie andere partners namelijk Sportivos, Parantee-Psylos en generatie 

rookvrij waarin de doorstroom van de clubs naar hun acties werd besproken.  

 

 

 
14 Beoordelingscriterium 5: aandacht voor gelijkheid van kansen voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen in 

armoede en G-sporters  
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Conclusies 

In 2021 dienden 9 clubs van de 9 clubs met jeugd (exclusief de studentenroeiclubs) een aanvraag in tot 

deelname en 8 clubs rapporteerden over hun jaarwerking. Alle clubs die rapporteerden voldeden aan meer dan 

15 optionele criteria over de verschillende categorieën verspreid.  

 

Eventuele bijsturingen op niveau van de doelstellingen en/of de acties  

 

Het clubreglement zal de komende jaren ongewijzigd blijven. Zo kunnen we beter zicht krijgen op groei in een 

aantal zaken.  

Er werden 1 bijsturing doorgevoerd in het aantal punten bij het volgen van bijscholingen. Er werd een 

maximum aantal punten ingevoerd waardoor er een plafond is van 150 punten voor optioneel criterium 3.  
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Rapportering beleidsfocus jeugdsport 2021: deelgenomen sportclubs en subsidiebedragen per 

sportclub 

Naam sportclub 
ID 

sportclub 

ID sportclub 

Sportdatabank Vlaanderen 
xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx 

provincie  
rekeningnr 

sportclub 

naam 

contactpersoon 

sportclub 

mailadres of telnr 

sportclub 

door sportclub 

ontvangen 

subsidiebedrag  

voor deelname aan 

jeugdsportproject 

2021 

Antwerpse Roeivereniging Sculling 23 
00000000-0000-0000-0000-

000000021228 
Antwerpen 

BE30 3200 6945 

5811 
Philippe De Waele info@sculling.be € 792,17 

Open Antwerpse Roeivereniging 47 
83bc3891-0d52-49ef-91bd-

3485aabecaa0 
Antwerpen 

BE76 9730 3900 

0195 
Filip Joossens oar@live.be € 1.844,06 

TRT Hazewinkel 36 
00000000-0000-0000-0000-

000000052639 
Antwerpen 

BE30 9791 5070 

9511 
Anke De Borger info@trt-hazewinkel.be € 842,13 

Gentse Roei- en Sportvereniging 25 
a681fbd5-34f3-4630-8473-

e4c72514491d 

Oost-

Vlaanderen 

BE94 4481 8511 

6114 
Pascale Provyn clubhousegrs@telenet.be € 1.331,68 

Koninklijke Roeivereniging Club 

Gent 
5 

00000000-0000-0000-0000-

000000021235 

Oost-

Vlaanderen 

BE18 4460 1132 

2165 
Isabelle Blauwet info@krcg.be € 1.181,81 

Koninklijke Roeivereniging Sport 

Gent 
12 

00000000-0000-0000-0000-

000000021234 

Oost-

Vlaanderen 

BE08 0682 0620 

1213 
Evelien Ameel info@krsg.be  € 1.602,85 

Brugse Trim en Roeiclub  33 
00000000-0000-0000-0000-

000000021238 

West-

Vlaanderen 

BE93 2800 5548 

7067 
Hannes Obreno brugsetr@telenet.be  € 50,00 

Koninklijke Roeivereniging Brugge 4 
00000000-0000-0000-0000-

000000021239 

West-

Vlaanderen 

BE65 2800 5856 

4896 
Jeanique Desmyter rowing@krbrugge.be € 991,99 

Koninklijke Roei- en Nautische 

Sport Oostende 
6 

00000000-0000-0000-0000-

000000021240 

West-

Vlaanderen 

BE44 4758 

35037145 
Maxim Serlez info@krnso.be € 1.363,31 

Indien er meer sportclubs deelgenomen hebben dan het aantal voorziene rijen, voeg dan gewoon extra rijen toe in deze tabel. Totaal € 10.000,00 
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3.2 Beleidsfocus innovatie  

 

3.2.1 EXR games – make indoor rowing fun  
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3.2.1.1 Doelstellingen 

 

Hoofddoelstelling: 

Meer mensen aan het roeien krijgen en zo meer leden voor de Vlaams Roeiliga krijgen. 

Zowel lid van een traditionele roeiclub als ‘ongebonden’ lid van de Vlaamse Roeiliga. 

 

Subdoelen: 

Verschillende subdoelen dragen bij tot het behalen van het hoofddoel:  

1. Bekendheid creëren:  

Zowel van de roeisport als het EXR-game  

2. ‘Leads genereren’ 

Via inschrijvingen voor de ‘On Tour’ events en downloads van de EXR-app, kunnen we data verzamelen van 

potentiële leden.  

3. Ondersteunen van roeiclubs  

Door de ergometer en demo-versie ter beschikking te stellen ondersteunt de federatie de roeiclubs om 

actievere leden te creëren en drop-out te voorkomen door de EXR game aan te bieden als extra 

entertainment en trainingsmiddel. Hiernaast kan dit ook dienen als een manier om nieuwe leden aan te 

trekken door een nieuw aanbod te creëren van VR-roeien.  

 

Daarnaast heeft het EXR game roeien nog een aantal andere doelstellingen zoals het aangenamer en 

uitdagender maken van trainingen op de ergometer, de realtime feedback geven over de roeitechniek 

(belangrijk naar competitie en topsport toe), de biomechanische analyses, …  

 

Beoogde resultaten 

 

Het project heeft een aantal belangrijke resultaten voor ogen:  

 

1. We willen een hoger ledenaantal:   

We willen meer mensen aanzetten tot sporten. Het EXR game Roeien is een nieuw aanbod binnen het 

roeien waardoor er breder kan gerekruteerd worden en nieuwe doelgroepen kunnen aangeboord 

worden. 

 

2. We willen een lagere drop-out: 

Het EXR game Roeien zal het community gevoel binnen de roeiwereld versterken waardoor er grotere 

ledenbinding is.  

Het zal ook inspelen op de grote ‘gap’ die er momenteel is tussen het zeer competitieve 

wedstrijdroeien en het recreatief roeien.  
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3.2.1.2 Resultaten 

 

Belangrijkste resultaten van de verschillende campagnes:  

 

Campagne clubs 

Bereik: 1.414 roeiers 

 

Campagne scholen 

Bereik: 7 scholen   

 

Campagne ‘on tour events’ 

Bereik: 814 personen 

 

Ledenaantal: 

 

 
 

In 2021 zien we een stijging van 56 leden ten opzichte van 2020. 

 

Drop-out:  

 

 
 

In 2021 hebben we een lagere drop-out dan in 2020 (-74).  

 

We kunnen concluderen dat we op goede weg zijn om de beoogde resultaten te behalen. Dit project zal daar 

zeker toe bijdragen.  
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3.2.1.3 Strategie 

 

Van zodra we groen licht kregen van Sport Vlaanderen over het innovatieve project EXR game roeien, zijn we 

onmiddellijk van start gegaan met de praktische uitwerking van het project. We hebben gekozen om samen te 

werken met het marketing- en communicatiebureau MySueno.  

 

De strategie werd vastgelegd, de basiscommunicatie van de VRL werd op punt gezet en we zijn aan de slag 

gegaan met de praktische uitvoering van de drie vooropgestelde campagnes. Daarnaast werd de strategie 

vastgelegd hoe we de link kunnen leggen tussen EXR gebruikers en de Vlaamse Roeiliga om geïnteresseerden 

tot duurzame sportbeoefening te doen overgaan.   

 

• Er werd een werkgroep EXR game Rowing opgericht die een 10-tal keer is samengekomen in 2021.  

o Volgende leden maken deel uit van de werkgroep  

 Hubert De Witte   Voorzitter VRL + verantwoordelijke bestuurder voor EXR 

 Celine Pieters   Algemeen coördinator VRL 

 Arno Volckaert   Verantwoordelijke organisaties VRL 

 Julie Vandenhouweele MySueno 

 Sarah Van Laeken MySueno  

o Volgende topics werden besproken in de werkgroep:  

 Vastleggen strategie 

 Vastleggen campagnes 

 Uitwerking van de verschillende campagnes 

 Communicatie   

 Aankoop materialen 

• Er werd vanuit het bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga een verantwoordelijke bestuurder aangesteld 

voor het EXR game roeien, namelijk Hubert De Witte.   

 

3.2.1.4 Campagnes 

 

We hebben bepaald om enerzijds in te zetten op de roeiwereld via een campagne in de clubs en aanwezig te 

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 

On Tour events zoals bijvoorbeeld de Sportzomer.  

 

De algemene idee was 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 events als 

door onze aangesloten clubs die dit ook op hun promotionele activiteiten kunnen gebruiken.  

