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VerslaVerslaVerslaVerslag Algemene Vergaderingg Algemene Vergaderingg Algemene Vergaderingg Algemene Vergadering    00007777/12//12//12//12/2020202022222222    ––––    11119999uuuu30303030    tot tot tot tot 21u3521u3521u3521u35    te KRSGte KRSGte KRSGte KRSG    
 

Aanwezigen Bestuursorgaan: Annelies Bredael, Lea Cappoen, Annemarie De Wispelaere, Hubert De 

Witte, Mike Galet, Patrick Lafontaine, Chantal Neirinckx, Gwenda Stevens, Elke Verhaeghe 

 

Verontschuldigd Bestuursorgaan: Charles-Henri Dallemagne, Vincent Pauwels 

 

Aanwezigen personeel: Pim Raaben, Celine Pieters, Lien Van de Velde 

 

Aanwezige effectieve leden:  

ARV: Leo Deryck 4 stemmen 

GRS: Frederick Tison, Geert Vanderdeelen 5 stemmen 

KRB: Frank Pottie, Piet Graus 6 stemmen 

KRCG: Roland Sautois, Daniel Maes, Benjamin Symons 6 stemmen 

KRSG: Philippe Fernagut, Patrick Rombaut 6 stemmen 

KRNSO: Jeroen Neus 6 stemmen 

The OAR: Filip Joossens  2 stemmen 

VVR: Patrick Veere 2 stemmen 

TOTAAL: 37 stemmen 

 

Verontschuldigde of afwezige effectieve leden:  

RNV 1 stem 

Akhenaton 2 stemmen 

TRT 6 stemmen 

C-Row 1 stem 

BTR 4 stemmen 

Kortrijkse Roeiclub 2 stemmen 

Schulensmeer 

Ieperse Roei en Watersportvereniging 

1 stem 

1 stem 

TOTAAL: 18 stemmen 

 

De voorzitter opent de Algemene Vergadering. 

 

0.0.0.0. Registratie van de stemgerechtigde ledenRegistratie van de stemgerechtigde ledenRegistratie van de stemgerechtigde ledenRegistratie van de stemgerechtigde leden    

Er zijn 37 van de 55 stemmen aanwezig. 

    

1.1.1.1. Openingswoord voorzitter Openingswoord voorzitter Openingswoord voorzitter Openingswoord voorzitter     

De voorzitter wenst iedereen van harte welkom.  

    

2.2.2.2. Aanduiding verslaggeverAanduiding verslaggeverAanduiding verslaggeverAanduiding verslaggever    

De VRL medewerker Lien Van de Velde zal het verslag verzorgen. 

 

3.3.3.3. Aanduiding stemopnemersAanduiding stemopnemersAanduiding stemopnemersAanduiding stemopnemers    

Frederick Tison en Roland Sautois zijn stemopnemers. 

    

    

    

    



 

4.4.4.4. Voorstelling Voorstelling Voorstelling Voorstelling jaaractiejaaractiejaaractiejaaractieplan 20plan 20plan 20plan 2022223333    

    

a.a.a.a. BasiswerkingBasiswerkingBasiswerkingBasiswerking    

Celine Pieters overloopt het jaaractieplan van de basiswerking.  

De basiswerking wordt onderverdeeld in 5 pijlers: competitie en recreatie, roeitrainers, 

clubondersteuning, promotie en Gezond en Ethisch Sporten (GES). 

