
    
 

Aan de Vlaamse Roeiliga, 

Aan de Voorzitter van de Vlaamse Roeiliga, 

Aan de leden van de Raad van Bestuur van K.B.R., 

Aan de leden van de Raad van Bestuur van de V.R.L., 

Aan de leden van de Raad van Bestuur van de N.R.F., 

Aan de leden van de Federale commissies, 

Aan de kamprechters, 

Aan de emeritus-leden van de K.B.R., 

Aan de ere-voorzitters K.B.R., 
 

                   De Pinte, 28 februari 2019. 

 

Geachte Dames en Heren, 

 

Betreft: Uitnodiging - Algemene Statutaire Ledenvergadering K.B.R.   

 

Met dit schrijven hebben wij de eer en het genoegen U uit te nodigen tot het 

bijwonen van de STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING van de 

KONINKLIJKE BELGISCHE ROEIBOND die zal plaats vinden op zaterdag 30 

maart 2019 om 13u30 in de lokalen van de ARV, Beenhouwerstraat 24 te 2830 

Heindonk. 

 

Dagorde: 

 

1. Opening en welkomstwoord van de voorzitster. Gwenda STEVENS 

2. Registratie van de stemgerechtigde leden. 

3. Goedkeuring agenda. 

4. Aanduiding verslaggever. 

5. Aanduiding stemopnemers. 

6. Goedkeuring van het verslag van de AV van 31 maart 2018. 

7. Goedkeuring van het administratief verslag 2018. Ferdinand PEETERS 



8. Jaarverslag 2018 van de Federale sporttechnische commissie. Dominique 

BASSET 

9. Jaarverslag 2018 van de Federale kamprechters en regatta commissie. Chantal 

NEIRINCKX 

10. Jaarverslag 2018 van de Federale medische commissie. Serge BROKA en 

Ruben DE GENDT 

11. Financieel jaarverslag 2018. Marc MIDRE 

12. Verslag van de rekening onderzoekers  2018. Yola BACKELJAUW en Lionel 

NAOME 

13. Goedkeuring rekeningen ontvangsten en uitgaven 2018. 

14. Kwijting aan de Raad van Bestuur m.b.t. 2018. 

15. Voorstelling begroting 2019. Vaststellen bijdrage 2019. Goedkeuring begroting 

2019. Marc MIDRE  

16. Mededeling aangaande de activiteiten: 

FISA -  Patrick ROMBAUT  

Coupe de la Jeunesse & BOIC – Daniël DEWEERT en Gwenda STEVENS 

17. Politiek 2019. Gwenda STEVENS 

18. Aanduiding rekeningonderzoekers 2019. 

19. Uitreiking van de “emeritus” eretekens van de K.B.R. Huldiging van 

kamprechters KBR. 

20. Uitreiking van de Bekers van België aan de winnende verenigingen. De 

vertegenwoordigers van deze verenigingen dienen aanwezig te zijn op de AV 

ten einde de bekers in ontvangst te nemen. 

21. Varia 

22. Slotwoord. Gwenda STEVENS 

 

Gevolgd door een lezing van Dominique Monami met als thema 

 “A Golden State of Mind”. 

15u45 – 17u 

 

       In de hoop U te kunnen begroeten, tekenen wij met oprechte roeisportgroeten.  

   

     Namens de Raad van Bestuur KBR, 

 

Gwenda STEVENS     Ferdinand Peeters 

Voorzitter       Secretaris-Generaal 

 

 
Opmerkingen: 

• Van zodra de diverse verslagen betreffende bovenstaande agendapunten in ons bezit zijn, 

worden deze nagezonden aan de leden van de algemene vergadering en andere betrokkenen. 

• De uitslagen betreffende punt 20 werden aan de liga’s overgemaakt. 

• De AV wordt gevolgd door een maaltijd. De modaliteiten hieromtrent worden U later 

medegedeeld. 



INTRODUCTION => Une motivation en or

Qui n’a jamais voulu réaliser son rêve, quel qu’il soit? Travailler dur pour
atteindre son rêve est perçu par certains comme un sacrifice et pour
d’autres comme une évidence. La motivation est plus que jamais
essentielle si l’on veut réaliser son objectif et affronter les changements
futurs .

Dominique Monami partage son expérience, sa passion et sa
motivation de sportive de haut niveau et comme coach en entreprise
depuis 15 ans. Elle vous donnera ses conseils pratiques sur les points
suivant:

Quel est l’impact du talent sur la motivation?

