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Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 19/12/2022 

 

Datum:   19/12/2022 

Tijdstip:   20u30-21u30 

Locatie:   online 

 

Aanwezige bestuurders: 

Chantal Neirinckx (CN) - Gwenda Stevens (GS) - Hubert De Witte (HDW) - Lea Cappoen (LC) - Annelies Bredael (AB) 

- Mike Galet (MG) - Elke Verhaeghe (EV) 

 

Verontschuldigd:  

Annemarie De Wispelaere (ADW) - Charles Henri Dallemagne (CHD) - Patrick Lafontaine (PL) - Vincent Pauwels 

(VP)  

 

Verslaggever: Celine Pieters / Hubert De Witte 

 

 

Algemeen 

Het verslag van de vorige vergadering op 16/11/2022 wordt goedgekeurd. 

 

Goed bestuur 

Punten die aanleiding kunnen geven tot belangenvermenging: nihil 

 

IW – Interne Werking 

Goed bestuur 

In 2022 hebben zich geen belangenconflicten voorgedaan. Er dienen voor het werkingsjaar 2022 geen conflicten 

genotuleerd te worden in het hiervoor bestemde register. 

 

- Jaarlijkse evaluatie van de directie 

Er vond een functioneringsgesprek plaats tussen de algemeen coördinator Celine Pieters en de voorzitter op 

15/12/2022. Er wordt hiervan verslag gegeven en dit verslag wordt goedgekeurd.     

Op 20/12/2022 is een functioneringsgesprek gepland tussen de technisch directeur topsport Pim Raaben en 

de voorzitter. 

- Zelfevaluatie Bestuursorgaan + Evaluatie bestuurdersprofielen 

De zelfevaluatie vond plaats op 19/12/2022 voor de effectieve bestuursvergadering. De bestuurdersprofielen 

worden overlopen, er werden geen wijzigingen aangebracht. Er werd een verslag opgemaakt van deze 

evaluatie.  

- Evaluatie ‘Goed bestuur’ 

o Jaarlijks wordt er gewerkt volgens de principes van goed bestuur  

o Alles wordt in werking gesteld om zo goed mogelijk te voldoen aan deze zaken  

o In 2021 hadden wij een algemene score van 93,10%. In 2022 verwachten we eenzelfde score. 

o Volgend jaar zijn er enkele wijzigingen in goed bestuur. Deze werden reeds besproken op de 

Algemene Vergadering van 7/12/2022. 

o Voor 2023 zal er mogelijks een daling zijn in de algemene score van goed bestuur voor alle federaties. 

- Aanpassing Intern reglement/statuten 

o Er werden geen aanpassingen gedaan aan het intern reglement of statuten. De aanpassing van de 

statuten/intern reglement gebeuren in 2023. 
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- Vastleggen mandaat API (Celine Pieters en Arno Volckaert)  

o Het bestuursorgaan legt de afspraken tussen de federatie en API’s Celine Pieters & Arno Volckaert 

vast in een afsprakennota. Deze werd tijdens het bestuursorgaan besproken en goedgekeurd. 

o Het bestuursorgaan besliste ook om API’s Celine Pieters & Arno Volckaert het mandaat te geven om 

autonoom klacht in te dienen bij het tuchtorgaan. Dit werd ook opgenomen in de afsprakennota.  

 

Varia 

Data bestuursorgaan voorjaar 2023 

o 18/01 

o 01/03 

o 22/03 AV  

o 19/04 

o 24/05 

o 05/07 

 