    

CompCompCompCompeeeetittittittitieieieie 

VRL heeft een competitieaanbod voor elke roeier: jeugd – volwassenen – recreanten – topsporters – 

G-roeiers – scholieren – studenten 

• VRL heeft een gemiddelde stijging van 7,5% Vlaamse deelnemers aan Belgische 

roeiwedstrijden tegen 2024 

Organiseren van wedstrijden, Beach Sprint, competitie scholieren, competitie studenten, 

virtuele ergowerdstrijd, ondersteuning clubs via I-Row 

• 75% van de roeiclubs die aan wedstrijden deelnemen stelt minstens 1 tijdsopnemer ter 

beschikking van de wedstrijdjury tegen 2024 

Digitalisering, integratie initiatorcursus, belonen via jeugdfonds, week van de official 

 

Celine Pieters geeft uitleg over het project Watersportbaan met o.a. de baggerwerken die gestart zijn, 

de bouw van een nieuwe aankomsttoren (start in 2023) en de wedstrijdtiming: een nieuw 

tijdsregistratiesysteem zal uitgerold worden aan de Watersportbaan (operationeel tegen voorjaar 

2024). 

 

Vraag Frederick Tison: kan er nog een verschuiving zijn binnen het budget als bvb. de baggerwerken 

een hogere kost met zich meebrengen dan vooraf voorzien waardoor er minder overblijft voor de 

tijdsregistratie?  

Antwoord: Celine Pieters weet exact niet hoe de budgettering van de Stad Gent in elkaar zit maar het 

budget voor de tijdsregistratie blijft zoals in het begin voorzien. 

    

Celine Pieters vraagt nogmaals aan de Gentse clubs om de vaarregels inzake de baggerwerken te 

respecteren om er zo voor te zorgen dat de roeiers kunnen blijven roeien. Bij het niet respecteren zou 

het kunnen zijn dat de toegang tot de roeibaan wordt ontzegd. 

    

RecreatieRecreatieRecreatieRecreatie    

VRL creëert een aanbod voor elke recreatieve roeier in samenwerking met de aangesloten clubs 

Organisatie toertocht, Beach Sprints, ondersteuning recreatieve werking clubs, aanbieden van tools, 

promoten recreatief roeien. 

    

RoeitrainersRoeitrainersRoeitrainersRoeitrainers    

VRL heeft tijdens de beleidsperiode 2021-2024 een jaarlijkse kwalificatiegraad tussen 65% en    70% 

• VRL leidt de komende beleidsperiode jaarlijks gemiddeld 5 nieuwe gediplomeerde trainers op 

(alle opleidingsniveaus) 

Jaarlijks 1 VTS cursus organiseren, inzetten op E-learning, herwerken inhouden, bijscholingen 

organiseren 

• VRL wil de kwalificatiegraad in West-Vlaanderen doen stijgen naar 50% tegen 2024 

Organiseren van VTS-cursussen en bijscholingen in de provincie West-Vlaanderen 

 

Celine Pieters stelt de herwerkte opleidingsstructuur van de Vlaamse Trainersschool voor. 

 

 

 

 



 

Vraag Frederick Tison: waarop baseren jullie zich om de lijst van clubtrainers samen te stellen? 

Antwoord: Het is belangrijk dat de clubs al hun trainers ingeven in I-row. Dit wordt door de VRL 

nagekeken via o.a. het jeugdsportproject waar aan de jeugdverantwoordelijken gevraagd wordt alle 

trainers aan te vinken in I-row. 

    

ClubonderClubonderClubonderClubondersteuningsteuningsteuningsteuning    

VRL biedt een kwalitatieve clubondersteuning aan voor haar aangesloten clubs 

• VRL brengt alle noden van haar aangesloten roeiclubs in kaart en begeleidt hen naar een hoger 

niveau tegen 2024 

Uitwerken data-analyse voor elke club, bespreking met clubs, bekijken van 

ondersteuningsmogelijkheden 

• VRL optimaliseert de verschillende vormen van clubondersteuning 

• Sporttechnische ondersteuning (trainingsschema’s, instructiefilmpje materiaal-

afstelling) 

• Administratieve ondersteuning (verzekering, instructiefilmpjes I-row) 

• Materiële ondersteuning 

• Ondersteuning op vlak van veiligheid en preventie 

• Ondersteuning op vlak van ethiek en grensoverschrijdend gedrag 

• Ondersteuning bij opstart Beach Sprints 

    

