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Verslag Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 06/07/2022 
 
Datum:   06/07/2022 
Tijdstip:   19u00-20u45 
Locatie:   Huis van de Sport Gent     
 
Aanwezige bestuurders: 
Annelies Bredael (AB) - Lea Cappoen (LC) - Annemarie De Wispelaere (ADW) - Hubert De Witte (HDW) - Patrick 
Lafontaine (PL) - Chantal Neirinckx (CN) - Gwenda Stevens (GS) - Elke Verhaeghe (EV) -  
 
Verontschuldigd: 
Charles Henri Dallemagne (CHD) - Mike Galet (MG) - Vincent Pauwels (VP)   
 
Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Lien Van de Velde - Celine Pieters  
 
Verslaggever: Celine Pieters 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan op 1 juni wordt goedgekeurd.  
 
2. Financieel 
 
Lien Van de Velde geeft een overzicht van de financiën tot op heden.  
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Ter info:  
- De afschrijvingen worden pas op het einde van het jaar geboekt  
- Bij de beleidsfocus innovatie hebben we reeds 90% subsidie ontvangen 
 
Vraag:  
- Op het vorige BO werd aangehaald dat we voor topsport ongeveer 100.000€ tekort kwamen. Hebben we 

hiervoor een oplossing?  
o Intussen hebben we vanuit Sport Vlaanderen een extra subsidie van 54.200€ toegekend gekregen. 

Dit budget dient te gaan naar PP2 en PP3.  
o Sport Vlaanderen heeft aangegeven dat we verder kunnen gaan met het vooropgestelde programma 

tot aan het WK. Daarna dienen we te herbekijken wat de financiële stand van zaken is en hoe we een 
oplossing kunnen vinden voor het najaar.  

 
3. Statuten 
 
Voor 1/1/2024 dienen we onze statuten aan te passen volgens de vzw-wetgeving.  
Lien zal contact opnemen met Lut Wille en Toon Rummens.  
Lien bekijkt welke info we inzake ‘goed bestuur’ dienen op te nemen.  
Timing: de statuten worden voorgelegd aan de AV voorjaar 2023.  
 
4. Nieuw decreet 
 
Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe decreet op de sportfederaties in voege.  
We hebben de afgelopen weken een aantal infosessies vanuit Sport Vlaanderen gevolgd (algemeen + de 
verschillende beleidsfocussen).  
Celine licht een aantal zaken toe aan het BO:  
- Het onafhankelijke mandaat van de API  
- Onafhankelijk tuchtsysteem 
- Meer financiële duidelijkheid op voorhand 
- Goed bestuur: zachte en harde indicatoren 
- Diplomaverplichtingen personeel 
- Beleidsfocussen:  

o Innovatie  
o Kansengroepen 
o Rationalisatie 
o Professionalisering sportkaderopleidingen 
o Jeugdsport 
o Sportkampen 
o Topsport  
o Geen laagdrempelig meer 

 
Patrick Lafontaine: kunnen clubs ondersteuning krijgen voor coaches die G-sporters begeleiden?  
Celine vraagt na bij G-Sport Vlaanderen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.  
 
5. Basiswerking 
 
AA – aanbod en activiteiten 
- Toertocht 4-5 juni met KRCG/KRNSO/KRB 

o Lien Van de Velde bespreekt het financieel overzicht. 
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o Patrick Lafontaine geeft feedback over de toertocht: alles is goed verlopen, alleen jammer dat de 
tocht op zondag niet kon doorgaan vanwege onweer. Er zijn plannen om de tocht volgend jaar 
opnieuw te organiseren.  

- Toertocht 25 september met The Oar  
o Arno is gestart met de voorbereidingen voor de toertocht. 
o De toertocht vertrekt in Leopoldsburg en komt aan in Neerpelt. 
o De tocht staat open voor alle clubs.  

- Studentenroeien: 
o Lien geeft een financieel overzicht. Er dienen nog 2 studenten te betalen. Daarna zal bekeken worden 

om volgens de afgesproken verdeling de clubs een stukje te vergoeden.  
- Voorprogramma BK Lange Boten 

o Het voorprogramma werd nog niet opgemaakt aangezien het nog niet duidelijk is wie het BK zal 
organiseren.  

- Visie op aansluiting vluchtelingen 
o Een van onze clubs heeft de vraag gesteld of ze een tegemoetkoming kunnen krijgen voor het lidgeld 

voor een jongen uit Oekraïne.  
o Het BO is van mening dat de clubs deze kosten op zich dienen te nemen.  
o Vluchtelingen kunnen deelnemen aan competitie indien ze een A licentie hebben (met uitzondering 

van het BK).  
 
