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Verslag Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 01/06/2022 
 
Datum:   01/06/2022 
Tijdstip:   19u00-22u00 
Locatie:   Huis van de Sport Gent     
 
Aanwezige bestuurders: 
Lea Cappoen (LC) - Charles Henri Dallemagne (CHD) - Hubert De Witte (HDW) - Patrick Lafontaine (PL) - Chantal 
Neirinckx (CN) - Gwenda Stevens (GS)  
 
Verontschuldigd: 
Annelies Bredael (AB) - Annemarie De Wispelaere (ADW) - Mike Galet (MG) - Vincent Pauwels (VP) - Elke 
Verhaeghe (EV)  
 
Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Celine Pieters  
 
Verslaggever: Celine Pieters 
 
 
Algemeen 
Het verslag van de bestuursvergadering op 27 april wordt goedgekeurd.  
 
Voorstelling rapport digitale maturiteit door VSF (45 minuten)  
 Bruno D’Hulster van Sportamundi stelt in opdracht van de Vlaamse Sportfederatie het digitale 

maturiteitsrapport van de Vlaamse Roeiliga voor. 
 Globaal gezien scoren we zeker niet slecht als kleine federatie. We krijgen een basis-score toegekend, maar 

de score is eerder aan de hoge kant waardoor we aanleunen tegen een operationele-score (zie onderstaande 
tabel). In vergelijking met andere federaties scoren we dus beter dan het gemiddelde. 

 Bruno geeft een aantal aanbevelingen mee hoe we onze digitale maturiteit naar de toekomst toe kunnen 
optimaliseren. Daarnaast geeft hij mee hoe het vervolgtraject vanuit VSF eruit zal zien (workshops – 
begeleiding door een digitale expert, …)  
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Basiswerking 
 
AA – aanbod en activiteiten 
- Toertocht 4-5 juni met KRCG/KRNSO/KRB 

o Patrick Lafontaine geeft een stand van zaken: er nemen ongeveer 80 roeiers deel gedurende het hele 
weekend, in een 15-tal boten (de meeste roeiers nemen één van beide dagen deel).  

o De laatste voorbereidingen zijn aan de gang voor komend weekend.  
- Toertocht 25 september samen met The Oar  

o De voorbereidingen voor deze toertocht worden binnenkort opgestart. 
- Studentenroeien – concept  

o KRSG en KRCG staan op zich wel nog open om de studenten te begeleiden, maar het is geen 
vanzelfsprekend project. 

o Idealiter ontstaat er vanuit enkele studenten een studentenroeiclub zoals in het verleden.  
 
RT – roeitrainers 
- Planning initiator en trainer B opleiding is in opmaak  
 
CO – clubondersteuning  
- Clubbezoeken 

o De clubbezoeken zijn volop aan de gang. Schulensmeer, The Oar, KRCG en KRNSO werden reeds 
bezocht.  

- Gesloten inschrijvingen I Row  
o Vanaf 1 september zal er niet meer via de ‘open inschrijvingslink’ kunnen ingeschreven worden voor 

de VRL en LFA clubs, er dient via het gesloten platform ingeschreven te worden.  
o Voor de LFA inschrijvingsverantwoordelijken zal er een login en wachtwoord kunnen aangemaakt 

worden waarmee zij kunnen inschrijven.  
o Werner bezorgt ons een offerte voor het operationeel maken van het gesloten platform voor 

buitenlandse clubs (vertaling knoppen, link leggen tussen mailadressen en clubs), daarna nemen we 
de beslissing of zij blijven werken via de open link of ook via het gesloten platform.  

- I-Row: domeinnaam aankopen www.irow.be of standaard voorstel? roeien.isbapp.be  
o We gaan voor het standaard voorstel (geen kostprijs) aangezien we toch de link maken via onze 

website naar I-Row.  
o Indien we voor de specifieke domeinnaam gaan, dienen we hier te hoge kosten voor te betalen.  