PromotiePromotiePromotiePromotie    

VRL heeft 2.000 aangesloten leden tegen 2024 

• VRL verhoogt de drop-in tot een gemiddelde van 600 leden in de komende beleidsperiode 

door actief in te zetten op innovatieve trends 

Jaarlijks promotioneel event, deelname events SV, ergometerproject middelbare scholen, 

studentenroeien, roei awards, promotionele filmpjes, promo rond Beach Sprints, inzetten op 

exergames, persberichten, … 

• VRL verlaagt de drop-out bij studenten (19-24 jaar) tot een gemiddelde van 20% over de 

beleidsperiode 2021-2024 

Organisatie werking studentenroeien, deelname studentenkampioenschappen 

• VRL heeft in elke provincie een ledenaantal van minimum 10% tegen 2024 

Meer inzetten op promotionele events in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant (vb. via 

ergometerproject, …) 

    

GESGESGESGES    

VRL voert een gezond en ethisch sportbeleid 

• VRL voert een gezond sportbeleid 

Betrekken van een arts in de federatie (Dr. Ruben De Gendt), aanbeveling sportmedisch 

geschiktheidsonderzoek, registreren sportongevallen, letselpreventie, … 

• VRL voert een ethisch sportbeleid en een integriteitsbeleid 

Federatie API, club API’s, opleidingen en bijscholingen, gedragscodes, handelingsprotocol, 

tuchtreglement, tuchtorgaan, clubondersteuning bieden, … 

 

Enkele Ethische nieuwtjes: 

• Er zijn sinds kort 2 API’s bij de VRL. Naast Celine Pieters heeft ook Arno Volckaert de opleiding 

tot API voltooid. 

• Er komt een nieuw decreet waarbij personen die (minderjarige) sporters begeleiden een 

uittreksel uit het strafregister moeten kunnen voorleggen aan de club/federatie/organisatie 

waarvoor ze die functie uitvoeren. We zullen de clubs inlichten van zodra deze regel in voege 

treedt. 

• Er wordt uitleg gegeven over de toolbox sportouders van ICES. 

• Wedstrijd: wijpestvrij.be voor clubs. Clubs kunnen hieraan deelnemen tot 21 december 2022. 



 

 

Vraag Frederick Tison: is het bij ons verplicht om een ECG te doen?  

Antwoord: bij de VRL is het aan te raden om dit te doen maar niet verplicht. Wij stellen een protocol 

voor het sportmedisch geschiktheidsonderzoek voor via de A-licentie, maar wij verplichten onze leden 

niet om het geschiktheidsonderzoek (waaronder ECG) bij een erkend keuringsarts te laten afnemen 

vanwege de hogere kostprijs.  

 

Vraag Benjamin Symons: er zou door de VRL een groter botenpark moeten aangelegd worden, bvb. 

aankoop boten voor topsportgebruik 

Antwoord: De VRL krijgt jaarlijks en topsportbudget. Hiermee dienen zij het volledige 

topsportgebeuren te financieren. Echter is Sport Vlaanderen niet van mening dat zij de aankoop van 

alle boten moeten financieren. 

 

Vraag Benjamin Symons: de clubs hebben nood aan professionalisering want alles draait op vrijwilligers 

die dit met veel enthousiasme uitvoeren maar te veel op hun schouders krijgen. 

Antwoord: Wij zijn hier volledig mee akkoord, er valt te veel op de schouders van de clubs en hun 

vrijwilligers. We zijn ook voorstander van professionalisering. In het kader daarvan organiseren we in 

het voorjaar 2023 een uitwisseling dag met een roeiclub uit NL (Argo) om eens hun good practices te 

horen.  

 

b.b.b.b. BeleidsfocusBeleidsfocusBeleidsfocusBeleidsfocussensensensen    

    

i.i.i.i. BeleidsfocusBeleidsfocusBeleidsfocusBeleidsfocus    jeugdsportjeugdsportjeugdsportjeugdsport    

Celine Pieters overloopt het jaaractieplan van de beleidsfocus jeugdsport. 