 

Doorheen de geplande campagnes naar een specifieke doelgroep is het belangrijk om blijvend te 

communiceren via social media over de werking van de club, de federatie, de topatleten, EXR game, 

laagdrempelige roei-activiteiten en de roeiwereld algemeen. Op die manier kunnen geïnteresseerden die 

tijdens de campagnes niet direct ingaan op ons aanbod, warm gehouden worden zodat deze op een later 

moment misschien toch nog lid worden, via een roeiclub of via het EXR platform.  

 

De Vlaamse Roeiliga communiceert naar verschillende afgebakende doelgroepen via verschillende campagnes. 

 

Campagne 1: campagne clubs 

 

Doelgroep: aangesloten competitie- en recreatieroeiers en topsporters  

 

Door de communicatie in een eerste fase naar de clubs te richten, creëert dit betrokkenheid en geeft het de 

mogelijkheid om de interesse in de EXR game af te toetsen en feedback te verzamelen van de roeiers. Doel van 

deze campagne is om de clubs te overtuigen om de ergometer en demo-versie van de EXR game ter 

beschikking te stellen voor de bestaande leden en hun familie. Voordelen hiervan voor de federatie zijn 

actievere leden creëren door een extra aanbod, het verkrijgen van data, ledenbinding en minder drop-out.  
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Timing: september/oktober 2021  

Te verwachten bereik: 1.500 personen  

 

Ondersteuning van MySueno:  

- Ontwerp mailing  

- Videoshoot topsporter + ontwerp video (zie https://youtu.be/KChrdmYfpDA) 

 

 
 

In september 2021 werden de ergometers bij de clubs geïnstalleerd. Voor iedere club werd vanuit de VRL een 

gratis EXR-account aangemaakt zodat de leden in de club gebruik kunnen maken van de app. 
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Bovenstaande grafiek toont het aantal geroeide kilometers en de geroeide tijd op EXR in onze verschillende 

roeiclubs.  

 

Om het gebruik van EXR in onze clubs te stimuleren, hebben we op onze jeugdroeihappening op 9 oktober een 

jeugdchallenge gelanceerd: EXR jeugdchallenge “Buoy Blast Hero”. Gedurende 2 weken konden alle jeugdleden 

(12-18 jaar oud) in de clubs een poging wagen om een zo hoog mogelijke score neer te zetten op de EXR-

minigame ‘Buoy Blast’. Er kon deelgenomen worden tot en met 22 oktober 2021. Na een periode van 2 weken 

werden de 4 winnaars van de challenge bekend gemaakt.  

In het totaal namen er 65 jeugdleden verspreid over een 5 tal clubs deel aan de jeugdchallenge. Na aflopen van 

de deadline en na het ontvangen van de resultaten van de verschillende clubs, hadden we een winnaar binnen 

iedere categorie. De 4 winnaars werden uitgenodigd om hun prijs in ontvangst te nemen: een roeitraining met 

ons Olympisch duo Brys – Van Zandweghe. Na het vastleggen van een datum die voor iedereen paste, werd de 

training georganiseerd in de Gentse club KRCG, tevens de thuisbasis van Tim Brys 

 

Zie bijlage 1 voor de communicatie naar de clubs.  
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Onze clubs kunnen de VRL booth (met tent, tapijt, ergometers, Ipads, meubeltjes, …) gebruiken op hun eigen 

promotionele events, dus op die manier wordt er ook een rechtstreekse link gelegd tussen deze EXR gebruikers 

en onze roeiclubs.  

 

Campagne 2: campagne scholen 

 

Doelgroep: niet-leden (scholieren ergometerproject) 

 

De Vlaamse Roeiliga ondersteunt scholen door gans het jaar door 8 ergometers voor 3 weken aan te bieden 

aan scholen (VRL ergometerproject op scholen zie basisopdracht promotie). We selecteren scholen in de buurt 

van een roeiclub en leggen de link tussen een coach/bestuurder van de club en de LO leerkracht van die school 

zodanig dat de leerlingen een roei initiatie op het water krijgen.  

Deze ergometers worden dankzij deze subsidie uitgebreid worden door er ook een scherm en een demo-versie 

van de EXR game aan toe te voegen, incl. een challenge die de leerkrachten LO kunnen opnemen in hun 

lesrooster. Hiervoor werden er 8 Ipads aangekocht. Als deel van dit aanbod gaan we ook een challenge 

overheen de scholen lanceren waarbij de winnaar een roei initiatie in een roeiclub zal krijgen. Opnieuw om de 

doorstroom tot leden te promoten. Door gebruik van de demo-versie zou dit ook voor data-capturing zorgen.  

 

Timing:  in juni hebben we deze campagne gelanceerd naar de scholen en de leerkrachten LO. De effectieve 

uitvoering is voorzien tijdens het schooljaar 2021-2022. 

 

Te verwachten bereik: 750 leerlingen 

 

Ondersteuning van MySueno:  

- Ontwerp mailing (zie bijlage)  

- Videoshoot + ontwerp video (https://www.youtube.com/watch?v=f-f_erkJR8w)  
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Bovenstaande grafiek toont het aantal scholen die deelnemen aan het ergometerproject. In 2021 namen 7 

scholen deel uit 4 verschillende provincies.  
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Campagne 3: campagne On Tour events  

 

Doelgroep: niet-aangesloten leden (deelnemers op promotionele events zoals De Sportzomer, studenten 

project studentenroeien, bedrijven, …)  

 

In deze fase hebben we de communicatie gelanceerd richting het grote publiek, waarbij we met onze EXR 

booth aanwezig zijn op promotionele events.  

 

We leggen de link tussen de deelnemers op de ‘on tour’ events en de roeiclubs om de instroom van nieuwe 

clubleden te bevorderen:  

• We verloten verschillende roei initiaties op het water (bij één van onze roeiclubs) tussen de deelnemers 

aan de Sportzomer 

• We maken promotie voor de roeisport bij de deelnemers, enerzijds via de nieuwe flyer en anderzijds via 

mondelinge promotie.  

• We trachten zoveel mogelijk samen te werken met onze roeiclubs  

 

Ondersteuning van MySueno:  

- Ontwerp van de booth  

- Ontwerp van de flyer  

 

Timing en bereik:  

 

Datum Event Locatie Doelgroep Aantal EXR gebruikers 

27/06/2021 Triatlon TRT Hazewinkel Roeiwereld 15 

6/07/2021 De Sportzomer De Panne Breed publiek 84 

13/07/2021 De Sportzomer Bredene Breed publiek 107 

20/07/2021 De Sportzomer Nieuwpoort Breed publiek 64 

27/07/2021 De Sportzomer Westende Breed publiek 115 

3/08/2021 De Sportzomer Koksijde Breed publiek 101 

17/08/2021 De Sportzomer Wenduine Breed publiek 84 

24/08/2021 De Sportzomer Oostende Breed publiek 76 

26/09/2021 BK Lange Boten Hazewinkel Roeiwereld 30 

1/10/2021 Urban Youth Games Gent Breed publiek 50 

9/10/2021 Jeugdroeihappening Gent Roeiwereld 50 

21/11/2021 BK Indoor roeien Deurne, Antwerpen Roeiwereld 28 

26/11/2021 Roei Awards Gent Roeiwereld 10 

 

TOTAAL bereik 2021: 814 EXR gebruikers  
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3.2.1.5 Materialen 

 

In het voorjaar van 2021 hebben we een uitgebreide analyse gemaakt van de verschillende materialen die 

dienen aangekocht te worden voor EXR game Rowing. Er werden verschillende offertes opgevraagd, deze 

werden besproken met de werkgroep, met het bestuursorgaan van de VRL en met MySueno. Daarna werd er 

overgegaan tot het bestellen van de materialen waardoor alle materialen er tegen begin juli waren.  

 

- Aankoop 12 ergometers (voor onze clubs)  

- Aankoop 20 Ipads (12 voor onze clubs en 8 voor het ergometerproject op scholen)  

- Activatiebooth:  

o Tent 

o Tapijt 

o Houten meubeltjes  

o TV-scherm (50% EXR en 50% beach) 

 

3.2.1.6 Marketing en communicatie 

 

Het kantoor MySueno werd aangesteld om ons te ondersteunen bij de marketing en communicatie van het 

project EXR game Rowing. Volgende zaken werden tot hiertoe uitgewerkt door MySueno:  

 

- Strategie en planning  

o Finetunen marketing-strategie en opmaak communicatieplanning en PM doorheen het project 

(10-tal meetings waar steeds de sportieve inhoud werd vastgelegd en bijgestuurd).  

- Content creatie en marketing materialen voor de diverse campagnes. Deze ontwikkelde materialen kan de 

VRL vanaf heden de komende jaren inzetten om de link te leggen tussen EXR en de roeisport.   

 Ontwikkeling landingspagina / website EXR game:  

• Wat is het?  

• Hoe werkt het? 

• Waar kan je het proberen? 