- Kamprechter materie digitaliseren om drempel te verlagen? 
o Volgens de aanwezige kamprechters is de drempel niet zozeer het verwerken van de leerstof, maar is 

zouden we eerder moeten kijken om het ‘imago’ te verbeteren.  
o We kunnen in de week van de official een aantal acties doen zoals bv. een filmpje opnemen waarin 

we een kamprechter aan het woord laten.  
o Het begint vaak al van jongs af aan via scholen (educatie) om jongeren aan te zetten om mee te 

helpen als official.  
 
PC – promotie en communicatie  
- Roei awards in 2022 

o De voorbereidingen mogen van start gaan voor de roei awards van 25/11 
o In 2023 worden er geen roei awards georganiseerd 
o De editie in 2024 kan dienst doen als slotapotheose van de jubileumviering van de VRL 

 
Gezond en Ethisch Sporten  
- Ethisch adviesorgaan VRL  

o Waarschuwing vanuit Sport Vlaanderen aangezien het adviesorgaan in 2021 niet is samengekomen.  
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o We kijken om in 2022 een ethisch adviesorgaan samen te stellen en bijeen te laten komen. We 
kunnen een oproep doen bij de club API’s om in het adviesorgaan te zetelen.  

- Week ethiek ICES 16-20 mei 
o Stappenplan bij crisiscommunicatie  

 Het is belangrijk dat we als VRL een stappenplan uitwerken indien er een crisissituatie 
ontstaan: wie is woordvoerder naar de pers en hoe pakken we het aan op dat moment?  

o Hoe ver reikt het mandaat van de API?  
 Belangrijk om dit af te bakenen voor het geval zich iets ernstig voordoet.  

o Beleid rond transgenders uitwerken  
 Gwenda vraagt na bij World Rowing hoe ver zij hierin staan. Het voorstel is om hun beleid te 

volgen voor onze competities.  
- Inzetten op kansengroepen? 

o Het BO beslist dat we hier voorlopig niet op inzetten als beleidsfocus. We hebben op dit moment te 
veel andere prioriteiten.  

 
BF – jeugdsport 
- Bootcamp jeugdsport 

o Op 5 mei hebben we ons EXR project voorgesteld aan de andere federaties 
 
BF – Innovatief Project 
- Beach Sprint Rowing:  

o Beach Sprint Blaarmeersen 18/05  
 Positieve feedback, de idee is om dit volgend jaar opnieuw te organiseren. Opnieuw op een 

woensdagmiddag half mei.  
 We kunnen hiervoor een voorprogramma indienen zodat het op de wedstrijdkalender 

opgenomen wordt.  
o Selectietraject EK San Sebastian  

 De winnaars van de junior mixte double en senior mixte double op de Ostend Beach Cup 
21/08 kunnen zich selecteren voor het EK (op eigen kosten). Het zullen clubploegen zijn 
aangezien er een BK titel aan gekoppeld is.  

 We starten binnenkort samen met KRNSO de voorbereidingen voor dit event op.  
 We kunnen ons BSR filmpje inzetten als promo op social media. 

o Talent identificatie – campagne 21/08 
 Er zal een oproep gedaan worden (buiten de roeiwereld) naar potentiële talenten in het BSR. 

Op 21/08 organiseren we een testdag.   
 Gwenda kan dit via Sporza mee promoten  

- EXR game rowing 
o Flow lidmaatschap EXR leden: via VRL of via clubs?  

 Er wordt besloten om dit in eerste instantie rechtstreeks via de VRL te laten lopen.  
o Tarief E-licentie: 7,5€ of 12,5€ (verzekering + gratis initiatie boeken?)  

 Er wordt geopteerd voor het tarief van 12,5€.  
o Mogelijke initiatie voor EXR gebruikers: 1 dag/avond in juli/aug/sep? Brugge-Gent-Hazewinkel  

 Best op een woensdagavond  
o Website pagina  

 Deze dient nog eens door alle clubs nagekeken te worden.  
 
