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Datum:   27/04/2022 
Tijdstip:   19u00-22u30 
Locatie:   Huis van de Sport Gent     
 
Aanwezige bestuurders: 
Annelies Bredael (AB) - Annemarie De Wispelaere (ADW) - Chantal Neirinckx (CN) - Gwenda Stevens (GS) - Hubert 
De Witte (HDW) - Mike Galet (MG) - Patrick Lafontaine (PL) 
 
Verontschuldigd: 
Charles Henri Dallemagne (CHD) – Elke Verhaeghe (EV) – Lea Cappoen (LC) - Vincent Pauwels (VP) 
 
Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters  
 
Verslaggever: Celine Pieters 
 
 
Algemeen 
- Goedkeuring vorig verslag: het verslag van de vergadering op 2/03 wordt goedgekeurd.  
 
Basiswerking 
 
AA – aanbod en activiteiten 
- Stand van zaken A licenties:  

o 2022: 487 
o 2021: 311 
o 2019: 561 

We hebben al een pak meer competitieroeiers dan in 2021, maar zitten nog niet aan het aantal zoals voor corona.  
- Toertocht 4-5 juni met KRCG/KRNSO/KRB:  

o Prijszetting:  
 Er wordt besloten om naast de vaste kosten voor de maaltijden, een dagforfait van 30€ te 

vragen. Roeiers die het volledige weekend deelnemen, betalen een forfait van 50€ (+ de 
kosten voor maaltijden/overnachting).  

o Betalingsflow  
 De roeiers betalen hun inschrijvingsgeld bij hun eigen club en de club stort dit door naar de 

VRL (deadline: voor de toertocht). De VRL betaalt dan alle facturen rechtstreeks naar de 
leverancier. Bij eventuele winst wordt dit verdeeld tussen KRCG/KRNSO/VRL.  

 
RT – roeitrainers 
- Dag van de Trainer 10/12 

o VTS vraagt input voor sprekers/sessies op de 10e editie van de Dag van de Trainer. De VRL zal Axel 
Müller voordragen om te komen spreken over een high performance cultuur. Andere topics kunnen 
ook nog doorgegeven worden. De VRL zal ook aanwezig zijn met de EXR stand.  

- Start to Coach (vroegere module 1 initiator) uitbreiden met sporttakspecifiek vak (3u)?  
o Struikelblokken: welke sporttakspecifieke vakken (slechts 3u) kiezen we dan? / mogelijk minder 

doorstroom naar de initiator opleiding. 
o Voorlopig doen we dit niet. Bij interesse kan dit in de toekomst nog georganiseerd worden.  

- Extra middelen voor digitalisering opleidingen en bijscholingen: 3 afgewerkte instructiefilmpjes om onze 
clubbestuurders weg te maken in I Row. Dit najaar volgen er filmpjes rond het competitieluik. De filmpjes 
komen op onze nieuwe website 
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o Clubgegevens  
o Nieuw lid aanmaken 
o Lid bewerken 

 
CO – clubondersteuning  
- Clubbezoeken 

o De VRL plant de komende weken clubbezoeken in, enerzijds om een aantal cijfergegevens met de 
clubs te bespreken, anderzijds om te bespreken op welke zaken de VRL verder wel/niet kan inzetten 
en aan te geven met welke projecten we bezig zijn. We richten ons vnl. op de basiswerking, 
jeugdsport en de innovatieve projecten.  

o Er is ook vraag naar clubbezoeken aan de bestuursorganen rond het topsportluik.  
- Dossier Watersportbaan – wedstrijdtiming:  

o Op dit moment is TimeTronics een draadloze startmogelijkheid aan het bekijken. Zij hebben een 
demo aan de Gentse clubs gegeven.  

o Daarnaast heeft de VRL samen gezeten met prof. Steven Verstockt van UGent, hij is aan het bekijken 
welke mogelijke oplossingen er nog kunnen zijn voor de wedstrijdtiming.  

o We dienen op te letten met te grote vertragingen in de tijden.  
- Gesloten inschrijvingen I Row  

o Op dit moment zijn er 2 manieren om in te schrijven: via de open link en via het gesloten platform. 
De idee is om op termijn volledig met het gesloten platform te werken, ook voor de LFA clubs en 
buitenlandse clubs. Zij dienen zelf een login aan te maken.  

o We zouden starten met de open link gesloten te maken voor de triatlons/duatlons.  
o Eens alle bugs er uit zijn, kunnen we voor de wedstrijden dit najaar alles gesloten maken.  