• Quotes ambassadeurs  

• Een aantal professionele foto’s en filmpjes  

• Call to action: stap vandaag in het EXR bootje (via referral code VRL)  

 Campagne clubs 

• Ontwerp mailing  

• Videoshoot topsporter + ontwerp video  

 Campagne scholen 

• Ontwerp mailing 

• Videoshoot + ontwerp video  

 Campagne On Tour  

• Ontwerp van de booth  

• Ontwerp van de flyer  

 

3.2.1.7 Software ontwikkelaar Salty Lemon 

 

Dit voorjaar werd er een 5-tal keer aan tafel gezeten met software ontwikkelaar Salty Lemon. Volgende zaken 

werden overeengekomen en werden in een contract geofficialiseerd.  

 

• Gerichte mailings/newsletters naar de Vlaamse EXR gebruikers met info over de VRL en over roeien (bv. 

verzekering / initiatie op het water / virtueel BK)  

 Zie bijlage 3 

 Mailing EXR met inschrijvingen voor OBIC werd verstuurd naar 77 Belgische EXR gebruikers - 

waarvan er 3 ingeschreven zijn voor de wedstrijd  

• Referral code: als mensen in contact komen met EXR via de Vlaamse Roeiliga (bv. via de on tour events), 

kunnen zij via onze referral code EXR aankopen (zie ook nieuwe website www.vlaamseroeiliga.be/exr) 

• De Vlaamse Roeiliga krijgt op verzoek toegang tot anonieme gebruikersdata van Belgische EXR users, zoals 

aantal gebruikers, aantal uren per gebruiker etc. 
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 Zie bijlage 4 

• Algemene promo voor de VRL op het EXR platform  

 

Gedurende het volledige project verzamelen we zoveel mogelijk data van EXR gebruikers (potentiële leden) om 

hen achteraf in contact te brengen met de roeisport.  

 

Software ontwikkeling training peaks  

  

EXR gebruikers zullen de mogelijkheid krijgen om hun bestaande TrainingPeaks account te koppelen aan EXR. 

Met deze koppeling kan de gebruiker op het einde van elke roeisessie kiezen om zijn/haar data meteen ook up 

te loaden naar TrainingPeaks (achterliggend met een FIT file). In TrainingPeaks zal dan alle data van de 

roeisessie automatisch inkomen en klaar staan voor analyse. 

 

Naast het synchroniseren van data zal het ook mogelijk zijn om Trainingsschema’s op te stellen in TrainingPeaks 

en deze naar EXR door te sturen. In EXR zal je dan het Trainingsschema kunnen afleggen en ook instructies 

krijgen tijdens het roeien. Deze schema’s kunnen ook gepland worden in TrainingPeaks door een trainer van 

een roeier op de  kalender. Op de dag dat deze training afgelegd moet worden zal dit schema automatisch in 

EXR verschijnen om te voltooien. De data wordt dan automatisch met dit schema gesynchroniseerd en staat 

dan klaar voor analyse. Dit zal ervoor zorgen dat roeiers wekelijks hun schema’s kunnen afleggen zonder deze 

eerst nog te gaan downloaden/noteren van TrainingPeaks. In kort: Het trainingsproces wordt 

geautomatiseerd. 
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3.2.1.8 BIJLAGE 1 – jeugdchallenge 

 

Communicatie jeugdchallenge: 

 

Beste clubs, 

 

In de afgelopen weken heb ik in jullie roeiclub een nieuwe Concept2 PM5-ergometer geïnstalleerd. Bij deze 

ergometers werd een ipad geleverd, met EXR applicatie. Via EXR kan je roeien in een virtuele wereld en kan je 

minigames spelen zoals de Shark Attack en de Buoy Blast Hero. EXR is een roei-applicatie, die je kan verbinden 

met een roei-ergometer. Vanop de ergometer zie je jezelf virtueel roeien, trainingsschema's voltooien en 

minigames spelen.  

 

De EXR Jeugdchallenge 

Vanaf zaterdag 9 oktober start de EXR jeugdchallenge “Buoy Blast Hero”. Gedurende 2 weken kunnen alle 

jeugdleden (12-18 jaar oud) bij jullie in de club een poging wagen om een zo hoog mogelijke score neer te 

zetten op de EXR-minigame ‘Buoy Blast’. Er kan deelgenomen worden tot en met 22 oktober 2021. In bijlage 

kan je ook een affiche terugvinden, die je in de club kan ophangen. 

 

Hoe werkt de challenge? 

1. Als er iemand graag wil deelnemen, kan hij of zij zich bij jullie club aanmelden. Zo kan er assistentie 

gegeven worden door jullie, voor het gebruik van de iPad & EXR-applicatie. 

2. Vraag je jeugdleden om goed op te warmen! Of laat hen deelnemen tijdens/na een training.  

3. Bij het openen van de EXR app, kies voor de minigame “Buoy Blast”.  

4. Elk jeugdlid kan de Buoy Blast meerdere keren doen. EXR houdt de resultaten bij.  

5. Na de pogingen, druk je op de knop “stop rowing” en komt de resultatenlijst op het scherm. De beste 

poging staat aangeduid. 

6. Neem een screenshot van deze resultaten (druk links onderaan op het camera-icoon) en stuur deze 

door naar arno.volckaert@vlaamse-roeiliga.be . Wat er zeker moet bij staan: de naam van jullie club, 

de naam van de jeugd deelnemer, en geboortedatum van de deelnemer! (vb. “CLUB X - Naam XX - 

Geboortedatum”). Stuur ook gerust een leuke foto mee. 

Win een roeitraining bij Olympiërs Brys-Van Zandweghe 

Na 22 oktober worden alle ingezonden resultaten verwerkt. Per categorie (U15 meisjes, U15 jongens, U19 

meisjes en U19 jongens) wordt een Vlaamse winnaar uitgeroepen, die een roeitraining zal krijgen van Tim Brys 

en Niels Van Zandweghe! We nemen contact op met de winnende clubs via mail, en zullen dit ook 

bekendmaken op onze social media. 

Ga dus als club voor één of meerdere jeugdwinnaar(s)!  

 

Heb je nog vragen? 

Aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met mij telefonisch of via mail. Hang zeker de affiche op in de 

club en verspreid deze boodschap onder de jeugdleden. Misschien heeft jouw club wel één van de 

jeugdwinnaars in huis! 

 

Veel succes! 

Arno Volckaert, Vlaamse Roeiliga 
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3.2.1.9 BIJLAGE 2 – mailing scholen  

 

 

  

 

 

ROEI 

JE VOOR 

HET EERST? 
  

 

 

Beste directie, 

Beste sportleerkracht,  

 

Hebben je leerlingen het onderhand gehad met hockey, de bieptest en korfbal? Wat denk 

je van een roei-initiatie op je school, op het droge? Meer nog, een initiatie aangevuld met 

de app EXR, die toelaat om hun vooruitgang te tracken, mini-games te spelen en kleine 

testjes te organiseren. 

Kortom een innovatieve app die een spelelement toevoegt aan hun workout. Met de 

Vlaamse Roeiliga ondersteunen we deze innovatie en bieden we het komende schooljaar 

roei-ergometers samen met de EXR app aan.  

 

Ontdek in de video hieronder de ervaringen van de sportschool Athena Kortrijk:  
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VOORDELEN VOOR SCHOLEN? 

Deze interactieve les is niet alleen leuk voor de leerlingen, maar biedt ook heel wat 

voordelen voor de school: 

• Je kan deze gebruiken binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding of als 

extracurriculaire sportieve activiteit - de app geeft je als leerkracht ook inzicht in 

welke leerlingen extra ondersteuning kunnen gebruiken. 

• Het kan bijvoorbeeld een fijne voorbereiding zijn op roeien tijdens jullie sportdag 

of een kennismaking met een roeiclub in de buurt.  

• Wij geven graag extra informatie over de clubs in de buurt en de geïnteresseerde 

leerlingen krijgen de kans om ook een initiatie te volgen op het water. 

 

 
 

PRAKTISCH 

We stellen acht splinternieuwe 

indoorroeitoestellen ter beschikking, die je 

als school 3 weken ter plaatse kan 

gebruiken. Ieder toestel bevat een eigen 

Ipad waar de EXR app op geïnstalleerd 

staat. 

 

Dit jaar kost dit de school €3 per dag per 

toestel, met een totaal van €360 per 

periode. Bij de gratis plaatsing van de 

toestellen, zorgen we voor een 

demonstratie aan de leerkrachten LO of 

de begeleiders van de activiteit. 
 

 

 

We voorzien ook een handleiding ergometerroeien, geplastificeerde promotiepancartes en 

de nodige kabels en software om eventuele wedstrijden op groot scherm te projecteren.  
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KLAAR VOOR EEN ROEIMANIE? 

Wil je hier graag mee van start gaan? Geef me zeker een seintje als je interesse of vragen 

hebt hierover. We kunnen samen bekijken hoe en wanneer je de roeisport een plekje geeft 

in jullie curriculum. 

Sportieve groet, 

Arno 

   
 

 

Heb je interesse of vragen? Laat het ons weten  

 

 

 

 

P.S.: in samenwerking met MOEV organiseren we begin februari het Vlaams 

Kampioenschap Ergometerroeien in de Topsporthal in Gent. We nodigen jou en je 

roeiende klassen hier graag voor uit.  
 