RT – roeitrainers 
- Filmpje rond materiaalafstelling 

o De werkgroep heeft besloten om met het digispurt budget een filmpje te maken rond 
materiaalafstelling.  

o Jeroen Neus zal een aantal topics rond materiaalafstelling demonsteren + hoe je een boot afstelt van 
A tot Z.  

o We zullen werken met een voice-over op de video  
o Het BO raadt aan om hier ook Axel Müller bij te betrekken  
o Timing: wellicht tijdens de voorbereidende stage voor het WK in Hazewinkel (september)  

 
CO – clubondersteuning  
- Gesloten inschrijvingen I Row 

o Feedback overleg ISB 1/06 
o Vanaf 1/09 zullen de open linken enkel nog doorverwijzen naar het gesloten platform waar de 

inschrijvingsverantwoordelijken kunnen op inloggen (voor VRL en LFA). 
o Voor de buitenlandse clubs worden de inschrijvingen gesloten vanaf eind februari 2023 (Brugge Boat 

Race).  
- Clubbezoeken 

o De clubbezoeken zijn volop aan de gang 
 Deze clubs werden reeds bezocht: Schulensmeer – The Oar – KRCG – KRNSO – KRB – GRS  
 Deze clubs staan op de planning: BTR en TRT  

o Met de andere clubs wordt nog een moment geprikt  
- De jury heeft een aantal vragen over I-Row (o.a. een werkbare lottrekking), Annemarie zal de vragen 

bezorgen aan de secretariaatsmedewerkers zodat we deze kunnen bekijken.  
 
PC – promotie en communicatie  
- Nieuwe website is online 

o Het BO is tevreden over de nieuwe website 
o Op de smartphone is de bovenste balk niet zichtbaar, kan dit nagekeken worden?  
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Gezond en Ethisch Sporten  
/ 
 
BF – jeugdsport 
/ 
 
BF – Innovatief Project 
- Beach Sprint Rowing:  

o Voorbereidingen Ostend Beach Sprint Cup 21/08 zijn gestart. Vorige week hebben we een meeting 
gehad met Arne Dubois om praktische afspraken te maken. Volgende week doen we een extra 
communicatie over deze wedstrijd.  

o Selectietraject EK San Sebastian: dit werd vorige week gelanceerd  
o Talent identificatie – campagne 21/08. De voorbereidingen voor deze testdag voor niet-roeiers is 

volop aan de gang.  
- EXR game rowing 

o Deelname De Sportzomer / Pukkelpop / K3 run en fun met de EXR booth.  
o Promoten roei initiaties voor deelnemers Sportzomer + EXR gebruikers: deze avond vond de eerste 

initiatie in Gent plaats.  
 We hebben facebook ads gekocht voor 250€ 
 Hiermee hebben we 57.459 mensen bereikt  
 200 clicks naar de website 
 12 inschrijvingen voor de initiatie  

o Overzicht inkomsten kwartaal 2: 
 We ontvangen 815,99€ inkomsten uit de verkoop van EXR abonnementen van Salty Lemon 

(cfr. overeenkomsten)  
 

BF – topsport  
- Extra budget vanuit Sport Vlaanderen, geen funding vanuit NRF 
- Need for sponsoring, zeker t.e.m. Parijs!  
- Selectie WK U19 en WK U23 

o Na de Holland Beker werd de selectie voor het WK U19 en WK U23 vastgelegd:  
 WK U19: MU19 1x Boris Taeldeman  
 WK U23: LM1x Tibo Vyvey / LM2x Savin Rodenburg en Mil Blommaert / M2x Tristan 

Vandenbussche en Aaron Andries  
- Persconferentie  

o Er zal op 1 september een persconferentie plaatsvinden in functie van het EK U23, waar ook de 
Belgian Sharks en de selectie voor het WK voorgesteld zal worden  

o We kunnen vlak voor het WK nog eens een persbericht versturen  
 
Koninklijke Belgische Roeibond  
 Contact Ward Bosmans in verband met sponsoring  
 Nieuw lid: Jean-Marie Rigo  
 Meeting met Vincent Perot in verband met penningmeesterschap  
 AV KBR: feedback  
 AV BOIC: feedback  

o Tim Brys was er afgevaardigde atletencommissie 
o Vanaf heden wordt voorzitter BOIC ook vergoed (bedrag tot 2.500€)  

 AV Coupe de la Jeunesse Castrelo de Mino 
o Verkiezing technical advisor (staat in voor inschrijfplatform en resultaatverwerking). 3 kandidaturen 

ontvangen (ESP/NED/SUI)  
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o Event Beach Sprint Rowing onder de vlag van Coupe de la Jeunesse. Volgend jaar in NED coupe + BSR 
in ITA  

 AV European Rowing  
 AV World Rowing na WK Racice waarbij Patrick Rombaut herverkiesbaar is  
 Indien vragen van ouders voor accreditaties  niet mogelijk (slechts 2)  
 
Goed bestuur 
Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 6/07/2022 die aanleiding konden 
geven tot belangenvermenging. Er dient niets aangevuld te worden in het register. 
 
Varia 
- KM vergoeding topsportcoaches  

o We ontvingen de vraag of de KM vergoeding naar omhoog kan vanwege de dure brandstofprijzen 
o De officiële KM vergoeding is nu 0,4170 (fedweb) 
o Vanwege het beperkte topsportbudget kunnen we hier voorlopig niet op ingaan. De vraag kan 

herbekeken worden (najaar) van zodra het financieel haalbaar is.  
- Sponsordossier: het sponsordossier heeft een grondige update gekregen en is zo goed als klaar 
- Datum volgend Bestuursorgaan: 24 augustus  
- Annelies geeft nog mee dat Sport Vlaanderen Willebroek niet op de hoogte is dat het BK een week later is 

dan normaal.  
- De voorzitter vraagt uitdrukkelijk aan de bestuurders om vooraf te verwittigen indien je niet aanwezig kan zijn 

op de vergadering.  
 
 
 