- Terugtrekkingen en wissels zijn momenteel mogelijk tot aan de sluiting van de inschrijving. Op vraag van 
Charles Dallemagne om dit te herbekijken en dit mogelijk te maken tot de korter voor de wedstrijd. 

o Dit is niet mogelijk, de terugtrekkingen/wissels blijven mogelijk tot aan de sluiting van inschrijving. De 
clubs baseren zich op de lijst op moment van sluiting van inschrijvingen en in het andere geval 
kunnen de ploegen definitief verwijderd worden in I Row waardoor er bv. geen FR kan gegeven 
worden.  

 
PC – promotie en communicatie  
- De Sportzomer 

o De VRL zal aanwezig zijn op 5 van de 8 locaties met de EXR stand.  
- K3 run en fun 

o Op 18 september staan we met onze EXR stand op de K3 run en fun in Hofstade, waar er duizenden 
aanwezigen verwacht worden.  

o Anke van TRT zal ons normaal gezien ondersteunen die dag – op die manier wordt de link met de 
lokale clubs gelegd.  

- Webshop Belgian Sharks: kousen  
o De kousen worden binnenkort toegevoegd aan de webshop. 
o Het design wordt aan het BO getoond, het werd gekozen door de Belgian Sharks zelf.  

 
Gezond en Ethisch Sporten  
- Week ethiek ICES 16-20 mei 

o Oproep aan de clubs API’s om een aantal interessante sessies te volgen 
o Inschrijven kan via Week Ethiek in de Sport 2022 - Centrum Ethiek in de Sport (ethischsporten.be) 

- Mannelijke VRL API? 
o De VRL beschikt best ook over een mannelijke VRL API.  
o We bekijken intern hoe we dit kunnen organiseren.  
o De API dient een opleiding te volgen via ICES.  
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- G-roei project KRCG: instaprek en smaller ponton voor roeiers die moeilijk in- en uit een boot kunnen stappen 
(bv. wegens knie- of heupprothese). Dit werd mogelijk gemaakt met steun van G-sport Gent. Ook de andere 
clubs geven aan dat hier en daar interesse komt voor het G-roeien (vnl. inclusief roeien).  

 
BF – jeugdsport 
Het jeugdsportproject loopt volop binnen de clubs, dit najaar wordt alles door de VRL verwerkt.  
 
BF – Innovatief Project 
- Beach Sprint Rowing:  

o Beach Sprint Blaarmeersen 18/05: 
 De voorbereidingen zijn volop aan de gang.  
 De wedstrijd staat open voor jeugd (vanaf U15) en studentenroeiers.  
 KRB geeft aan dat ze wellicht op zaterdag 27 augustus een wedstrijd op het strand van 

Zeebrugge zullen organiseren.  
o Traject topsporters – het bestuursorgaan gaat akkoord met onderstaand voorstel:  

Selectiecriteria:  
 De selecties voor het EK in San Sebastian (27-30 okt) vinden plaats op de Beach Sprint 

wedstrijd in Oostende op 21/08 (nationale trial)  
 Categorieën zijn (wellicht) M solo, W solo en dubbel mixte 
 De winnaar van elke categorie krijgt een ticket voor het EK  
 Er wordt ook getracht een 4x te maken  
 U19 roeiers: selectie voor eerste homogene juniorploeg (er is wellicht geen aparte categorie)  
 Mogelijks nog tweede boot per categorie inschrijven met Belgian Shark roeiers  
Voorwaarden:  
 Er wordt enkele dagen op voorhand naar het EK vertrokken als voorbereidende stage  
 De deelnemers staan zelf in voor de kosten voor deelname aan de stage en het EK  