 

 

  

 

Volg ons op social media 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

Copyright © 2021 Vlaamse Roeiliga, All rights reserved. 

Uw email is geregistreerd in de database van de Vlaamse Roeiliga 

 

Ons adres is: 

Vlaamse Roeiliga 

Zuiderlaan 13 

Gent 9000 

Belgium 

 

Pas je voorkeuren aan of schrijf je uit van deze lijst  
  

  

 



Jaarverslag 2021 

107 

 

3.2.1.10 BIJLAGE 3 – mailing EXR gebruikers   

 

VRL_Mailing van EXR naar leden_copy 
Subjectline: Welkom op het Open Belgian Indoorrowing Championship! 
Voortgezette subjectline: Ben jij de beste roeier? 
 
Beste [first_name] 
 
Met EXR heb je je al stevig in het roeizweet kunnen werken. Wat als je ook in real life een titel 
kunt scoren?  
 
Sinds 1999 meten roeiers zich jaarlijks tijdens het Open Belgian Indoorrowing Championship, 
kortweg OBIC. De competitie staat open voor iedereen die graag wil deelnemen. Misschien waag 
jij wel je kans? 
 
Ook als toeschouwer ben je welkom om de roeiers aan het werk te zien! 
 
Praktisch: 

• Zaterdag 20 november vanaf 10u  
• Expohal Deurne – Frank Craeybeckxlaan 77 in Deurne 
• Inschrijven als deelnemer kan tot zondag 7 november 
• Als bezoeker hoef je niet in te schrijven 

 
Dit is je kans om schouder aan schouder strijden met roeiers en niet-roeiers voor de Belgische 
titels! 
 
Klaar om als toeschouwer of als deelnemer dit kampioenschap mee te maken?  
 
>> Kom hier meer te weten over het OBIC. 
 
We hopen je daar te zien! 
Team EXR & de Vlaamse Roeiliga 
 
 [insert image VRL - zie hieronder] 
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3.2.1.11 BIJLAGE 4 – datagegevens EXR platform 2021  

 

GENERAL STATS 31/03: 

• 18.300+ geregistreerde gebruikers. 

• 2.100+ total subscriptions (inclusief Ambassadors) 

 

APP USAGE STATS INTERNATIONAAL (laatste 90 dagen): 

• Onderstaande cijfers zijn enkel van iOS en Android users. In realiteit liggen deze vaak nog hoger 

aangezien er ook nog een deel Windows gebruikers is. 

• er zijn 25k roeisessies gestart in EXR 

• MAU avg = 2.5k | DAU avg = 224 (zie image in bijlage voor meer info) 

o MAU = hoeveel unieke gebruikers er gemiddeld op een maand roeien. | DAU = 

hoeveel unieke gebruikers er gemiddeld op een dag roeien 

• US, UK & DUI zijn momenteel de meeste gebruikers in actief. (zie images in bijlage voor meer 

info) 

• De grootste groep gebruikers zit momenteel op iOS  

 

APP USAGE STATS BELGEN (laatste 90 dagen): 

• Onderstaande cijfers zijn enkel van iOS en Android users. In realiteit liggen deze vaak nog hoger 

aangezien er ook nog een deel Windows gebruikers is. 

• er zijn 1.5k roeisessies gestart in EXR 

• MAU avg = 121 | DAU avg = 20  

• De meeste Belgische gebruikers bevinden zich met voorsprong in Antwerpen (zie image 

voor meer info) 
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3.2.2 Beach Sprint Rowing  
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3.2.2.1 Doelstellingen 

 

Het project heeft verschillende doelstellingen die gekoppeld zijn aan de doelstellingen in het beleidsplan van de 

federatie:  

 

1. Het opstarten van de nieuwe discipline Beach Sprint Rowing heeft voor de VRL als doel nieuwe leden aan 

te trekken.   

 

2. Door het ontwikkelen van een Beach Sprint Rowing wedstrijdcircuit kunnen we bestaande leden een 

ruimer, meer gevarieerd sportaanbod aanbieden waardoor de leden langer aangesloten blijven. 

 

3. Door intensief promotie te maken voor de nieuwe roeidiscipline brengen we het roeien in het algemeen in 

een nieuw daglicht en kan er nieuwe pers- en media-aandacht ontstaan. 

 

3.2.2.2 Beoogde resultaten 

 

Het project heeft een aantal belangrijke resultaten voor ogen:  

 

1. We willen een hoger ledenaantal 

We beogen tegen 2024 300 nieuwe ‘beach sprint’ lidmaatschappen. 

We willen meer mensen aanzetten tot sporten. Het Beach Sprint Rowing zal sterk gepromoot worden naar 

zowel de bestaande roeiclubs en roeiers als geïnteresseerde watersportclubs. Hierdoor hopen we een 

nieuw segment watersporters aan te boren. Initiatieven in andere landen bewijzen de mogelijke groei en 

de populariteit.  

 

2. We willen een lagere drop-out 

We streven naar een jaarlijkse drop-out van minder dan 500 leden tegen 2024. 

Het Beach Sprint Rowing zal een soort van rowing community vormen waardoor er een nieuwe vibe 

binnen de roeiwereld zal ontstaan. Beach Sprint Rowing zal ook het aanbod verruimen waardoor en naast 

het zeer competitieve wedstrijdroeien en het uiterst recreatief toerroeien nog uitdagende challenges 

aangereikt worden. 

 

3. We willen meer promotie en bekendheid voor de roeisport 

Het Beach Sprint Rowing is een intense, meer speelse, kortere vorm van spektakelsport die makkelijk in 

beeld te brengen is en meer zichtbaar is voor de toeschouwers.  
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3.2.2.3 Resultaten 

 

Op dit moment is het te vroeg om conclusies te trekken over de resultaten. Hier moeten verschillende jaren 

overgaan zodat we de evolutie op langere termijn kunnen zien.  

 

Ledenaantal: 

 

 
 

In 2021 zien we een stijging van 56 leden ten opzichte van 2020. 

 

Drop-out:  

 

 
 

In 2021 hebben we een lagere drop-out dan in 2020 (-74).  

 

We kunnen concluderen dat we op goede weg zijn om de beoogde resultaten te behalen. Dit project zal daar 

zeker toe bijdragen.  
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3.2.2.4 Strategie 

 

Van zodra we groen licht kregen van Sport Vlaanderen over het project Beach Sprint Rowing, zijn we volop aan 

de slag gegaan om de strategie te bepalen en een plan van aanpak op te stellen.  

 

• Er werd een werkgroep Beach Sprint Rowing opgericht die in 2021 4x is samengekomen 

o Volgende leden maken deel uit van de werkgroep  

 Patrick Rombaut  Voorzitter KRSG + lid executive committee World Rowing  

 Gwenda Stevens  Voorzitter Belgische Roeibond + lid bestuursorgaan VRL   

 Chantal Neirinckx  Lid bestuursorgaan KRSG + VRL   

 Daniël Deweert  Voorzitter KRNSO   

 Koen Van den Haute Lid bestuursorgaan KRB   

 Koen De Gezelle Voorzitter C-Row  

 Celine Pieters   Algemeen coördinator VRL 

 Arno Volckaert   Verantwoordelijke organisaties VRL 

o Volgende topics werden besproken in de werkgroep  

 Strategie  

 Aankoop materialen (boten / riemen / andere materialen)  

 Bespreken diverse locaties BSR 

 Circuit en planning  

 Tijdsregistratie 

 Contacten buitenland  

• Er werd vanuit het bestuursorgaan van de Vlaamse Roeiliga een verantwoordelijke bestuurder aangesteld 

voor het Beach Sprint roeien, namelijk Chantal Neirinckx.  

• We hebben gekozen om samen te werken met ‘MySueno’ voor de marketing en communicatie van het 

project. Er hebben verschillende vergaderingen plaatsgevonden met MySueno om de strategie te gaan 

bepalen en de communicatiecampagnes vast te leggen.  

 

3.2.2.5 Materialen 

 

In het voorjaar van 2021 hebben we een uitgebreide analyse gemaakt van de verschillende materialen die 

dienen aangekocht te worden voor Beach Sprint Rowing. Er werden verschillende offertes opgevraagd, deze 

werden besproken met de werkgroep, met het bestuursorgaan van de VRL en met MySueno. Daarna werd er 

overgegaan tot het bestellen van de materialen waardoor de belangrijkste materialen er tegen juli waren.  