“Tegen 2024 wenst de VRL een stijging van 5% van het totaal aantal punten.”“Tegen 2024 wenst de VRL een stijging van 5% van het totaal aantal punten.”“Tegen 2024 wenst de VRL een stijging van 5% van het totaal aantal punten.”“Tegen 2024 wenst de VRL een stijging van 5% van het totaal aantal punten.” 

• OD1: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie jeugdopleiding 

en begeleiding met 10% 

• OD2: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie clubbestuur en 

jeugdwerking met 5% 

• OD3: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie promotie van 

de jeugdroeiclub met 10% 

• OD4: Tegen 2024 stijgt het totaal aantal behaalde punten binnen de categorie ethisch en 

gezond sporten met 10% 

 

We maken van de gelegenheid gebruik om de behaalde jeugdsportlabels 2022 uit te delen aan de 

aanwezige club: GRS, KRCG, KRSG, KRNSO, ARV, KRB, The OAR, TRT. 

 

ii.ii.ii.ii. Beleidsfocus innovatie: Beach sprint RowingBeleidsfocus innovatie: Beach sprint RowingBeleidsfocus innovatie: Beach sprint RowingBeleidsfocus innovatie: Beach sprint Rowing    

Celine Pieters overloopt het jaaractieplan van de beleidsfocus innovatie - Beach Sprint Rowing. 

Ze evalueert het jaar 2022 en overloopt de planning van 2023.  

We dienden opnieuw een project in voor 2023 (en 2024), vooral omdat het project nog niet afgelopen 

en er nog afschrijvingen lopen over het jaar 2023. 

 

Evaluatie 2022 

• Organisatie seminarie BSR 19/02 

• Blaarmeersen Beach Cup 18/05 

• Trainingsdag De Haan 15/08 

• BK Beach Sprint Rowing Oostende 21/08 

• Talentendag Oostende 21/08 

• Deelname EK San Sebastian 28-29/10 

• Buitenlandse contacten 

 



 

Vraag Frederick Tison: wat is er uit die talentendag gekomen? 

Antwoord: Op dit moment beschikken we nog niet over de nodige topsportbudgetten om aan 

talentontwikkeling te doen. We hopen dat Sport Vlaanderen ons binnenkort wil ondersteunen 

hiervoor. De talentendag was sowieso goed voor de promotie van de sport.  

 

Planning 2023 

• Organisatie wedstrijdcircuit 2023 

1. Blaarmeersen Beach Cup 17/05 

2. Hazewinkel 24/06? 

3. BK Beach Sprint Oostende 

4. Zeebrugge?  

• Organisatie van 3 trainingsmomenten op zee 

• Organisatie talentendag Oostende 

• Deelname aan internationale kampioenschappen 

1. EK La-Seyne-sur-Mer (FR) 31/08-03/09 

2. Coupe de la Jeunesse Donoratico (IT) 23-24/09 

3. WK? Datum en plaats nog toe te kennen 

• Mediacampagnes + storytelling 

• Organisatie trainersopleiding i.s.m. buurlanden (Nederland, Noord-Frankrijk,…) 

 

We hopen opnieuw subsidies te ontvangen voor dit project, deze beslissing zal half maart 2023 

meegedeeld worden.  

 

Voorstel Benjamin Symons: waarom voor de promotie van het BK Beach Sprint in Oostende niet 

samenwerken met plaatselijke radiozenders die altijd aanwezig zijn aan de kust tijdens de 

zomermaanden?  

Vraag Benjamin Symons: Blijft het beperkt tot beach sprint rowing of gaan we ook met coastal rowing 

aan de slag? 

Antwoord: We hebben voorlopig gekozen voor het luik beach sprint om hierrond een project uit te 

schrijven en dit te laten subsidiëren door Sport Vlaanderen gezien de grote kans dat dit Olympisch 

wordt. Hier in Vlaanderen is er niet direct een cultuur inzake coastal rowing, maar we kunnen hier zeker 

mee aan de slag gaan indien er vraag naar is van uit de clubs.  

