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Datum:   05/10/2022 
Tijdstip:   19u00-21u30 
Locatie:   Huis van de Sport Gent     
 
Aanwezige bestuurders: 
Annelies Bredael (AB) - Lea Cappoen (LC) - Charles Henri Dallemagne (CHD) - Hubert De Witte (HDW) - Mike Galet 
(MG) - Patrick Lafontaine (PL) - Gwenda Stevens (GS)  
 
Verontschuldigd: 
Annemarie De Wispelaere (ADW) - Chantal Neirinckx (CN) - Vincent Pauwels (VP) - Elke Verhaeghe (EV) 
 
Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Pim Raaben en Celine Pieters  
 
Verslaggever: Celine Pieters 
 
 
1. Goedkeuring vorig verslag 
 
Het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan op 24 augustus wordt goedgekeurd.  
 
2. Topsport 
 
- Topsportactieplan 2023  

o We hebben 2 prioriteitsboten vastgelegd: LM2x en M2x  
o De idee is om de groep groot te houden, maar we hebben wel de nodige subsidies hiervoor nodig  
o De kwaliteit moet hoog genoeg zijn  

- Gwenda stelt de vraag of de criteria voor Parijs gecommuniceerd werden naar het BOIC – deze werden reeds 
doorgegeven  

- Selectieprocedure 2023 
o Vraag: wordt deze duidelijk opgesteld en wordt er hieraan gehouden?  
o Pim stelt de visie voor. Het voorstel is om met een selectiecommissie te werken die de effectieve 

selecties zal gaan bepalen samengesteld uit: headcoach, 2 technische directeurs, expert VRL (voorstel 
Annelies) en expert LFA en adviserende rol SV en BOIC  

o Er wordt gewerkt aan duidelijke regels 
o Er is vraag naar fysieke coachmeetings. De finale beslissing gebeurt door de selectiecommissie maar 

de coaches willen wel gehoord worden en hun input geven.  
- De selectie van Caitlin voor het EK U23 wordt besproken  

o Met het plan dat nu in ontwikkeling is, kunnen dergelijke zaken vermeden worden in de toekomst  
o De harde criteria moeten vastgelegd worden en duidelijk zijn maar daarnaast moet ook de context 

bekeken worden. Er is steeds een zekere vorm van subjectiviteit.  
o Pim roept op om zich niet tegen Caitlin te keren als roeiwereld. Het is het selectieproces dat onder de 

loep moet genomen worden.  
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3. Basiswerking 
 
AA – aanbod en activiteiten 
- Toertocht 25 september Leopoldsburg – Neerpelt  

o Geslaagde toertocht, positieve feedback  
o Positieve eindbalans  

- Opstart studentenroeien 
o Er kunnen deze week 30 studenten beginnen roeien in KRSG, KRCG en VVR  

- Week van de official 
o Als VRL deden we een aantal acties in het kader van de week van de official: Merci’tjes op het BK met 

dankwoordje voor de kamprechters, social media post, mail naar de kamprechters, filmpje met Ward 
Lemmelijn 

- Lange afstand Netekanaal 
o De vergunning van de Vlaamse Waterweg is in orde 
o Rode Kruis en reddingsboten via Luc Somers werden aangevraagd  
o Organisatie loopt  

 
RT – roeitrainers 
- Filmpje rond materiaalafstelling 

o Staat momenteel even on hold   
- Trainer B cursus: start 7 oktober met 7 cursisten  
- Initiator cursus: start 22 oktober met een 12-tal cursisten  
 
CO – clubondersteuning  
- Clubbezoeken – situatie BTR – hoe communiceren?  

o ‘BTR is op zoek naar bestuurders’ – meer info bij Bart Obreno 
- Samenwerking VSF met multisafepay?  