 

- Boten 

o Er werd lang stil gestaan bij het type boten dat we gingen aankopen. Er werden offertes 

opgevraagd bij volgende botenbouwers:  

 World Rowing conform: Swift – Leo Coastal – Rubenetti – Ave Rowing Boats – Falcon – 

Liteboat – Filippi  

 Niet World Rowing conform: Glideboat – Rannoch Explorer – Liteboat – Rubenetti – Ave 

Rowing Boats  

o Uiteindelijk werd volgende beslist: 

 Aankoop 4 boten van het merk Swift (2 solo’s en 2 dubbels) die iets meer geschikt zijn 

voor competitie en World Rowing conform zijn voor deelname aan internationale 

wedstrijden (zie foto hieronder).  
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 Aankoop 4 boten van het merk Glideboat: dit type boten zijn robuuster en minder 

gevoelig aan schade. Ze zijn uiterst geschikt voor initiaties tijdens promotionele 

evenementen. Dit maakt het ook zeer laagdrempelig.  

- Riemen 

o Er werden 6 paar riemen van het merk Concept 2 aangekocht en 8 paar riemen van het merk 

Braca.  

- Strandtrolleys voor transport van de boten over het strand 

- 2 tenten 

- Startboog 

- Strandvlaggen 

- Buzzers  

- TV scherm  

- Scheidsrechtersstoelen  

- Walkietalkies 

- Tafels en stoelen  

- Boeien, kettingen, ankers  

- Zwemvesten  
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3.2.2.6 Binnenlandse locaties Beach Sprint Rowing 

 

Beach Sprint roeien (BSR) is breed toepasbaar in Vlaanderen. In eerste instantie aan onze 65km kust, maar 

Beach Sprint roeien kan overal uitgeoefend worden waar er water is gecombineerd met een stuk strand of 

gras.  

 

In het voorjaar heeft de VRL een uitgebreide prospectie gedaan in gans Vlaanderen om te kijken welke locaties 

het meest geschikt zijn voor Beach Sprint roeien. Er werd met de verantwoordelijke van elke locatie bekeken of 

we er het BSR kunnen organiseren en of het op termijn in hun aanbod kan opgenomen worden.  

 

Volgende locaties werden (onder andere) bezocht en hebben potentieel voor BSR: 

• West-Vlaanderen: Klein Strand Jabbeke – Sint-Pietersplas Brugge – Spaarbekken Nieuwpoort 

• Oost-Vlaanderen: Puyenbroeck Wachtebeke – De Gavers Geraardsbergen – De Ster Sint-Niklaas – 

Damslootmeer Destelbergen – Blaarmeersen  

• Antwerpen: Zilvermeer Mol – Hazewinkel – Hofstademeer 

• Vlaams-Brabant: locaties dienen nog bezocht te worden  

• Limburg: Heerenlaak Maaseik – Schulensmeer  

 

3.2.2.7 Talentenprofiel 

 

In het najaar van 2021 heeft stagestudent Mattice Sablain (Ugent) een profielbepaling gedaan. Dit om te 

bepalen welke eigenschappen een talent dient te bezitten en waarop competitieroeiers en topsporters moeten 

trainen en aan werken. Er werd een analyse gemaakt worden van de specifieke fysieke en technische 

vaardigheden die nodig zijn. Daarnaast werd ook een testbatterij ontwikkeld die we kunnen inzetten op 

testdagen in functie van talent identificatie.  

Binnen de beleidsfocus topsport zetten we ook actief in op het Beach Sprint Rowing, met de bedoeling om 

talenten te beginnen klaarstomen richting de Youth Olympic Games in 2026 en de Olympic Games in 2028.   
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3.2.2.8 Wedstrijdtiming 

 

In de loop van 2021 werden een aantal voorbereidingen getroffen om kwalitatieve Beach Sprint Rowing 

wedstrijden te kunnen organiseren de komende jaren.  

Softwarebedrijf ISB, die ons digitaal leden- en competitieplatform I Row ontwikkeld heeft, ondersteunt ons op 

vlak van digitale wedstrijdadministratie:  

• Inschrijfmodule in I Row voor Beach Sprint competities 

• Lottrekking in I Row  

• Resultaatverwerking in I Row: de 2 buzzers staan in rechtstreekse verbinding met I Row. Van zodra het 

startsignaal gegeven wordt, duwt iemand op de startknop waardoor de tijd op de Ipad begint te lopen. 

Van zodra de roeier op de buzzer afklopt, stopt de tijd te lopen. Dan dient de juiste tijd aan de juiste 

boot toegewezen te worden, en worden de tijden automatisch in I Row opgeslaan.  

• Attractieve resultaatweergave voor de toeschouwers (zie foto hieronder)  
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3.2.2.9 Marketing en communicatie 

 

MySueno werd aangesteld om ons te ondersteunen bij de marketing en communicatie van het project Beach 

Sprint Rowing. Volgende acties werden gerealiseerd:  

• De strategie werd uitgeschreven  

• Opmaak communicatiematerialen en Brand Identity  

• Opmaak website Beach Sprint Rowing (https://vlaamseroeiliga.be/beachsprint) 

• Opmaak affiches en promomaterialen 22/08  

• Ontwerp tent en startboog  

• Ondersteuning bij het persmoment op 22/08 (o.a. review perstekst)  

• Videoshoot 22/08 + promovideo als deliverable  

 

3.2.2.10 Organisatie events en competities  

 

In 2021 planden we volgende Beach Sprint Rowing organisaties:  

• 6/07 De Panne (sportzomer)    geannuleerd wegens te veel wind 

• 1/08 Hofstade    geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen 

• 22/08 Port Oostende Beach Sprint Cup   44 roeiers en een 100-tal toeschouwers  

• 24/08 Oostende (sportzomer)    geannuleerd wegens te veel wind 

 

De acties die ondernomen werden voor de organisatie op 22/08:  

• Verschillende meetings tussen VRL, KRNSO en Ostend Sailing om praktische afspraken te maken  

• Plaatsbezoek van de locatie Ostend Sailing  

• Opmaak affiche 

• Opmaak uitgebreid draaiboek  

• Organisatie persmoment (opmaak perstekst, versturen persuitnodigingen, inhoud persmoment, …)  

• Organisatie videoshoot en uitschrijven script  

• Organisatie en praktische uitwerking van de wedstrijd zelf (inschrijvingen, lottrekking, communicatie 

deelnemers, communicatie jury, …)  

• Uitgebreide promotie en communicatie: 
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Promo VRL Beach Sprint Cup 22/08  

   

VRL clubs Post 2 affiches en begeleidende brief  

(bestuur en trainers) Mail Digitale affiche en begeleidende brief 

   

Sportdienst Oostende Post 5 affiches en begeleidende brief  

 Mail Digitale affiche en begeleidende brief 

   

Dienst Toerisme Oostende Mail Digitale affiche en begeleidende brief 

(via heike_lambregt@hotmail.com)  

   

Ostend Sailing Post  10 affiches 

 Mail Digitale affiche 

   

Social Media Facebook Event aangemaakt  

 Instagram Affiche gepost 

   

Leden Mailchimp  

   

Westtoer Mail 

Digitale affiche en gevraagd om event op 

www.dekust.be te plaatsen en event te 

delen op hun social media 

   

LFA Mail Digitale affiche en begeleidende brief 

   

KNRB Mail Digitale affiche en begeleidende brief 

   

Franse Roeibond Mail Digitale affiche en begeleidende brief 

   

Noord-Franse clubs Mail Digitale affiche en begeleidende brief 

   

Nederlandse clubs Mail Digitale affiche en begeleidende brief 

   

Aparte mail verstuurd Ward Lemmelijn Tim Brys  

 Pierre De Loof Niels Van Zandweghe  

 Ruben Claeys  

 Tristan Vandenbussche  

 Van Durme's  

 Carl Plasschaert  
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Verslag 

Op zondag 22 augustus organiseerde de Vlaamse Roeiliga de eerste Beach Sprint competitie in België in 

samenwerking met onze roeiclub KRNSO, die dit jaar hun 150-jarig bestaan viert: de PORT OOSTENDE BEACH 

SPRINT CUP. De weersomstandigheden waren ons niets steeds gunstig gezind, maar in de namiddag kwam de 

zon even tevoorschijn en werden er spectaculaire wedstrijden afgewerkt waarbij de roeiers de hoge golven 

moesten trotseren.  

 

Er waren 16 mixte ploegen ingeschreven voor de Beach Sprint Cup. We gingen van start met 8 heats waarbij de 

winnaar telkens door ging naar de kwartfinale. Via spannende knock-out wedstrijden kwamen we zo tot een 

halve finale, een finale B en een finale A. De A-finale werd gestreden tussen Jarre Coppitters (KRSG) / Amaryllis 

Claessens (KRSG) en Savin Rodenburg (KRSG) / Erin Neus (KRNSO). Het team Rodenburg/Neus won de 

wedstrijd in een tijd van 4.01.38. In de namiddag waren er wedstrijden tussen twee vrouwenploegen en vier 

mannenploegen.  

 

Er was heel wat belangstelling van binnen en buiten de roeiwereld. In de voormiddag gaf Koen De Gezelle, 

voorzitter van C-Row, een initiatie aan Olympisch zeilster Emma Plasschaert en Olympisch kampioen Matt 

Wearn, schepen van Sport van Oostende Bart Plasschaert en oceaanroeier Damien Van Durme.  
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“Het geeft een volledig ander gevoel dan roeien op de watersportbaan. De roeisport met de zee combineren is 

een ongelooflijke ervaring” aldus Emma Plasschaert.  