Vraag Benjamin Symons: Wordt dit Olympisch?  

Antwoord van Patrick Rombaut: Dit zal beslist worden tweede helft 2023. 

 

iii.iii.iii.iii. Beleidsfocus innovatie: Beleidsfocus innovatie: Beleidsfocus innovatie: Beleidsfocus innovatie: EXREXREXREXR    RowingRowingRowingRowing    

Celine Pieters overloopt het jaaractieplan van de beleidsfocus innovatie - EXR Rowing. 

De uitwerking van 2022 wordt geëvalueerd. We dienden opnieuw een project in voor 2023 (en 2024), 

vooral omdat het project nog niet afgelopen is en ook omdat er een aantal aankopen gedaan werden 

van materialen die nog verder af te schrijven zijn over het komende jaar 2023. Het is afwachten of we 

opnieuw subsidies zullen krijgen voor dit project, deze beslissing wordt half maart 2023 genomen. 

 

Evaluatie 2022 

• Campagne clubs 

• Campagne scholen 

• Campagne ‘on tour events’ 

• Campagne initiaties (3) 

• Campagne OBIC 

• Flow lidmaatschap 

In 2022 brachten we 2.263 jongeren in contact met EXR! 

 



 

Planning 2023 

• Verder zetten campagnes 2022 

• EXR schoolsportevent i.s.m. MOEV 

• EXR studentensportevent 

• Campagne fitnesscentra 

• Organisatie EXR kampioenschap 

 

iv.iv.iv.iv. Beleidsfocus Professionalisering sportkaderopleidingenBeleidsfocus Professionalisering sportkaderopleidingenBeleidsfocus Professionalisering sportkaderopleidingenBeleidsfocus Professionalisering sportkaderopleidingen    

Er is een nieuwe beleidsfocus in het leven geroepen om de sportkaderopleidingen vanuit de 

federaties te professionaliseren. 

Wij dienden een project in voor 2023 daar er nood is aan een kwaliteitsimpulskwaliteitsimpulskwaliteitsimpulskwaliteitsimpuls en digitaliseringdigitaliseringdigitaliseringdigitalisering 

binnen onze opleidingen. 

Deze deelprojecten werden uitgeschreven. 

• Deelproject 1 – oprichten werkgroep voor het herwerken van de opleidingsstructuur roeien 

• Deelproject 2 – ontwikkelen van een kennisplatform met roeispecifieke topics 

• Deelproject 3 – ontwikkelen van e-learningmodules  

 

v.v.v.v. Beleidsfocus Beleidsfocus Beleidsfocus Beleidsfocus topsporttopsporttopsporttopsport    

Pim Raaben overloopt het jaaractieplan van de beleidsfocus topsport:  

• Evaluatie van de resultaten van 2022 

• Development path Belgian Rowing Team 

• De weg naar Parijs 2024 

o Team maximalisatieTeam maximalisatieTeam maximalisatieTeam maximalisatie 

 2022: ploegen bouwen 

 2023: kwalificatie M2x en LM2xkwalificatie M2x en LM2xkwalificatie M2x en LM2xkwalificatie M2x en LM2x 

 2024: OS Parijs ! 

o High High High High Performance CultuurPerformance CultuurPerformance CultuurPerformance Cultuur 

 Duidelijke richtlijnen & procedures 

o CentralisatieCentralisatieCentralisatieCentralisatie 

 Boten opslag 

 Ergometer ruimte  

 Catamaran  

• De doelstellingen worden overlopen: dit zijn doelstellingen die ons worden opgelegd door 

Sport Vlaanderen en die door de roeiers bereikt moeten worden (bvb. in 2024 top 5 EK, top 

6 WK -OS) 

• Begroting topsport 2023: dit budget werd inmiddels al aangepast en zal een stuk minder zijn 

dan aangevraagd. Dit wordt verder gefinetuned en er kan wel al gezegd worden dat er steeds 

geschrapt moet worden en compromissen moet nemen om binnen de gekregen budgetten 

te blijven. 

