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Datum:   16/11/2022 

Tijdstip:   19u00-22u00 

Locatie:   Huis van de Sport Gent     

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) - Lea Cappoen (LC) - Hubert De Witte (HDW) - Patrick Lafontaine (PL) - Chantal Neirinckx 

(CN) - Elke Verhaeghe (EV) 

 

Verontschuldigd: 

Charles Henri Dallemagne (CHD) - Annemarie De Wispelaere (ADW) – Mike Galet (MG) - Vincent Pauwels (VP) - 

Gwenda Stevens (GS)  

 

Aanwezige secretariaatsmedewerkers: Lien Van de Velde en Celine Pieters  

 

Verslaggever: Celine Pieters 

 

 

1. Goedkeuring vorig verslag 

 

Het verslag van de vergadering van het bestuursorgaan op 5 oktober wordt goedgekeurd.  

 

2. Financiën 

 

- Stand van zaken budget 2022 

• Lien Van de Velde licht de stand van zaken op 31/10 toe (momentopname)  

• Conclusie is dat we globaal gezien binnen het vooropgestelde budget zitten  

- Begroting 2023 

• Ligt in lijn met 2022, indexaties toegepast  

• Lidgelden en licenties blijven hetzelfde, maar naar 2024 gaan we dit moeten herbekijken  

• De begroting 2023 wordt goedgekeurd door het bestuursorgaan  

- BTR issue  

• De BTR protesteert de factuur voor de leasing van de skiff van Tristan 

• VRL blijft bij het standpunt rond het uitgestippelde boten-beleid  

- Extra budget van 14.000€ vanuit SV - voorstel investeringsplan: 

 

Strategic investments Cost Depreciation  

Catamaran + trailer € 17.971 € 3.594 afschrijving over 5j 

Megafoon € 1.296   
 

Kan de catamaran + trailer versneld afgeschreven worden? 

Dit moet afgestemd worden met de dienst Financiën van Sport Vlaanderen, we werden hierop in het verleden 

aangesproken (dit staat niet meer in onze waarderingsregels om dergelijk materiaal over 1j af te schrijven).  

 

Opmerking: de megafoons blijven eigendom van de VRL en dienen aan VRL terugbezorgd te worden na 

stopzetting activiteit van de betrokken coaches.  
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3. Basiswerking en beleidsfocussen  

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Lange afstand Netekanaal: stand van zaken  

- Toertocht planning 2023 

o Toertocht n.a.v. 150j bestaan: KRCG zal geen trekkende rol meer opnemen. Er wordt gevraagd aan 

Arno om een teams vergadering te organiseren met de betrokken clubs om afspraken te maken. Bij 

voorkeur tijdens een lang weekend voor deze tweedaagse toertocht.  

o Tweede toertocht vanuit VRL: datum en locatie wordt bekeken met commissie rowing for all.  

 

RT – roeitrainers 

- Filmpje rond materiaalafstelling: de beelden werden opgenomen op 7/11 in Hazewinkel en zullen verwerkt 

worden tot een filmpje in de VRL huisstijl door de firma Catchy Productions.    

- Trainer B cursus: opgestart  

- Initiator cursus: opgestart 

- Dag van de Trainer 10 december: graag nog wat promotie voeren binnen de clubs  

- Sectoroverleg ‘meer trainers naar de sport’ op 9 december – input BO:  

o Er is meer en meer nood aan professionalisering  

o Hogere lidgelden kunnen problemen vormen voor gezinnen (huidige crisis)  

o Waarom drop-out bij huidig coachkorps? Afhaken door nieuwe gezinssituatie  

o Er is een poule aan trainers nodig om het werk te verdelen  

o Waarom nog trainers die het wel nog doen? Passie en eigen kinderen die de sport beoefenen 

o Sommige trainers worden gedemotiveerd door gebrek aan engagement van de roeiers  

o Niet laagdrempelig om coachopleiding te volgen 

o Coaches die opleidingen geven worden ook vaak weggehaald bij de trainingen in hun club  

 

CO – clubondersteuning  

- Verzekering – repatriëring / reisbijstand  

o De A-licentie dekt medische verzorging in het buitenland (bv. ziekenhuisopname) maar geen 

repatriëring  

o Clubs die op buitenlandse stage gaan of aan buitenlandse wedstrijden deelnemen, kunnen bij Arena 

een verzekering afsluiten voor reisbijstand en repatriëring voor 2,48€ per roeier per dag  

communicatie opmaken naar de clubs  

o Voor de atleten en coaches uit het prestatieprogramma kunnen wij een bijstandsverzekering 

terugbetalen. We vragen aan de andere atleten (OP/TD) om dit ook af te sluiten  jaarlijks 

communiceren naar de roeiers.  

o We dienen nog eens na te gaan of er tussenkomst is indien dit binnen federatieverband is.  