 

Oceaanroeier Damien Van Durme: “In vergelijking met het traditioneel roeien is Beach Sprint Rowing een 

totaal andere discipline. Je moet kunnen lopen, efficiënt instappen, hard roeien, durven dansen op de golven 

en de boot continu bijsturen rond de boeien met een flinke dosis freestyle. Complementariteit binnen het team 

is van groot belang. Door verschillende skills te gebruiken ervaar je een enorm gevoel van vrijheid. Dit maakt de 

race zowel voor de roeier als voor de toeschouwer een pak attractiever. Het is heel fijn om dit na vele jaren 

competitieroeien via de Vlaamse Roeiliga te ontdekken. Dit smaakt naar meer!” 

 

Schepen van sport van de stad Oostende Bart Plasschaert wil in Oostende een basis leggen voor het Beach 

Sprint roeien zodat we atleten kunnen afvaardigen op de Olympische Spelen in 2028. Hoogstwaarschijnlijk 

wordt deze nieuwe tak van het roeien dan aan het Olympisch programma toegevoegd.  

 

Aan de Beach Sprint Cup namen vijf (ex) Olympiërs in het roeien, de regerende wereldkampioen indoor roeien 

Ward Lemmelijn en enkele leden van de Belgian Sharks, het nationale roeiteam, deel.  

 

De Vlaamse Roeiliga zal de komende jaren sterk inzetten op deze nieuwe vorm van spektakelsport en wil 

hierdoor meer mensen in de roeiboot krijgen. We willen enerzijds een extra aanbod creëren voor onze huidige 

roeiers en anderzijds nieuwe leden aantrekken.  

 

“Het feit dat je met extra zaken - zoals de branding - rekening moet houden, geeft net een extra cachet aan de 

roeisport. De sport biedt ook een enorm potentieel voor andere watersporters. Ze hebben het snel onder de 

knie omdat ze de zee goed kennen waardoor ze heel snel een positieve ervaring beleven” zegt Koen De 

Gezelle, voorzitter van C-Row.  

 

3.2.2.11 Quotes 

 

 
 

 

3.2.2.12 Overleg clubs 

 

In het najaar van 2021 heeft de Vlaamse Roeiliga met roeiclubs KRNS Oostende en KR Brugge rond de tafel 

gezeten om de verdere plannen rond het Beach Sprint roeien te gaan bespreken. Het gesprek met KRNSO vond 

plaats op 14/10, het gesprek met Brugge op 18/11.  

 

Volgende zaken werden besproken:  

 

 Acties Vlaamse Roeiliga inzake het project tot op heden 

 Ambities van de clubs inzake Beach Sprint Rowing  
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 Engagement van de clubs inzake het ontwikkelen van de nieuwe discipline 

 

Beide clubs staan klaar om (nieuwe) Beach Sprint roeiers op te vangen en op te leiden. Zij wensen zich duidelijk 

te engageren bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe discipline en hebben hiervoor verantwoordelijken 

binnen hun clubs aangeduid.  

 

3.2.2.13 Seminarie Beach Sprint Rowing  

 

In het najaar werden de voorbereidingen getroffen voor de organisatie van een seminarie Beach Sprint Rowing 

voor onze clubs, coaches en alle andere geïnteresseerden. Er werd een datum geprikt (19/02/2022), het 

programma werd samengesteld en er werden (buitenlandse) sprekers gecontacteerd.  

 

Tijdens het (online) seminarie staan volgende topics op het programma:  

 Hoe ontwikkel je BSR in je club: tips & tricks 

 Reglementen en veiligheid Belgische kust 

 Materiaal, afstelling, training 

 BSR reglementen  

 

 

 
 

 

Heel belangrijk om mee te geven is dat wij dit project zien als een project dat we vanaf nu altijd zullen blijven 

promoten en organiseren. Het implementeren van een nieuwe sport is niet iets dat je op 1 of 2 jaar tijd kan 

bereiken. De projectsubsidies via de BO innovatie in 2021 en 2022 zien we als een opstart / duw in de rug om 

het project de komende jaren te kunnen blijven verder zetten. We willen Sport Vlaanderen hier dan ook voor 

bedanken!  
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3.2.2.14 Feedback beoordelingscommissie 

 

- Is de sport voldoende breed toepasbaar in Vlaanderen? 

o Ja, het Beach Sprint roeien (BSR) is breed toepasbaar in Vlaanderen. In eerste instantie aan onze 

65km kust, maar Beach Sprint roeien kan overal uitgeoefend worden waar er water is 

gecombineerd met een stuk strand of gras. In het voorjaar heeft de VRL een uitgebreide 

prospectie gedaan in gans Vlaanderen om te kijken welke locaties het meest geschikt zijn voor 

Beach Sprint roeien. Er werd met de verantwoordelijke van elke locatie bekeken of we er het BSR 

kunnen organiseren en of het op termijn in hun aanbod kan opgenomen worden.  

Volgende locaties werden bezocht en hebben potentieel voor BSR: 

West-Vlaanderen: Klein Strand Jabbeke – Sint-Pietersplas Brugge – Spaarbekken Nieuwpoort 

Oost-Vlaanderen: Puyenbroeck Wachtebeke – De Gavers Geraardsbergen – De Ster Sint-Niklaas – 

Damslootmeer Destelbergen – Blaarmeersen  

Antwerpen: Zilvermeer Mol – Hazewinkel – Hofstademeer 

Vlaams-Brabant: locaties dienen nog bezocht te worden  

Limburg: Heerenlaak Maaseik – Schulensmeer  

 Zie bijlage ‘locaties BSR’ 

o In het voorjaar hebben we  boten van het merk Swift aangekocht die iets meer geschikt zijn voor 

competitie, in het najaar hebben we 4 robuustere boten aankopen die geschikt zijn voor initiaties 

BSR. Deze boten zullen vnl. ingezet worden bij evenementen op binnenwateren en op zee voor 

personen die nog nooit in een roeiboot gezeten hebben. Deze boten zijn veel stabieler en minder 

‘fragiel’ wat het heel laagdrempelig maakt.   

 

- Is het aantrekken van 2.000 nieuwe leden realistisch?  

o Neen, 2.000 nieuwe leden aantrekken is niet realistisch, we dachten dit niet vermeld te hebben. 

We willen de komende jaren 2.000 deelnemende niet-leden aan het BSR. Dit zijn mensen die 

deelnemen aan een initiatie of competitie BSR.  

o Onze doelstelling in het projectplan is: ‘We beogen tegen 2024 300 nieuwe ‘beach sprint 

lidmaatschappen.’ 

We willen meer mensen aanzetten tot sporten. Initiatieven in andere landen bewijzen de 

potentiële groei en de populariteit.  

 

- De doelgroep moet beter afgelijnd worden om nadien een promotiestrategie te 

implementeren  

Volgende doelgroepen hebben we voor ogen:  

o Aangesloten competitie- en recreatieroeiers  

 Het feit dat je met extra zaken zoals branding en golven rekening moet houden, geeft 

een extra uitdaging aan de roeisport. De eerste Beach Sprint Cup op 22/08 trok alvast de 

aandacht van de volledige roeiwereld en door de enthousiaste ervaringen van de 

deelnemers, willen heel wat roeiers deze nieuwe discipline snel uitproberen.  

 Bereik: rechtstreeks en via onze clubs 

o Aangesloten watersporters bij andere watersportfederaties 

 Zeilers, surfers, kiters, redders, … 

 De sport biedt een enorm potentieel voor andere watersporters. Ze hebben het snel 

onder de knie omdat ze de zee goed kennen waardoor ze heel snel een positieve 

ervaring beleven  

 Bereik: via de watersportclubs, de watersportfederaties en de sportdiensten 

o Niet-aangesloten leden 

 Scholieren ergometerproject, studenten project studentenroeien, deelnemers 

sportkampen, deelnemers aan initiaties op promotionele events  

 Bereik: via VRL projecten, via promotionele events aan de kust of op binnenwateren, via 

BSR competities die de interesse wekken, via sportdiensten, via Sport Vlaanderen, …  

 

Een uitgebreide promotiestrategie (de promofilm werd op 22/08 opgenomen) rond deze nieuwe sporttak 

wordt gevoerd van zodra we een vast aanbod gecreëerd hebben in onze clubs – daar zijn we nu volop mee 

bezig. De geïnteresseerden moeten de sport ergens kunnen beoefenen indien ze getriggerd werden via de 

promotiecampagnes, want anders gaan ze afhaken.  
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- Samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie  

o We hebben de nodige contacten gelegd met de Vlaamse Zwemfederatie en willen in de toekomst 

samenwerken. Het Beach Waterpolo en het Beach Sprint Roeien zijn activiteiten die perfect 

combineerbaar zijn op een event en op die manier kunnen we elkaars aanbod alleen maar 

versterken.  

o We hebben getracht op 1/08 in Hofstade samen een event te organiseren maar we hebben dit 

moeten annuleren vanwege te slecht voorspelde weersomstandigheden en hierdoor te weinig 

inschrijvingen.  
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3.2.2.15 BIJLAGE – krantenartikel HLN  

 

 
De Beach Sprint begint met een sprint van vijftig meter richting boot. © RV / Vlaamse Roeiliga 

Vlaamse Roeiliga introduceert 
nieuwe roeidiscipline: “In België 
hebben we meerdere atleten die als 
Beach Sprinter naar de Spelen van 
2028 kunnen gaan” 
ROEIENAfgelopen weekend organiseerden de Vlaamse Roeiliga en de Oostendse roeiclub KRNSO de 

allereerste Belgische Beach Sprint competitie. De nieuwe spectaculaire discipline zal wellicht aan het 

programma voor de Olympische Spelen van 2028 Los Angeles worden toegevoegd. 

