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Datum:   18/01/2023 

Tijdstip:   19u00-21u30 

Locatie:   Huis van de Sport Gent     

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) - Hubert De Witte (HDW) - Elke Verhaeghe (EV) - Annemarie De Wispelaere (ADW)  -  

Gwenda Stevens (GS)  

 

Verontschuldigd: 

Lea Cappoen (LC) - Charles Henri Dallemagne (CHD) - Chantal Neirinckx (CN) - Patrick Lafontaine (PL) - 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 19 december wordt goedgekeurd.  

 

2. Basiswerking en beleidsfocussen 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Allround 

o Vraag van de clubs: zijn er kortere wedstrijden mogelijk (triathlons / duathlons)?  

o De vraag komt vermoedelijk eerder vanuit de coaches en ouders en niet vanuit de roeiers 

o Clubs zijn vrij om zelf hun voorprogramma op te maken en de wedstrijddag korter te maken 

o Er wordt gevraagd aan de kamprechters om de pauze zo kort mogelijk te houden   

- Groepsaankoop miniskiffs (cadet van Swift)  

o Celine stelt de vraag aan Peter Klomp wanneer hij naar hier komt begin februari  

- Afspraak Schulensmeer in verband met reglementen  

o Vanuit VRL bezorgen we de PPT met de wedstrijdreglementen. Schulensmeer kan daarna hun vragen 

doorgeven.  

o Door het feit dat de clubverantwoordelijken regelmatig wijzigen, gaat er veel informatie en kennis 

verloren.  

- Organisatie BK Korte Boten: vergadering op 8 februari in Hazewinkel 

o Er wordt voorgesteld om geen wedstrijden voor de 10-12 jarigen te voorzien  

- Toertocht planning 2023: 27 en 28 mei Oostende-Gent  

o Hubert geeft mee dat KRB geen uitbaters heeft, dus dat de club tijdig dient gecontacteerd te worden 

om de mogelijkheden qua lunch te bekijken  

- Instructiefilmpjes competitieluik I-Row zijn in opmaak  

 

RT – roeitrainers 

- Filmpjes rond materiaalafstelling  

o Er werden dit najaar 5 filmpjes gemaakt rond materiaalafstelling 

o In het BO wordt er 1 filmpje bekeken  

o De filmpjes worden binnenkort gecommuniceerd naar de trainers, clubs en roeiers  

- Sectoroverleg ‘meer trainers naar de sport’ – projectoproep 
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o Het BO beslist om niet in te tekenen op de projectoproep aangezien deze gelijkaardig is aan de 

beleidsfocus ‘professionalisering sportkaderopleidingen’, waar we als VRL op ingetekend hebben.   

 

CO – clubondersteuning  

- Verzekering – repatriëring / reisbijstand:  

o Atleten werden geïnformeerd i.v.m. persoonlijke bijstand, clubs ontvangen binnenkort de nodige info 

voor buitenlandse stages/wedstrijden  

- Energiesubsidies vanuit Sport Vlaanderen  

o De clubs werden hierover geïnformeerd en kunnen voor 15/2 een dossier indienen bij de Vlaamse 

Roeiliga  

- Clubbezoek Argo 14/02 

o Het belang van dit clubbezoek wordt nog eens extra benadrukt. Er zullen ervaringen gedeeld worden 

rond het professionaliseren van de coaching.  

- Ledenaangifte 2022 wordt volop voorbereid, op basis hiervan zal het jaarverslag 2022 opgemaakt worden.  

 

PC – promotie en communicatie  

- Roei awards: verdeling kosten   

o Het BO stelt voor om een tussenkomst van 750€ aan KBR en 750€ aan LFA te vragen. Celine verstuurt 

hiervoor een officiële mail.  

- Initiatieven Marc Verhoeyen – opstart roei activiteiten regio Scheldeland  

o Kan een club vanaf 3 april max 2 weken een C4+ en/of een 4+ uitlenen 

 Vanuit het BO wordt aangegeven dat de clubs van de aanwezige bestuurders dit niet kunnen 

voorzien  

o Aankoop 8+ KRSG 

 De VRL kan deze aankoop financieel niet ondersteunen  

o Roei locaties Wichelen / Dendermonde 

  Vanuit de VRL wordt er initiatief genomen om samen met Sport Vlaanderen en de Vlaamse 

Waterweg de mogelijkheden te bekijken.  

- Campagnes Sport Vlaanderen 

o Smeerem: vanuit de VRL werd hierop ingetekend  

o Mijn hart klopt voor de sport 

 

Gezond en Ethisch Sporten  

- Decreet strafregister in voege vanaf 1/02  

o VSF en ICES informeren ons eind januari, daarna informeren wij onze clubs  

o Enkele vragen die naar boven komen:  

 Hoe zit het met de wet op de privacy – zal dit uittreksel bv enkel door de secretaris kunnen 

ingekeken worden? 

 Moet je dit ook voorleggen als je enkel aan masters training geeft?  

 

BF – jeugdsport 

- De subsidies werden uitbetaald  

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing:  

o Aangekochte materialen eind 2022: 2 paar riemen, afstandsmeter, chronometers, megafoons  

- EXR game rowing:  

o Er werd een koppeling gemaakt tussen I-Row en EXR in functie van indoor kampioenschappen   

o Flow e-licenties voor EXR leden werd ontwikkeld. EXR leden kunnen via een doorklik op hun online 

EXR profiel een E-licentie afsluiten bij de VRL waardoor ze verzekerd zijn tijdens het indoor roeien en 

ze gratis kunnen deelnemen aan een roei initiatie op het water.  
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BF – topsport  

- Tewerkstellingsmogelijkheden trainers 2023 

o Er zal opnieuw gewerkt worden met de combinatie vrijwilligerswerk – artikel 17.  

- Overeenkomst met 6D  

o 6D ondersteunt de Belgian Sharks op vlak van supplementen door het aanbieden van korting.  

- Supplementen policy 

o De VRL zal de Belgian Sharks van supplementen voorzien tijdens stages en wedstrijden (niet 

daarbuiten)  

- Afronding situatie skiff Tristan 

o We kwamen niet tot een overeenkomst met BTR waardoor de skiff van Tristan terug naar Empacher 

zal gebracht worden.  

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

• De AV vindt plaats op 25 maart om 16u in KRSG. Aansluitend is er een uiteenzetting van Olympic Sport vs 

Non-Olympic Sport (door Patrick Van Campenhout).  

• Datum BK Lange Boten werd besproken en de datum blijft in de toekomst de 39e zondag van het jaar. De 2x 

wordt verhuisd naar BK Lange Boten 

• Brainstorming op 4 februari die geleid wordt door Patrick Van Campenhout.  

 

Goed bestuur 

Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 18/01/2023 die aanleiding konden 

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

 

Varia 

- Sociale maribel  

o We kunnen als VRL vanaf 1/1/2024 een toekenning vanuit de sociale maribel opnemen van 0,225 

VTE. Dit komt overeen met een 10.000€ die we zullen ontvangen.  

o Het BO is akkoord om de aanvraag in te dienen. 

- Opstart 50-jarig bestaan VRL 

o Er wordt voorgesteld om een werkgroep op te richten.   

- Oproep bestuurders:  

o Bekijken wie er herkozen moet worden op de AV van 22 maart  

o De vacante plaatsen in het BO zullen gecommuniceerd worden naar de clubs  

- Data Bestuursorgaan voorjaar 2023 

o 01/03 

o 22/03 AV  

o 19/04 

o 24/05 

o 05/07 

 

 