 

PC – promotie en communicatie  

- Roei awards: feedback  

o Goede feedback, maar de zaal leunt zich niet voor grote opkomst  

o Tijdens de uitreiking van de awards geen eten en drinken laten serveren (nu was dit wel het geval)  

o In 2024 toch beter kijken naar een andere locatie, eens bij VSF / Sport Vlaanderen checken of zij een 

zaal kunnen adviseren (bv. Zebrastraat Gentse Sportawards) 

o Om de 2 jaar met de 3 partners samen organiseren  

o Financiële verdeling: eerst het totaalplaatje bekijken  

- Persrestricties  

o Brief wordt opgemaakt volgens voorbeeldbrief Basketbal Vlaanderen  

Gezond en Ethisch Sporten  

- Ethisch adviesorgaan VRL komt samen op 22/11  

- Tuchtcommissie 
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o Contact opnemen met Lut Wille en bespreken of de engagementen blijven  

- Decreet uittreksel strafregister voor personen die vaak in contact komen met minderjarige sporters – ICES zal 

in het voorjaar van 2023 infosessies geven en de federaties en club voldoende informeren over dit nieuwe 

decreet.  

- Mandaat API vastleggen (decretaal)  

o Er dient een afsprakennota opgemaakt te worden (volgens sjabloon ICES) waarin het onafhankelijk 

mandaat van de federatie API vastgelegd wordt. Dit moet vastgelegd worden in de notulen van het 

BO.  

o We adviseren dat de clubs dit ook doen met hun club API.  

 

BF – jeugdsport 

- Punten kunnen toegekend worden via mail naar dagelijks bestuur aangezien er in 2022 geen vergadering BO 

meer is  

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing:  

o Feedback Chantal n.a.v. EK en WK:   

 Redelijk wat opkomst voor coachopleiding in Saundersfoot  

 NL heeft een testdag georganiseerd en de beste roeiers waren geselecteerd voor het WK 

 Wij staan iets verder dan NL op vlak van Beach Sprint 

 Competitiekalender communiceren naar NL 

 Evt circuit inrichten met NL en Noord-Frankrijk  

 Deelname Belgen in EK San Sebastian wordt besproken  

o Er was een overleg met Katarina (GER) om te bekijken of samenwerking mogelijk is  

o Oplossing boten KRNSO?  

 Er kunnen boten ondergebracht worden in de loods van KRB  

- EXR game rowing 

o Celine en Arno hebben volgende week een overleg met Salty Lemon waar o.a. een demo zal gegeven 

worden van de nieuwe mogelijkheden  

 

BF – topsport  

- Gedrag richtlijnen n.a.v. stage U19 Tilburg  

o Er werden door VRL een aantal gedrag richtlijnen uitgewerkt voor roeiers op stage, coaches op stage, 

ouders en clubcoaches. Hiermee hebben we een ‘kader’ waar we kunnen op terugvallen bij 

eventuele problemen in de toekomst.  

- Uitrol selectie procedure 2023: deze werd gecommuniceerd naar de roeiers, clubs en coaches.  

- Visie rond kledij topsporters  

o Volgend jaar krijgen de roeiers die in 2022 een volledig pakket ontvangen hebben 2 roeipakjes en 1 

coolmax met korte mouwen. Uiteraard kunnen ze zelf nog de gewenste kledij aankopen.  

o Zwarte t-shirt is verplicht aan te kopen voor uniformiteit van het team.  

o Om de 2 jaar een volledig nieuw pakket geven 

o Voor de coaches 2 t-shirts per jaar  

- Professionalisering coaching in de clubs – hoe organiseren en financieren? Workshop bij Argo in Wageningen 

waarbij er 3 (part-time) prof coaches in dienst zijn  

o Deze workshop kan georganiseerd worden  

- Sponsoring en communicatie omtrent overeenkomst RP3  

o Conflict met sponsoring clubs vanuit Concept2?   

o Wat als ze aan wedstrijden deelnemen waarbij ze op Concept2 zitten (vb. OBIC)?  

o De afspraken gaan voornamelijk over het posten van foto’s op training (topsporthal)  

- Communicatie rond engagementsverklaring 

o Er wordt gevraagd om de clubs mee te informeren  
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Koninklijke Belgische Roeibond  

- Er heeft een vergadering plaatsgevonden met Axel Müller waarbij het selectieproces besproken werd  

- Datum BK lange boten 2023 – moeilijk om te verschuiven  

o Nu is het voorzien op 16/17 september  

o Bepaalde clubs zien het liever niet vroeger dan 23-24/09 omdat de roeiers dan langer voorbereid 

kunnen worden in de clubs   

- Conflict Beach Sprint Oostende valt samen met Luik  

o Wordt bekeken met KRNSO wat de mogelijkheden zijn  

 

Goed bestuur 

Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 16/11/2022 die aanleiding konden 

geven tot belangenvermenging. Er dient niets aangevuld te worden in het register. 

 

Varia 

- 50 jarig bestaan VRL 

o Eerste keer aandacht op AV najaar 2023 (receptie)  

o Informatiepanelen met foto’s maken (bv. Hofstade)  

o Academische zitting in voorjaar?  

Data bestuursorgaan voorjaar 2023 

o 18/01 

o 01/03 

o 22/03 AV  

o 19/04 

o 24/05 

o 05/07 

 

 