Xavier De Naeyer 27-08-21, 18:05 Laatste update: 27-08-21, 18:23 

 

Zondag sloegen de Vlaamse Roeiliga en KRNSO de handen in elkaar voor 

het eerste Belgische Beach Sprint-evenement. De nieuwe discipline moet 

de spektakelwaarde van de roeisport verhogen. De deelnemers beginnen 

op het strand met een sprint richting de boot, roeien 250 meter en eindigen 

opnieuw met een spurt naar eindmeet. 

Spektakel 

“Het is een volledig nieuwe discipline die momenteel wereldwijd wordt 

uitgerold”, aldus Pim Raaben, technisch directeur van de Vlaamse Roeiliga. 

“Het is een afgeleide van coastal rowing en het gewone roeien. De 
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komende jaren wil het Internationaal Olympisch Comité het lichte roeien 

gaan vervangen door de beach sprint. Net als 3x3 basketbal of 

beachvolleybal zorgt dit voor meer spektakel en spreekt het de jeugd meer 

aan.” 

 

Emma Plasschaert met Australische vriend en Olympische kampioen Laser 

Radial Matt Wearn: “Beach sprint lijkt me een mooie toevoeging aan de 

roeisport.” © RV / Vlaamse Roeiliga 

“Het is een vrij explosieve tak die meer aspecten van een roeier vraagt. De 

echte omnisporters zullen hierin excelleren. We weten nog niet hoe beach 

sprint met andere disciplines te combineren valt, maar we willen wel sterk 

inzetten op de discipline. In België hebben we meerdere atleten met het 

potentieel om als beach sprinter naar de Spelen van Los Angeles te gaan.”  

In de voormiddag kregen onder meer de Oostendse schepen van Sport 

Bart Plasschaert en Olympisch zeilster Emma Plasschaert een initiatie. 

“Vooral fun om te doen”, genoot de vierde van Tokio. “Na de Spelen is het 

altijd leuk om iets nieuws te proberen, zeker in mijn eigen stad. Het is een 

toffe sport waarbij de zee voor een extra uitdaging en een spannend 

element zorgt. Beach sprint lijkt me een mooie extra voor de roeisport.” 
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Onvoorspelbaar 

Na de middag trokken de wolken weg en namen zestien teams deel aan de 

Port Oostende Beach Sprint Cup. Ook wereldkampioen indoor Ward 

Lemmelijn maakte kennis met de nieuwe discipline. “Een leuke ervaring”, 

genoot de skiffeur. “Door de golven heeft het iets onvoorspelbaars. Het zal 

niet altijd de beste zijn die wint.” 

 

Ward Lemmelijn (vooraan) over zijn mogelijkheden in de Beach Sprint: "Met 

kracht kan je iets betekenen en dat is in mijn voordeel." © RV / Vlaamse 

Roeiliga 

Het atletisch vermogen van de Tienenaar lijkt van hem een potentiële 

beach sprinter te maken. “Het vergt andere kwaliteiten dan het gewone 

roeien. Met kracht kan je hier iets betekenen en dat is in mijn voordeel. Ik 

mik nog steeds op de skiff, maar ik zal de ontwikkeling van de nieuwe 

discipline in België wel in de gaten houden.” 
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3.3 Beleidsfocus topsport  

 

Het jaarverslag topsport 2021 kan teruggevonden worden in een apart document.  
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4 Financieel verslag 
 

4.1 Financieel jaarverslag 2021 

 
1. Inkomsten 2021 

a. Globaal 

 Cijfers 2021 Budget 2021 Cijfers 2020 Budget 2020 

TOTALE INKOMSTEN € 955.431,17 € 885.525,17 € 716.447,36 € 675.193,00 

 Eigen inkomsten € 120.129,16 € 82.670,00 € 81.309,99 € 81.090,00 

Subsidies Sport Vlaanderen € 835.302,01 € 802.855,17 € 635.137,37 € 594.103,00 

 
b. Eigen inkomsten 

De VRL had over 2021 een totaalbedrag aan eigen inkomsten van € 120.129,16 tegenover een 

budget van € 82.670.  

 

 Cijfers 2021 Budget 2021 Cijfers 2020 Budget 2020 

INKOMSTEN € 120.129,16 € 82.670,00 € 81.309,99 € 81.090,00 

Inkomgelden en manifestaties  €      2.259,00   €      8.200,00   €         980,00   €      4.550,00  

Lidgelden verenigingen  €    17.630,12   €    20.000,00   €    20.800,00   €    20.500,00  

Licenties  €    25.876,95   €    28.000,00   €    25.171,90   €    28.000,00  

Schenkingen  €      2.965,00   €      3.000,00   €      6.540,00   €      3.000,00  

Subsidies SV, e.a.  €      1.000,00   €                -     €                -     €                -    

VIA subsidies  €    15.094,08   €    10.000,00   €    11.875,23   €    10.000,00  

VIVO  €         150,00   €         120,00   €         151,00   €         115,00  

Sponsoring inkomsten  €      1.032,96   €      3.500,00   €      2.200,00   €      3.500,00  

Recuperatie kosten  €    49.079,59   €      7.700,00   €      4.031,99   €      7.500,00  

Verhuur materiaal  €      1.622,50   €      2.050,00   €         850,00   €      1.850,00  

Verkoop materiaal  €      1.496,54   €                -     €      8.338,00   €      2.000,00  

Diverse (recup BV)  €      1.921,35    €         371,87   

Financiële  opbrengsten  €            1,07   €         100,00   €                -     €           75,00  

 
 

c. Subsidies SPORT VLAANDEREN 

 Cijfers 2021 Budget 2021 Cijfers 2020 Budget 2020 

SUBSIDIES SPORT 
VLAANDEREN € 835.302,01 € 802.855,17 € 635.137,37 € 594.103,00 

Algemeen  €  175.000,00   €  180.000,00   €  175.000,00   €  180.000,00  

Subsidiesaldo 2021  €      7.137,10    €    19.045,91   
Noodfonds 2020  €    14.145,17    €    37.584,00  
Noodfonds 2021  €    28.431,99       
Jeugdsport  €      9.090,94   €      9.265,10   €      9.477,33   €      9.478,00  

Topsport  €  388.333,00   €  388.333,00   €  305.720,51   €  322.800,00  

Topsport bijkomende werking  €    24.400,00   €    24.400,00   €    15.850,00   
Topsport Be Gold  €    70.000,00   €    70.000,00   €    52.844,62   €    67.500,00  

BOIC Olympic Solidarity  €    13.640,00   €    13.640,00   €      5.290,00   
BF Innovatie Beach Sprint  €    50.429,92   €    61.435,30    
BF Innovatie EXR Game Rowing  €    54.693,89   €    55.781,77    
Laagdrempelig sporten    €    14.325,00   €    14.325,00  
2. Uitgaven 2021 
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a) Globaal 

 

 

  Cijfers 2021 Budget 2021 Cijfers 2020 Budget 2020 

 TOTALE UITGAVEN -€ 947.875,21 -€ 884.349,70 -€ 677.368,08 -€ 680.437,00 
      

61 Diensten en diverse goederen  € -629.189,45   € -635.668,24   € -414.700,83   € -463.862,00  

62 Personeelskosten  € -247.268,05   € -209.581,46   € -185.028,33   € -205.400,00  

63 Afschrijvingen  €   -32.870,57   €   -29.000,00   €   -42.521,73   €     -1.000,00  

64 Andere bedrijfskosten (BF Jeugd)  €   -10.000,00   €   -10.000,00   €   -10.000,00   €   -10.000,00  

 Noodfonds naar clubs  €   -28.431,99    €   -25.000,02   
65 Financiële kosten  €        -115,15   €        -100,00   €        -117,17   €        -175,00  

 

 

b) Overzicht kosten basiswerking en beleidsfocussen 

 

