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Verslag Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 02/03/2022 
 
Datum:   02/03/2022 
Tijdstip:   19u00-22u00 
Locatie:   Huis van de Sport Gent     
 
Aanwezige bestuurders: 
Annelies Bredael (AB) - Annemarie De Wispelaere (ADW) - Charles Henri Dallemagne (CHD) - Elke Verhaeghe (EV)  
Gwenda Stevens (GS) - Hubert De Witte (HDW) - Lea Cappoen (LC) - Mike Galet (MG) - Patrick Lafontaine (PL) 
 
Verontschuldigd: 
Chantal Neirinckx (CN) - Vincent Pauwels (VP) 
 
Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters, Pim Raaben, Axel Müller 
 
Verslaggever: Celine Pieters 
 
 
Algemeen 
- Goedkeuring vorig verslag: het verslag van de vergadering op 2/02 wordt goedgekeurd.  
 
BF – topsport  
- Voorstelling Axel 

o Axel stelt zich voor aan het bestuursorgaan en geeft een korte presentatie over het selectietraject 
2022 en de plannen rond centralisatie en de topsportschool. 

- Update selectie traject documenten 
o De documenten werden geüpdatet, verspreid naar atleten, clubs en coaches en op onze website 

geplaatst.  
- Update engagements verklaring 

o Staat op de planning voor de komende weken.  
- Eigen bijdrage – principe discussie  

o Sport Vlaanderen wijst ons op de noodzaak tot het vragen van een eigen bijdrage aan de atleten voor 
deelname aan stages en wedstrijden (de meeste federaties doen dit al). Pim heeft een voorstel 
opgemaakt (afhankelijk van de categorie van atleten) dat wordt besproken. Het is geen eenvoudige 
denkoefening die de komende periode verder uitgewerkt zal worden. Mogelijke bedreigingen:  

 Sommige clubs zullen het voor de atleten betalen, andere clubs zullen vragen aan de ouders 
om het te betalen.  

 Er is kans dat clubs zullen vragen aan geselecteerde crews om bv. in Gent te trainen i.p.v. op 
stage naar Hazewinkel te gaan.  

- Centralisatie Gent: stand van zaken  
o Er werden afspraken gemaakt rond trainingstijden met de Gentse clubs. Op dit moment wordt werk 

gemaakt van een centrale opslagplaats voor de boten, dit is een basisvereiste om te kunnen starten 
met centralisatie. Astrid Servaes (stad Gent) heeft volgende week een afspraak met GRS om de 
mogelijkheden daar te bekijken.  

- Topsportschool: stand van zaken  
o Pim en Axel hebben een overleg gehad met Sport Vlaanderen waarin werd aangegeven welke 

documenten er dienen opgemaakt te kunnen worden voor de opstart van een topsportschool. De 
documenten en criteria dienen klaar te zijn tegen september ’22 om van start te kunnen gaan in 
september ’23.  
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- Bestelling kledij 
o De verschillende ontwerpen worden getoond en er wordt over gestemd. Het BO VRL kiest voor 

ontwerp 3 (7 stemmen voor ontwerp 3 – 2 stemmen voor onwerp 3B). Gwenda organiseert een 
stemming in het BO van de KBR en geeft het resultaat door uiterlijk donderdag 12u zodat 
Powerhouse de webshop kan finaliseren.  

 
Financieel 
Toelichting financieel verslag 2022: Hubert licht het financieel verslag toe. Volgende vragen worden gesteld:  
- Post ‘eigen inkomsten-recuperatie kosten’: waarom werd dit zo laag begroot?  

o Dit zijn de kosten die wij voorfinancieren zoals de kosten van topsport van LFA, de kosten van de 
jeugdbeker gedeelte clubs.  

o Deze kosten kunnen zeer moeilijk begroot worden daar er op 1/09 nog geen duidelijk zicht is welke 
atleten deelnemen aan welke (internationale) wedstrijden en stages van het volgende jaar en welk 
kostenplaatje daaraan vast hangt. 

- Wat is ‘recup kosten VRL’?  
o Dit zijn kosten gemaakt voor opleidingen: VTS plus en VTS die we terugkrijgen, maar ook de 

administratiekost van 300 euro per event die we vragen aan LFA wanneer Waalse roeiers deelnemen.  
- Post ‘uitgaven-personeelskosten’: waarom werd dit zo laag begroot?   

o De loonkost van Pim werd begroot in de post 614610 (dienstverlening) i.p.v. 620100 (loonkost via 
sociaal secretariaat) 

 
Basiswerking 
 
AA – aanbod en activiteiten 
VRL organiseert 2 toertochten in 2022:  
- 4-5 juni met KRCG/KRNSO/KRB  

o De voorbereidingen zijn volop aan de gang 
o Echter nog steeds geen antwoord van de Vlaamse Waterweg 
o Financiële afspraken: er wordt getracht om break-even te draaien, de betalingen komen binnen bij 

de VRL.  
- 25 september met The Oar  
 
RT – roeitrainers 
- Initiatoropleiding Brugge 2020: diploma’s werden uitgereikt  
- Planning opleidingen 2022:  

o Initiator vanaf 8/10 in Hazewinkel 
o Trainer B vanaf 8/10 op diverse locaties  

- Extra middelen voor digitalisering opleidingen en bijscholingen:  
o Dossier werd ingediend bij Sport Vlaanderen 
o Stagestudenten GDM studio’s zijn gestart met project instructiefilmpjes I Row 
o Voor het luikje ‘sportkaderopleidingen VTS’ dienen we nog meer in detail te treden over het filmpje 

dat we zullen maken. Het BO geeft aan dat ‘materiaalafstelling’ het interessantste zou zijn op korte 
termijn.  

