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Verslag Bestuursorgaan Vlaamse Roeiliga 01/03/2023 

 

Datum:   01/03/2023 

Tijdstip:   19u00-21u30 

Locatie:   Huis van de Sport Gent 

 

Aanwezige bestuurders: 

Annelies Bredael (AB) - Lea Cappoen (LC) - Charles Henri Dallemagne (CHD) - Annemarie De Wispelaere (ADW) - 

Hubert De Witte (HDW) - Mike Galet (MG) - Patrick Lafontaine (PL) - Chantal Neirinckx (CN) - Gwenda Stevens (GS) 

- Elke Verhaeghe (EV)  

 

Verontschuldigd: 

Vincent Pauwels (VP)  

 

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 18 januari wordt goedgekeurd.  

 

2. Financieel resultaat 2022 

 

Lien Van de Velde licht het financieel resultaat toe. We sluiten 2022 af met een winst van ongeveer 7.500€. Dit is 

‘overgedragen winst’, het bedrag is te laag om de winst in een fonds te steken.  

 

3. Basiswerking 

 

AA – aanbod en activiteiten 

- Groepsaankoop miniskiffs:  

o Via Waterline/Swift kunnen we een groepsaankoop doen en een korting verkrijgen 

o Celine vraagt aan de clubs of er interesse is  

- Organisatie BK Korte Boten 

o Feedback vergadering 8/02 – er werd een draaiboek opgemaakt voor alle voorbereidingen 

o Live streaming voor de finales wordt bekeken  

o Bij de ‘open categorie’ wordt met een handicap gewerkt. Inschrijven hiervoor kan vanaf U17 (vanaf 

15 jaar).  

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

o Prijsbepaling: we vragen 40 euro voor 1 dag en 75 euro voor de 2 dagen. Hierin zit een lunchpakket 

inbegrepen.  

o De kostprijs voor de veiligheid (2 reddingsboten) is enorm gestegen ten opzichte van vorig jaar.  

- Instructiefilmpjes competitieluik I-Row zijn in opmaak  

- Het is belangrijk om mee te geven aan LFA dat wij als VRL niet als helpdesk voor I-Row kunnen fungeren bij 

problemen. Zij zullen best ook met een ticketsysteem bij ISB werken.  

 

RT – roeitrainers 

- BF professionalisering sportkaderopleidingen: dossier werd goedgekeurd door Sport Vlaanderen  

o Celine licht de 3 deelprojecten toe  

- Initiatorcursus Gent 2023 
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o Wellicht is er te weinig interesse om dit najaar een initiatorcursus te starten. 

o PL stelt de vraagt nog eens binnen KRCG  

 

CO – clubondersteuning  

- Clubbezoek Argo 14/02: feedback  

- Keynote Koen Vermeulen (‘Vrijwilligerswerk Werkt’)  

o Koen Vermeulen zal voorafgaand aan de AV op 22/03 een keynote komen brengen. Koen is 

dagdagelijks bezig met de begeleiding van sportclubs die kampen met enkele gekende 

problematieken zoals een tekort aan medewerkers en trainers.  

o Na de keynote kunnen we navraag doen bij de clubs of er interesse is in een traject via Koen.  

- Verzekering – repatriëring / reisbijstand:  

o Vanuit Arena wordt er aan onze Belgian Sharks en coaches die regelmatig naar het buitenland reizen 

een verzekering aangeboden.  

- Energiesubsidies vanuit Sport Vlaanderen  

o 6 clubs hebben een aanvraag ingediend bij de VRL 

o Wij dienen de aanvraag in bij Sport Vlaanderen voor 15 maart  

 

PC – promotie en communicatie  

- Platform Zazou: om aanbod clubs kenbaar te maken (initiaties / kampen)  

- Campagnes Sport Vlaanderen 

o Smeerem: vanuit SV krijgen we een stand met zonnecrème die we kunnen inzetten op events naar 

keuze 

 

Gezond en Ethisch Sporten  

- Dossier instructiefilmpjes letselpreventie werd goedgekeurd door SV 

o Celine bekijkt met Kristien Depluverez de inhoud van de filmpjes  

o De opnamedag zal wellicht in mei/juni plaatsvinden  

 

BF – jeugdsport 

Het dossier werd goedgekeurd door Sport Vlaanderen – VRL zal 10.000€ subsidies toekennen aan de clubs 

 

BF – Innovatief Project 

- Beach Sprint Rowing:  

o Goedkeuring subsidies – de planning 2023 wordt besproken 

o Er zal in 2023 nog geen wedstrijd vanuit KRB in Zeebrugge georganiseerd worden 

o Voor de wedstrijden op de Blaarmeersen en in Hazewinkel is een A-licentie vereist. Enkel de 

studentenroeiers kunnen een uitzondering krijgen (B-licentie).  

o Aegir heeft laten weten dat zij niet meer de veiligheid kunnen voorzien voor de wedstrijd in Gent. 