  Cijfers 2021 Budget 2021 Cijfers 2020 Budget 2020 

BASISWERKING  €    49.471,86   €    42.820,00   €    38.418,34   €    40.070,00  

ALGEMENE KOSTEN  €    20.322,46   €    21.870,00   €    17.923,10   €    20.320,00  

PERSONEELSKOSTEN  €  160.966,04   €  179.490,85   €  184.135,00   €  204.000,00  

NOODFONDS  €    42.580,70    €    25.000,02   
JEUGDSPORT  €    12.162,14   €      9.265,10   €    11.469,48   €    18.750,00  

BEACH SPRINT ROWING  €    50.429,92   €    50.429,92    
EXR GAME ROWING  €    54.693,89   €    54.693,89    
STUDENTENROEIEN    €    14.522,05   €    14.325,00  

TOPSPORT  €  500.156,85   €  496.373,00   €  385.900,09   €  389.800,00  
 Technisch Directeur  €    79.403,63   €    79.333,00    

PP2 (LM2x)  €    90.000,58   €    90.000,00   €    84.000,00   €    87.300,00  

PP3 (M2x)  €    92.200,00   €    92.000,00   €    65.500,00   €    65.000,00  

OP1 (U23-Junioren)  €    84.367,79   €    81.000,00   €    43.835,94   €    54.000,00  

Talentdetectie (trainers)  €    46.143,83   €    46.000,00   €  112.384,57   €  116.000,00  

Extra budget  €    24.400,00   €    24.400,00   €    15.850,00   

Be Gold  €    70.001,02   €    70.000,00   €    52.844,62   €    67.500,00  

BOIC Olypmic Solidarity  €    13.640,00   €    13.640,00   €      5.290,00   
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c) Analytisch overzicht kosten basiswerking en beleidsfocussen  

 

Vlaamse Roeiliga  

Analytische cijfers 2021 

budget kosten 

2021 

budget 

opbrengsten 

2021 

kosten 

2021 

opbrengsten 

2021 

Basiswerking VRL 
€ 42.820,00 € 10.450,00 € 49.741,86 € 9.345,74 

VRL heeft een competitieaanbod voor elke 

roeier 

€ 5.500,00 € 0,00 

€ 5.998,75 € 237,50 

VRL creëert een aanbod voor elke 

recreatieve roeier in samenwerking met de 

clubs 

€ 4.600,00 € 3.500,00 

€ 23,00   

VRL heeft tijdens de beleidsperiode 2021-

2024 een jaarlijkse kwalificatiegraad van 

roeitrainers tussen 65% en 70% 

€ 2.500,00 € 0,00 

€ 1.628,34 € 1.015,00 

VRL biedt een kwalitatieve 

clubondersteuning aan voor haar 

aangesloten roeiclubs 

€ 12.120,00 € 700,00 

€ 10.426,62 € 104,00 

VRL voert promotie voor de roeisport en 

heeft 2000 aangesloten leden tegen 2024 

€ 16.550,00 € 6.250,00 

€ 31.165,15 € 7.989,24 

VRL voert een gezond- en ethisch 

sportbeleid 

€ 1.550,00 € 0,00 

€ 500,00   

Totaal Basiswerking VRL € 42.820,00 € 10.450,00 € 49.741,86 € 9.345,74 

Algemene kosten € 214.980,85 € 252.220,00 € 200.563,93 € 255.374,60 

Secretariaatskosten € 14.550,00 € 0,00 € 13.194,47   

Verzekeringen € 3.690,00 € 0,00 € 3.491,77   

Te betalen lidgelden € 2.530,00 € 0,00 € 2.506,50   

Te ontvangen lidgelden € 0,00 € 55.500,00   € 51.007,07 

Personeelskosten € 190.020,85 € 0,00 € 178.177,95 € 1.921,35 

Personeelsgerelateerde kosten/inkomsten € 3.090,00 € 10.120,00 € 2.053,52 € 17.344,08 

Sponsoring   € 3.500,00     

Afschrijvingen € 1.000,00 € 0,00 € 1.024,74   

Financiële opbrengsten en kosten € 100,00 € 100,00 € 114,98   

Subsidies Basiswerking € 0,00 € 180.000,00   € 182.137,10 

Schenkingen (NRF)   € 3.000,00    €      2.965,00  

Totaal Algemene kosten € 214.980,85 € 252.220,00 € 200.563,93 € 255.374,60 

Recuperatie kosten topsport LFA+clubs     € 37.545,92 € 37.545,92 

Subsidies Noodfonds     € 42.580,70 € 42.577,16 
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Beleidsfocussen 
€ 624.988,85 € 622.855,17 € 617.442,80 € 610.587,75 

BF Jeugdsport € 11.398,77 € 9.265,10 

€ 12.162,14 € 9.090,94 

BF Topsport: een integraal topsportbeleid 

van talentdetectie tot elitesporter 

€ 496.373,00 € 496.373,00 

€ 500.156,85 € 496.373,00 

BF Innovatie: Beach Sprint Rowing € 61.435,30 € 61.435,30 

€ 50.429,92 € 50.429,92 

BF Innovatie: EXR Game Roeien € 55.781,77 € 55.781,77 

€ 54.693,89 € 54.693,89 

Totaal Beleidsfocussen € 624.988,85 € 622.855,17 € 617.442,80 € 610.587,75 

Totale cijfers 2021 € 884.349,70 € 885.525,17 € 947.875,21 € 955.431,17 

Resultaat 2021       € 7.555,96 

     

     

     
Totale cijfers 2021 Kosten Opbrengsten Kosten Opbrengsten 

Totaal Basiswerking VRL € 42.820,00 € 10.450,00 € 49.741,86 € 9.345,74 

Totaal Algemene kosten € 214.980,85 € 252.220,00 € 200.563,93 € 255.374,60 

Totaal Beleidsfocussen € 624.988,85 € 622.855,17 € 617.442,80 € 610.587,75 

  € 884.349,70 € 885.525,17 € 867.748,59 € 875.308,09 
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3. Resultaat 

 

 Cijfers 2021 Budget 2021 Cijfers 2020 Budget 2020 

TOTALE INKOMSTEN € 955.431,17 € 885.425,17 € 716.447,36 € 675.118,00 

TOTALE UITGAVEN -€ 947.875,21 -€ 884.349,70 -€ 677.368,08 -€ 680.362,00 

RESULTAAT gewone bedrijfsuitoef. € 7.555,96 -€ 1.175,47 € 39.079,28 -€ 5.244,00 

RESULTAAT 2021 € 7.555,96  € 39.079,28  

 
Verwerking resultaat 

 

Overgedragen resultaat 2020 € 61.731,92 

Overdracht naar sociaal passief € 7.000,00 

Resultaat 2021 € 555,96 

Totaal overgedragen resultaat € 62.287,88 

 
4. Conclusie 

 

Het resultaat van het boekjaar 2021 is positief.  

- Personeelskost werd een deel opgenomen in de innovatieve projecten. Hierdoor kwam er wat ruimte 

vrij bij de basiswerking en werd o.a. geïnvesteerd in de opbouw van een nieuwe website, het ontwerp 

van een nieuw logo naar aanleiding van onze innovatieve projecten, ook waren er extra kosten zoals 

advocaatkosten (raadgeving bij contracten headcoach en Salty Lemon). 

- Subsidiesaldo van 2020: 7.137.10 euro 

 

Voor 2022 werden onze 2 innovatieve projecten opnieuw goedgekeurd. Enerzijds beach sprint en 

anderzijds EXR games. Bij beide projecten is er een zware investeringskost die van Sport Vlaanderen 

gedragen moet worden over 3 jaar. In 2023 moeten we de afschrijvingen zelf dragen (28.350 euro). 

 

5. Voorziene subsidies 2022 

 
 2022 2021 

Basissubsidie € 177.000,00 € 176.020,63 

Subsidie Jeugdsport € 9.223,42 € 9.265,10 

Subsidie Laagdrempelig sporten   

Subsidie Innovatie Beach Sprint € 56.130,01 € 61.435,30 

Subsidie Innovatie EXR Games € 47.590,68 € 55.781,71 

Subsidie Topsport € 497.400,00  € 496.373,00 

Technisch Directeur € 95.000,00  € 79.333,00 

Prestatieprogramma LM2x € 120.000,00  € 90.000,00 

Prestatieprogramma M2x € 130.000,00  € 92.000,00 

Ontwikkelingsprogramma € 83.200,00 € 81.000,00 

Talentdetectie en training € 32.600,00 € 46.000,00 

Be Gold € 15.000,00 € 70.000,00 

Topsportstudentenproject € 21.600,00  € 24.400,00 

BOIC Olympic Solidarity  € 6.640,00 

BOIC LM2x  € 7.000,00 
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4.2 Loonsynthese 
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4.3 Sociale balans 
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4.4 Vergoedingen bestuurders 

 

Volgende vergoedingen werden uitbetaald in 2021. Dit betreft een km-vergoeding voor verplaatsingen met de 

eigen wagen. 

 

Hubert De Witte, voorzitter   355,50 euro 

Lea Cappoen, bestuurslid     78,00 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