o Talent identificatie – campagne 
 We zijn een campagne aan het uitwerken met het marketingbureau MySueno om een 

oproep naar talenten te doen buiten de roeiwereld.  
- EXR game rowing 

o Flow lidmaatschap EXR leden 
 De mogelijke flow om EXR leden aan te sluiten bij de VRL wordt besproken. Er zijn 

verschillende opties: 
 Sluiten we het EXR lid aan bij een fictieve VRL club die we zelf aanmaken voor de 

EXR leden (in dit geval krijgen we hier geen subsidies voor vanuit Sport Vlaanderen)? 
OF 

 Sluiten we het EXR lid aan bij een bestaande VRL club (overleggen met clubs of ze dit 
zien zitten). In dit geval krijgen we subsidies vanuit SV voor het EXR lid  

 Creëren we een specifieke EXR licentie (naast de A/B/C/D licenties)?  
OF 

 Sluiten we het EXR lid aan onder bv. een B-licentie?  
 De volgende bestuursvergadering nemen we hier een standpunt over in. Wellicht meer 

effect via gerichte mailings om EXR leden te linken aan de roeiclubs.  
o Addenda werden getekend 

 
BF – topsport  
- Eigen bijdrage:  

o We stellen voor om voorlopig verder te werken met het solidariteitsfonds. Dit is een bijdrage vanuit 
de clubs voor deelname aan stages voor U23 en U19 roeiers.  
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o Sport Vlaanderen blijft er wel op aandringen dat we een individuele bijdrage van de roeiers zelf 
zouden moeten opvragen naar de toekomst toe.  

- Drukke agenda de komende weken >> na 2 Mei zou team Belgian Sharks duidelijk moeten zijn 
- Update engagements verklaring 
- Graag communicatie naar organiserende vereniging (officieel mailadres van de club) over combinatie ploegen 

in functie van het nationaal team (dan worden forfaits niet aangerekend).  
 
Koninklijke Belgische Roeibond  
- Afgelopen weekend was er tijdens het BK ook een site visit van World Rowing, European Board en Time Team 

in functie van EK U23. Er dienen wellicht nog enkele zaken aangepast te worden.  
- Graag tijdig inschrijvingen doorgeven aan Gwenda voor internationale wedstrijden. 
- In artikel van Le Soir staat KBR op 1 en VRL op 2 in verband met Gender Equality.  
- Er is een gesprek bij VRT (diversiteit en vrouwensport) geweest een aantal weken terug. Er werd aangehaald 

dat kleine sporten meer in de media mogen komen. Ze zijn vragende partij naar ons toe om hen info aan te 
leveren.  

 
Goed bestuur 
Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 27/4/2022 die aanleiding konden 
geven tot belangenvermenging. Er dient niets aangevuld te worden in het register. 
 
Varia 
- E-book VSF 

o Oproep om politieke contacten aan te spreken (dossier zit mee in bijlage) 
- Rapport digitale maturiteit 

o VSF kan het rapport komen toelichten op een volgende bestuursvergadering 
o Er wordt meegegeven dat we voor digitalisering Europese subsidies kunnen aanvragen.   

- Kledij:  
o Er wordt een VRL trui/fleece besteld voor de bestuurders   

- 50 jarig bestaan VRL:  
o Academische zitting / clubs betrekken 
o Politiek en pers betrekken 
o Op AV najaar kan het programma gelanceerd worden   

- Dienen de doorgemailde licenties nog afgeprint te worden? 
o Dit is niet nodig  
o Tijdig vernietigen op papier en ook digitaal (max. 2 jaar bijhouden)! 
o We dienen naar een systeem te gaan waarbij licenties digitaal ingevuld worden door de roeiers  

- Datum volgend Bestuursorgaan: 1 juni / 6 juli / 24 aug 
 