- Op 10 maart organiseren we een bijscholing over de biomechanische begeleiding van de Belgian Sharks in het 
kader van VTS plus marathon.  
 

CO – clubondersteuning  
- Wedstrijdtiming in het kader van dossier Watersportbaan: er is een demo geweest van TimeTronics aan de 

Gentse roei- en kajakclubs. Op 11/03 is er een meeting tussen Stad Gent / VRL / Peddelsport Vlaanderen om 
de next steps te gaan bepalen.  
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- Offertes voor druk nieuw roeibrevet werden aangevraagd. Zwart op wit krijgt de voorkeur. Er wordt beslist 
om 300 exemplaren te bestellen.  
We blijven bij de verkoopprijs van 4€ aan de clubs.  

 
PC – promotie en communicatie  
- Urban Youth Games: vinden op donderdag 2 en vrijdag 3 juni plaats in Gent. VRL kan de EXR materialen 

voorzien, maar hoogstwaarschijnlijk zelf niet aanwezig zijn om de stand te bemannen. 
- De Sportzomer: aanwezigheid bevestigd op 5/8 locaties  
- Nieuwe website: het bestuursorgaan gaat akkoord met het nieuwe design.  
 

 
 
 
- Roei awards 2022:  

o De datum wordt vrijdag 25/11  
o Locatie opnieuw Huis van de Sport 
o Er wordt de komende maanden bekeken of de bekers voor het allroundcriterium op de 

jeugdroeihappening of tijdens de awards uitgereikt worden.  
o De algemene opzet blijft behouden.  

 
BF – jeugdsport 
 
BF – Innovatief Project 
- Beach Sprint Rowing:  

o Online opleidingsdag voor clubs en coaches op zaterdagVM 19/02: feedback  
o Overleg KNRB: er is een overleg geweest met de studentenafdeling van de KNRB, zij organiseren hun 

eerste beach sprint op 8 juli in Scheveningen en vragen om materialen te huren van ons. Dit kan, 
maar we vragen een huurprijs en waarborg. Er is ook overleg geweest met Ronald Florijn, 
voornamelijk over talentidentificatie.  

o Datum jeugdstage KBR: Gwenda en Celine bekijken verder de mogelijkheden  
- EXR game rowing 

o Eerste meeting met MySueno was op 22/02: campagnes voor 2022 werden vastgelegd  
o RP3 ergometer studio: concept wordt besproken  

 
 



VLAAMSE ROEILIGA vzw 
Zuiderlaan 13 - 9000 Gent - Tel: 09/243 12 50  
E-mail: info@vlaamse-roeiliga.be 
Website: www.vlaamse-roeiliga.be 

   
   RPR Oost-Vlaanderen, Gent 
   Ondernemingsnummer 413.996.691 
 

Verslag 
Bestuursorgaan VRL 
02/03/2022 

Koninklijke Belgische Roeibond  
- Wintermeeting Coupe de la Jeunesse Castrelo de Mino 

o Patrick Rombaut en Gwenda Stevens waren aanwezig  
o Hotels werden bezocht  
o Beach Sprint Rowing is aan bod gekomen: werkgroep met NL, GB en ITA. Wedstrijd volgen jaar BSR 

voor de jeugd? Te bekijken: niveau?  
- Algemene Vergadering KBR 2/04 bij RCND  
- Sponsoring KBR: Lut Wille geeft les sportmanagement – eindwerk studenten is sponsordossier voor de KBR. 

Studenten kunnen ook ingeschakeld worden bij EK U23 
- Datum 2023 WK U19 en jeugdcup mogelijk zelfde weekend ? 
 
Goed bestuur 
Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 02/03/2022 die aanleiding konden 
geven tot belangenvermenging. Er dient niets aangevuld te worden in het register. 
 
We scoren dit jaar 93,10 % op goed bestuur (vorig jaar 94,25%). 
Andere dossierbeheerder, andere accenten. 
 
Voor transparantie: 100% (stijging t.o.v. vorig jaar) 
Voor democratie: 88,89% (idem vorig jaar) 
Voor interne verantwoording en controle: 90.91% (daling t.o.v. vorig jaar):  

- ons financieel auditcomité moet meer doen dan enkel het rekeningnazicht, ook bv een tussentijdse 
evaluatie (goedgekeurd op BO). 

o Er wordt voorgesteld om een budgetcontrole per kwartaal te doen.  
- ook jaaractieplan moet apart document zijn. Nu is dit een herwerkt meerjarenplan. Of we moeten tijdens 

de AV telkens het aangepaste meerjarenplan laten goedkeuren (i.p.v. het jaaractieplan) 
 
Varia 
- Nieuw decreet: 

o Negatieve evolutie voor kleine unisportfederaties 
o Diplomaverplichting (trainer A / master LO – hoge kosten, lage subsidies) – cofinanciering 

beleidsfocussen  
o Stemgewicht AV VSF 

- Sponsordossier in opmaak  
- Voorbereiding jaarverslag en Algemene Vergadering 
 
- Datum volgend Bestuursorgaan: 27 april om 19u in het Huis van de Sport  
- Datum Algemene Vergadering: 30 maart om 19u30 in het Huis van de Sport  
 
 