Indien er geen oplossing gevonden wordt vanuit een andere reddingsclub, kan er vanuit KRSG een 

oplossing geboden worden.  

o Het selectietraject voor het EK/WK/coupe BSR dient vanuit de topsportcommissie opgemaakt te 

worden. Aan de coupe zullen er 6 roeiers kunnen deelnemen (solo M/W, mixed, double M/W)  

o Chantal bekijkt met NL de mogelijkheden om hier samen een trainersopleiding te organiseren. 

o We bekijken via Koen Hollevoet (Ostend Sailing) en Koen De Gezelle (De Windhaan) de eventuele 

mogelijkheden om de boten permanent op het strand te laten liggen.  

- EXR game rowing:  

o Goedkeuring subsidies  

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  

- Communicatie met Belgian Sharks atleten  

o Vanuit de medewerkers VRL wordt er autonomie gevraagd om met de Belgian Sharks te 

communiceren aangezien we vaak worden aangesproken op het feit dat de clubs niet bij alle 

communicatie betrokken zijn. 

o De clubs worden geïnformeerd over de planning en de beslissingen en er zijn tweewekelijks 

coachmeetings met de clubcoaches.  

o De discussie wordt later opnieuw opgepikt aangezien er geen volledige eensgezindheid is binnen het 

BO.  

- Topsportschool dossier – werd besproken in topsportcommissie 1/03  

 

Koninklijke Belgische Roeibond  

- Vorig BO discussie over datum BK en dubbel. In de toekomst geen mogelijkheid meer om te schuiven qua 

data  

- Michel Ricard verkozen vanuit LFA voor KBR  

- Penningmeesterschap gaat naar naar Marc Midré  

- Urban Youth Games overeenkomst: in Gent op 20 en 21 april  

- Accommodaties voor EK/WK die buiten OC geboekt worden: wordt niet goed onthaald door OC  

- In Federale Kamprechterscommissie ontslag gekregen van Tim Sautois en we zouden voorstellen vanuit VRL 

om Carmen Hinterding te aanvaarden als derde kandidaat 

- Wie is eigenaar van het merk ‘Belgian Sharks’: KBR, VRL en LFA  

- Instagrampagina Belgian Sharks wordt besproken  

 

Goed bestuur 

- Er werden geen items of beslissingen genomen in de bestuursvergadering van 01/03/2023 die aanleiding 

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

- Op basis van de bestuurdersoproep is er momenteel 1 kandidatuur binnen gekomen van Wim Van Roy 

(KRNSO). Hij heeft bewust geen bestuursfunctie binnen de club van KRNSO. Het intern reglement werd hem 

toegestuurd. Het BO staat achter de kandidatuur van Wim.  

- Mogelijkheid bekijken om op termijn ook onafhankelijke bestuurders te werven? 

- De vraag wordt gesteld waarom ‘goed bestuur’ achteraan op de agenda staat. De reden is dat er nog zaken 

kunnen besproken worden tijdens de vergadering die mogelijk belangenvermenging kunnen veroorzaken.  

 

Varia 

- Werkgroep 50 jaar bestaan VRL is voor het eerst samengekomen op 27 februari.  

o Er zal een oproep worden gedaan op de AV of er clubs materiaal hebben of hun steentje willen 

bijdragen  

o Mogelijkheden worden bekeken voor rondreizende tentoonstelling  

o De AV in het najaar zal op vrijdagavond 8 december plaatsvinden (stichtingsdatum VRL) en 

aansluitend receptie 

o 2 mogelijke data in februari voor academische zitting met prominente sprekers – op uitnodiging  

o Organiseren business event tijdens BK Lange Boten (cfr. EK U23)  

o Afsluiter op de roei awards  

- Voorbereiding AV: jaarverslag 2-tal weken op voorhand naar de clubs versturen  

- Er lopen op dit moment gesprekken met een potentiële sponsor  

- Data Bestuursorgaan voorjaar 2023 

o 22/03 AV  

o 19/04 

o 24/05 

o 05/07 

 


