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Verslag Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 24/08/2022 
 
Datum:   24/08/2022 
Tijdstip:   19u00-21u00 
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: Celine Pieters  
 
Verslaggever: Celine Pieters 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan op 6 juli wordt goedgekeurd.  
 
2. Basiswerking 
 
AA – aanbod en activiteiten 
- Toertocht 25 september 

o Er wordt geroeid van Leopoldsburg naar Neerpelt  
o De inschrijvingen worden eerstdaags open gezet 
o We laten per club / per boot inschrijven   

- Opstart studentenroeien 
o Momenteel zijn er 10 studenten ingeschreven 
o KRCG en KRSG verlenen hun medewerking aan het studentenroeien  
o Arno plant in de loop van september een opstartvergadering in  

- Week van de official 1-9 oktober 
o VSF wil graag een algemeen filmpje maken in het kader van de Week van de Official en ze hebben 

gevraagd om Ward te betrekken in het filmpje  
o Update: VSF komt woensdagnamiddag 7 september in Hazewinkel Ward en Artuur Peters (kajak) 

filmen.  
o Indien er een kamprechter kan afgevaardigd worden die namiddag, kunnen we ook een meer 

roeispecifiek filmpje laten opnemen – focus op jongere kamprechters  
o De week van de official vindt plaats tijdens het BK, we kunnen daar een korte huldiging doen en een 

klein geschenkje uitdelen  
o Gwenda stelt voor om een banner vanuit KBR te laten maken  

- EK U23  
o Vrijdagavond 2/09 vinden de festiviteiten plaats tussen 18u-22u. We kunnen vanaf 17u onze EXR 

stand opbouwen in Willebroek  
o EXR stand 3 en 4 september op het EK: opbouw tussen 9u en 10u is oké  

- BK Lange Boten 
o Dit jaar zullen we niet met de EXR stand aanwezig zijn op het BK lange boten aangezien de stand 

reeds tijdens het EK aanwezig is op dezelfde locatie.  
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RT – roeitrainers 
- Filmpje rond materiaalafstelling 

o Filmdag vindt dit najaar plaats 
o Achteraf plaatsen we een voice-over op het filmpje  

 
CO – clubondersteuning  
- Clubbezoeken 

o Onlangs werden TRT en BTR bezocht  
o BTR heeft aangegeven dat ze graag de roeiclub en jeugdherberg zouden overlaten   

- I Row 
o LFA kan budget vrijmaken 
o  We plannen een overleg in met LFA en ISB om afspraken te maken  

- Boot C-Row in de aanbieding  
o Celine vraagt aan Ieper of ze geïnteresseerd zijn  

 
PC – promotie en communicatie  
- Datum roei awards 

o De nieuwe datum wordt vastgelegd op donderdagavond 10 november  
 
Gezond en Ethisch Sporten  
- Budget filmpjes blessure preventie vanuit Sport Vlaanderen  

o Sport Vlaanderen maakt een budget van ongeveer 5.000€ vrij per federatie om filmpjes te 
ontwikkelen rond blessure preventie / core stability / opwarmingsoefeningen / krachtoefeningen / …  

o Kristien Depluverez zal ons hierin begeleiden  
 
BF – jeugdsport 
/ 
 
BF – Innovatief Project 
- Beach Sprint Rowing:  

o Evaluatie BK Beach Sprint 21/08  
 Vraag naar mastercategorie  
 De condities zijn niet altijd even eerlijk. Te bekijken: elk team in de 2 banen laten roeien en 

de tijden optellen?  
 Er vindt een evaluatievergadering plaats op woensdagavond 7 september  
 Voorstel tot aankoop indien beschikbaar budget: GPS toestel om afstand tussen de boeien te 

meten  
o Selectietraject EK San Sebastian  

 Op basis van de resultaten op het BK wordt bij de U19 de ploeg van KRCG en bij de senioren 
de ploeg van UNL geselecteerd voor het EK in San Sebastian.  

o Voorprogramma wedstrijd Blaarmeersen 10/17/24 mei?  
 De wedstrijd kan doorgaan op woensdagnamiddag 17 mei  
 We zullen geen officieel voorprogramma indienen  

o Datum Beach Sprint wedstrijd Hazewinkel in 2023 
 TRT zal een voorstel doen  

- EXR game rowing 
o Deelname De Sportzomer / Pukkelpop / K3 run en fun  
o Roei initiaties  

 De initiatie in Gent is achter de rug 
 Geplande initiaties in Hazewinkel op 24 aug en in Brugge op 14 sept 
 Heeft veel succes – de aangekochte facebook ads doen goed hun werk hierin  
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o Hubert geeft aan dat er in mei 2023 een promodag vanuit de zeescouts zou zijn in het Brugse. 
Hiervoor kunnen er 2 ergo’s en tablets ingezet worden – verdere info volgt 
 

BF – topsport  
- Vastleggen tarief doorfacturatie botentransporten  

o De kostprijs is sterk afhankelijk van een aantal variabelen: afstand, al dan niet vignetten/péages, al 
dan niet overnachting botenchauffeurs / …  

o Best is om telkens inschatting te maken van de kostprijs en dan een deel door te factureren 
afhankelijk van het aantal en soort boten die mee gaan  

- Financiering skiff Tristan 
o We blijven bij het standpunt dat we enkel de boten financieren waarin de roeiers geselecteerd 

worden  
o We sturen een factuur naar BTR na het WK Racice  

- Centralisatie plannen 
o Update containeropslag: de container werd geleverd aan de GRS  

- Topsportplan 2023 
o Is in opmaak, wordt ingediend tegen 1 september  

- Selectieprocedure  
o Vraag vanuit KRCG: meer fysieke overlegmomenten tussen de coaches  

 
Koninklijke Belgische Roeibond  
- Bespreking uitslagen wedstrijden buitenland  
- Bespreking AV BOIC 
- Kandidatuur Niels Van Zandweghe atletencommissie World Rowing: verkiezingen in Racice door roeiers die 

deelnemen aan het WK  
- Gwenda nam deel aan presidenten meeting tijdens WK in Varese: situatie Oekraïne / rechtszaak tussen 

Rusland en World Rowing  
- AV Coupe de la Jeunesse in Castrelo:  

o Er waren 3 kandidaten voor technical advisor  Michael van Zwitserland werd verkozen  
o Inzetten op Beach Sprint onder vlag van Coupe  
o Eerste editie volgend jaar in september in Donoratico (tijdens weekend BK)  

- AV European Rowing in München:  
o Update van alle organisaties in 2022 en 2023  
o Wissel in European Board (Zwitserland)  
o PR3 mix dubbel vanaf nu in programma European Rowing  
o Tijdens WK Racice is er op zaterdag buitengewone AV van European Rowing  

 
Goed bestuur 
Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 24/08/2022 die aanleiding konden 
geven tot belangenvermenging. Er dient niets aangevuld te worden in het register. 
 
Varia 
- Vraag Chantal in verband met verzekering atleten in buitenland / wat met clubroeiers naar buitenland  

informeren bij Arena (repatriëring), KBR wil graag bij de gesprekken zijn  
- Datum volgend Bestuursorgaan: 5 oktober (Chantal verontschuldigt zich)  