De onderverdeling blijft gelijk: volgende kosten worden gefinancierd of gesubsidieerd: 

o Loonkost 

o Sportwetenschappelijke omkadering 

o Binnenlandse verplaatsingen 

o Binnenlandse verblijfskosten 

o Buitenlandse stages 

o Internationale wedstrijden 

o Aankoop materialen (in beperkte mate) 

• De verschillende programma’s worden overlopen (PP2-PP3-OP) 

• Pim Raaben geeft uitleg rond de centralisatie van het trainingscentrum in Gent 

 



 

Begroting Begroting Begroting Begroting 2022022022023333    

Lien Van de Velde overloopt de jaarbegroting 2023 (zie slides). De kosten en opbrengsten voor de 

basiswerking, beleidsfocussen en algemene kosten en opbrengsten worden overlopen.  

Deze begroting is steeds een schatting daar we nooit zeker zijn welke de (basis)subsidiëring uiteindelijk 

zal zijn.  

Nadat de exact toegekende subsidies van de beleidsfocussen gekend zijn (rond half maart), wordt de 

begroting herwerkt naar die cijfers. Echter de subsidie voor de basiswerking weten we altijd pas 

achteraf (in juli van het jaar dat volgt). 

 

Vraag Patrick Rombaut: Is het de bedoeling dat de clubs het tekort aan budget bijpassen?  

Antwoord: Voor de beleidsfocussen (behalve jeugdsport: eigen inbreng van 20%) is het zo dat er enkel 

kan gespendeerd worden wat we ontvangen van Sport Vlaanderen. Hier wordt heel nauwkeurig op 

toegezien. We zullen niet vragen aan de clubs om een tekort in topsport bij te passen. 

 

Opmerking Patrick Rombaut: We kunnen de begroting voorlopig goedkeuren, maar kunnen dit pas 

definitief doen als de definitieve cijfers vanuit Sport Vlaanderen gekend zijn  

 

Vraag Geert Vanderdeelen: hoe gaat het solidariteitsfonds in zijn werk? 

Antwoord: De pot van 7.500 euro wordt pro rata verdeeld tussen de betrokken clubs. Dit gaat over 

deelnames aan stages van U19 en U23 atleten.  

 

Opmerking Chantal Neirinckx: NRF is geen schenking voor de VRL, maar een ondersteuning voor de 

clubs. Met dit geld worden o.a. de kledij aangekocht voor de roeiers die we uitsturen naar de 

jeugdbeker. Dit is een kost die de clubs niet moeten betalen. 

Antwoord: Boekhoudkundig staat dit geboekt op een schenking daar dit geld is dat de VRL ontvangt 

en er geen belasting moet op betaald worden. 

 

Vraag Benjamin Symons: wordt er actief op sponsoring ingezet?  

Antwoord: Dit is geen eenvoudig verhaal (beperkt bereik / weinig media aandacht / …)  

Indien er iemand neutraal bereid is op basis van een commissie te werken, zijn wij als federatie zeker 

geïnteresseerd om met die persoon rond de tafel te gaan zitten. 

 

Vraag Filip Joossens: wie is de sponsor t.w.v. 4.000€?  

Antwoord: Dit is een doelstelling, maar we hebben geen concrete plannen op dit moment – vroeger 

waren dit de adverteerders in de Roeigids. Dit werd niet aangepast nu de Roeigids er niet meer is. We 

zullen dit aanpassen in maart wanneer de begroting wordt herwerkt naar de toegekende cijfers door 

Sport Vlaanderen. 