BF – topsport  

- Uitzendingen naar de Coupe de kosten voor de roeiers die in 2022 18 jaar worden niet door de VRL 
vergoed >> kosten voor trainings kampen en Coupe zullen in dat geval doorgerekend worden naar de 
clubs 

o Het BO is akkoord met dit principe  
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o Er wordt aangegeven dat het bedrag dat we van NRF krijgen en verdelen met de LFA een bedrag 
is dat naar de clubs dient te gaan om de kosten van de 18-jarige roeiers die naar de coupe gaan 
te compenseren.  

- Financiering skiff Tristan na WK Racice – issue met betaling vanuit BTR  
o Het beleid is dat de VRL enkel de boten financiert waarin de roeiers uitgezonden worden naar 

een wedstrijd. De trainingsskiffs dienen door de clubs zelf bekostigd te worden.  
o De BTR is niet akkoord met de verdeling van kosten tussen VRL en BTR voor de nieuwe leasing 

skiff van Tristan.  
o Aangezien het op dit moment nog niet 100% duidelijk is of Tristan zal verder gaan in 2x of in 1x in 

2022, wordt besloten om de beslissing nog even on hold te zetten.  
o Indien Tristan definitief voor de 2x gaat, zal de VRL niet meer tussenkomen in de skiff en dient de 

BTR een oplossing te zoeken.  
o Elke club dient de nodige inspanningen te doen om zijn roeiers te steunen. De andere clubs gaan 

hiervoor ook op zoek naar sponsors e.d.   
- Budget tekorten en hoe op te lossen  

o We hebben op dit moment een tekort van 105.000€.  
o Ofwel dienen we extra inkomsten te genereren, ofwel moeten we cruciale zaken van de planning 

schrappen (een regatta / enkele stages).  
o De reden is dat we een veel grotere groep roeiers hebben dan de voorbije jaren.  
o Het BO adviseert om het gesprek aan te gaan met Sport Vlaanderen en BOIC.  
o Er worden enkele zaken gesuggereerd zoals geen buitenlandse stages, 1 of 2 dagen later 

toekomen op internationale wedstrijden, onmiddellijk proberen terug vliegen, …  
- Verkoop riemen 

o Het BO gaat akkoord met het voorstel. 
o Wel dient het jaar van aankoop en de staat van de riemen nog eens bekeken te worden.  

 

 
 
Koninklijke Belgische Roeibond  
 Op 11 juni vindt de AV van de KBR plaats  
 Er worden 2 nationale titels Beach Sprint Rowing op de wedstrijd in Oostende uitgereikt  
 Niels Van Zandweghe is naar voor geschoven voor de atletencommissie van World Rowing  
 De vraag wordt gesteld voor een BK titel voor de masters bv. mixte 4 
 De Urban Youth Games vinden plaats in Gent op 2 en 3 juni  
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Goed bestuur 
Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 1/06/2022 die aanleiding konden 
geven tot belangenvermenging. Er dient niets aangevuld te worden in het register. 
 
Varia 
- Kunnen we het rijksregisternummer schrappen in I Row (er hangen hier te veel consequenties aan vast cfr. de 

GDRP wetgeving)? 
o Het BO gaat hiermee akkoord  
o Hoe doet Sport Vlaanderen de controle van het unieke nummer?  

- EK U23 Hazewinkel  
o De VRL stand met EXR krijgt een plaats tijdens de openingsceremonie op vrijdagavond in het centrum 

van Willebroek (ongeveer 18u – ongeveer 21u)  
o De VRL stand met EXR krijgt een plaats tijdens het EK in Hazewinkel op zaterdag en zondag  
o Daarnaast kunnen we ons kandidaat stellen voor andere taken via volunteers@rowing.be 

- Datum volgend Bestuursorgaan: 6 juli / 24 aug / 5 okt / 16 nov  
- Datum Algemene Vergadering: 7 dec 
 
 
 