Comment renforcer sa motivation?

Comment rebondir après un échec?

Quel état d’esprit est il essentiel d’avoir pour grandir et sortir de sa
zone de confort tout en gardant du plaisir?

De quoi avons-nous besoin pour atteindre notre objectif?

Comment créer la bonne énergie tout au long de la journée pour rester
performant?



INTRODUCTIE => A golden state of mind

Wie droomt er niet van om zijn/haar mooiste dromen te realiseren?

Hard werken om die dromen te verwezenlijken is voor de één een zware

opgave en voor de ander spielerei. « MOTIVATIE » is het kernwoord om je

dromen te realiseren en de toekomst in de ogen te kijken.

Dominique Monami deelt haar ervaring, passie en motivatie uit haar

sportcarrière en 15 jaar als personal- en bedrijfscoach aan de hand van

handige tips en tricks over de volgende topics:

Wat is de impact van talent op motivatie?

Hoe verstrek je je motivatie?

Hoe omgaan met tegenslag?

Welke ingesteldheid heb je nodig om te groeien en uit je comfortzone te

treden maar toch plezier in je werk te behouden?

Wat heb je nodig om je doel te bereiken?

Hoe creëer je voldoende energie om gedurende heel de dag goed te

presteren?



INTRODUCTION => A golden state of mind

Have you ever wanted to make your dream comes true? Working
hard to acheave your dream is for some people a sacrifice for
other an evidence. Motivation is key if you want to achieve your
objective & face the future challenges .

Dominique Monami will share her experience, passion and motivation
as a former top athlete and business coach since 15y. She will give you
concrete tips & tricks on the following topics:

What is the impact of talent on your motivation?

How can you reinforce your motivation?

How do you rebound after a bad experience ?

Which state of mind is essential to grow & still having fun?

What will help you to reach your objective?

How do you create the right energy balance during the day to stay
focus?



Dominique Monami    

 

Opleiding 

• Diploma moderne talen SFX-college in 1991 
• Perfect drietalig: Frans – Nederlands & Engels 
• Mental coaching school @ Mentally fit Institute 
• Opleiding Performance coaching @Linkup coaching Parijs 
• Opleiding veerkracht coaching @Betterminds@works 

Sport 

• Professionele tennisspeelster van 1991 tot 2000  
• Beste klassement: 9de op de wereld ranking 
• Bronzen medaille op de OS in Sydney in 2000  
• Fed Cup speelster van 1991 tot 2000  
• Fed Cup captain van 2016 tot 2018 
• Ondervoorzitster van atletencommissie van 2005 tot 2008 
• Sportpersoonlijkheid en Sportvrouw van het jaar in 1998  
• Lid raad van bestuur BOIC en Ligue Handisports sinds 2017 
• Directrice van de Brussels Open 2011-2013 (WTA-toernooi) 
• Directrice van de Ethias Trophy van 2007 tot 2016 (ATP-toernooi) 
• Lid raad van bestuur BOIC sinds 2017 
• Mental coach voor paralympiërs en topatleten 
• Co commentator bij VooSportsWorld/ Be TV 

Bedrijfswereld 

• Trainer & coach bij Mentally Fit Institute tussen 2004 en 2015 
• Performance coach sinds 2008 
• Co founder PlayYourWay (Team Building met C.Devos & S.Appelmans) 
• Trainer/coach bij ICHEC in België en Luxemburg 
• Keynote speaker aan de Solvay Business School, Insead, Vlerick, 

Radboud Universiteit (Nederland) 



• Keynote speaker/ performance coach bij Betterminds@work sinds 2017 
• Auteur van het boek: “Een kwestie van karakter” 2007, Lannoo 

(voorwoord door J.Rogge) 

References 

Astrid Leemans -Head of distribution bank & insurance Belfius 
 
Dominique was the key-note speaker at our Insurance Ambassador Program in 
Genval this year. She did not only astonish everyone with her life-story, she 
interacted with her audience from the beginning until the end! A motivational story 
filled with take-away suggestions to reach small & large goals. And... perfect in 
French & Dutch! Thx Dominique & see you soon! 
 
 

Jacques Vandermeiren : CEO Port of Antwerp 
 
Dominique is a highly engaged professional who brings a lot of personal experience 
into her presentation. She can perform in an international environment (her 
language skills are exceptional) and understands the group dynamic very well which 
she can influence in a credible way. The will surprise every audience with her unique 
combination of practical tips and theoretical concepts. 
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