 

Vraag Jeroen Neus: graag meer uitleg over ‘girls on board’ 

Antwoord: We kregen deze avond het besluit dat ons ingediend project niet werd goedgekeurd. Er 

werden 21 projecten ingediend waarvan er 11 worden gesubsidieerd. Dit project moest inderhaast 

opgesteld worden waardoor we niet genoeg tijd hadden om een goed uitgeschreven project, in 

samenspraak met de clubs uit te werken. Dit staat zeker nog op de planning in de toekomst als er 

ruimte vrijkomt om een kwalitatief project uit te werken  

 

Besluitneming:Besluitneming:Besluitneming:Besluitneming:    

Het jaaractieplan van de basiswerking en alle beleidsfocussen 2023 samen met de (voorlopige) 

begroting 2023 worden unaniem goedgekeurd. 

In maart wordt een meer accurate begroting 2023 voorgesteld op de voorjaars AV. 

 

 

 



 

5.5.5.5. Goed bestuurGoed bestuurGoed bestuurGoed bestuur    

    

2016 2016 2016 2016 tot 2022tot 2022tot 2022tot 2022 

• 29 harde indicatoren (HI)  

• 14 zachte indicatoren (ZI) 

Aanpassingen in 2023Aanpassingen in 2023Aanpassingen in 2023Aanpassingen in 2023 

• Opname van enkele zachte indicatoren als harde indicator 

• Basisinfo sportclubs 

• Evenwichtige samengesteld bestuursorgaan en externe bestuursleden 

• Risicobeheersing 

• Klachtenprocedures 

• Matchfixing 

• 2 nieuwe harde indicatoren 

• website vermeldt verzekeringspolissen voor haar sporters en andere 

belanghebbenden 

• VRL voorziet in een sterke en gedragen vertegenwoordiging in bestuursorgaan 

van Belgische koepelfederatie  

• Wijzigingen aan enkele bestaande harde indicatoren  

→ Van 29 naar 36 harde indicatoren 

 

Vraag Patrick Rombaut: kunnen wij als club bijdragen aan de scores voor goed bestuur?  

Antwoord: De clubs kunnen niet echt bijdragen aan de score voor goed bestuur. Het is vooral de 

federatie die goed moet scoren op pijlers zoals transparantie, democratie en interne verantwoording. 

Door al veel informatie op de website te plaatsen en een open communicatie te voeren verdienen we 

al heel wat punten. 

 

Op dit ogenblik hebben we al jaren een score rond de 92%, dit is een vrij hoge score waarmee we 

hoger uitkomen dan het gemiddelde van alle federaties. 

Mogelijks met de nieuwe aanpassingen zullen alle federaties zakken in deze score werd ons 

meegedeeld vanuit Sport Vlaanderen. 

 

6.6.6.6. VarVarVarVariaiaiaia    

Mededeling over de verzekeringen: 

Bij de verzekering is volgend decretaal gewijzigd: De federaties hebben de verplichting hun leden te 

verzekering tot de leeftijd van 75 jaar. 

 

 

Oproep Patrick Rombaut inzake 50 jarig bestaan VRL: 

VRL werd gesticht in 1973, in 1974 werd het een vzw, dus volgend jaar is het 50 jaar VRL.  

Aan alle clubs wordt gevraagd om eens in hun archieven te duiken en opzoekwerk te doen rond 

pioniers die er in de beginne bij waren bij de oprichting van de Vlaamse Roeiliga. Deze documenten 



 

mogen afgegeven worden aan het VRL secretariaat opdat zij dit kunnen gebruiken voor de viering 

van 50 jaar VRL. 

 

7.7.7.7. MMMMededelingen van de KBRededelingen van de KBRededelingen van de KBRededelingen van de KBR    

Er zijn geen mededelingen. 

 

8.8.8.8. Slotwoord door de voorzitterSlotwoord door de voorzitterSlotwoord door de voorzitterSlotwoord door de voorzitter    

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inzet in hun clubs, zowel bestuurders als trainers. 

Zonder de clubs is er geen federatie.  

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid.  

De vergadering wordt afgesloten om 21u35.    

 