o Werner bekijkt momenteel de mogelijkheden voor ons  
 
PC – promotie en communicatie  
- Roei awards:  

o We organiseren deze editie in samenwerking met de KBR en LFA. De impact is beperkt op de 
organisatie dit jaar, maar we zitten binnenkort samen om de organisatie opzet voor de toekomst te 
bespreken. We nodigen de LFA atleten, LFA coaches en LFA kamprechters ook uit.  

o Tarieven catering zijn gestegen (cava 11,5€ in plaats van 10€ per fles en receptie 16€ per persoon in 
plaats van 14,5€). Dit mag bevestigd worden aan Loods 25.  

o De pers wordt uitgenodigd op de awards, maar niet specifiek gehuldigd. Er zal wel een dankwoord 
uitgesproken worden in het openingswoord.  

- Persrestricties  
o William Defraigne liet ons weten dat er persrestricties opgelegd worden, nl. 50 stukken per jaar 

regionaal  
o Het BO zal een reactie sturen  

- Projectoproep ‘meer meisjes in de sport’  
o Voorlopig tekenen we hier niet op in wegens onvoldoende beschikbare tijd om een goed dossier uit 

te schrijven en uit te werken  
o Binnen 2 jaar kunnen we een project indienen binnen de BF innovatie.  

 
Gezond en Ethisch Sporten  
- Ethisch adviesorgaan VRL 

o Dit orgaan moet decretaal gezien minstens 1x/jaar samenkomen  
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o Op dit moment zijn we op zoek naar kandidaten, Patrick Lafontaine zal fungeren als voorzitter  
 
BF – jeugdsport 
/ 
 
BF – Innovatief Project 
- Beach Sprint Rowing:  

o EK San Sebastian: deelnemers bij de U19 categorie zijn de roeiers van KRCG, deelnemers bij de senior 
categorie zijn de roeiers van UNL / voorbereidingen lopen  

o Er wordt besproken welke projecten we kunnen indienen voor het dossier 2023 
 Circuit opzetten? 
 Brugge bekijkt de organisatie van een event in 2023  

- EXR game rowing 
o Roei initiaties 

 Er werd sterk ingezet op online advertenties wat voor een groot bereik zorgde  
 Er hebben initiaties in Gent (juli), Hazewinkel (augustus) en Brugge (september) 

plaatsgevonden   
o Er wordt besproken welke projecten we kunnen indienen voor het dossier 2023 

 
Koninklijke Belgische Roeibond  
- Congres World Rowing:  

o Patrick is herverkozen als voorzitter van de kamprechterscommissie  
o De commissie waarin Pat Lambert zetelde, werd opgedoekt  
o Mogelijks meer stemmen vanuit World Rowing voor België  

- Patrick Rombaut werd verkozen als ondervoorzitter van European Board  
- Organisaties werden verdeeld voor de komende jaren 
- Inschrijvingen zijn gedaan voor het EK Beach Sprint Rowing.  
- Videobeelden tijdens OBIC in functie van WK ergometer roeien: te bekijken  

 
Goed bestuur 
- Feedback themadag goed bestuur 29/09 

o ICES heeft een spel ontwikkeld voor clubbestuurders in het kader van een Erasmus+ project waarbij 
er verschillende beslissingen moeten genomen worden en er achteraf gereflecteerd wordt over het 
‘goed besturen van een club/federatie’.  

- Aanpassing statuten naar nieuwe wetgeving: na een eerste mondeling contact met Lut Wille stelt zij voor om 
de statuten op te stellen vanuit een blanco blad en niet te beginnen met de huidige teksten aan te passen. 
Verder stelt zij voor om enkel het minimum op te nemen in de statuten en alle praktische zaken op de nemen 
in het intern reglement zodat het makkelijke werkbaar is als er aanpassingen moeten gebeuren.  

o OK voor het bestuursorgaan  
o Best even vragen wat de voorwaarde van Lut is (als lid van de juridische commissie?)  

 
Varia 
- Op dit moment wordt de exacte locatie van de container aan de GRS herbekeken  
- Datum volgend Bestuursorgaan: 16 november 
 
 


