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VERSLAG AV
13/03/2019

Verslag Algemene Vergadering 13/03/2019 Huis van de Sport Gent – 19u30 tot 21u30
Aanwezigen Raad van bestuur:
Annelies Bredael
Charles Henri Dallemagne
Annemarie De Wispelaere
Hubert De Witte
Mike Galet
Guy Haaze
Chantal Neirinckx
Ferdinand Peeters
Gwenda Stevens
Aanwezigen personeel:
Brand Breyne
Celine Pieters
Lien Van de Velde
Aanwezige effectieve leden:
ARV
Lea Cappoen
BTR
Wim De Baets
GRS
Jonas Deconinck
KRB
Frederique De Koster
Vincent Pauwels
Joris Soenens
KRCG
Roland Sautois
Daniël Maes
KRSG
Johan Muylaert
Patrick Rombaut
KRNSO
Daniel Deweert
VVR
Wouter Hermsen
Marc Raemaekers

5 stemmen
4 stemmen
5 stemmen
6 stemmen

6 stemmen

6 stemmen

6 stemmen
2 stemmen

TOTAAL: 40 stemmen
Verontschuldigde effectieve leden:
RARC/KAWV

3 stemmen

Akhenaton
C-Row
RNV
Schulensmeer

2 stemmen
2 stemmen
1 stem
1 stem

Afwezige effectieve leden:

The Oar
TRT
Zuid-West-Vlaamse Roeiclub

3 stemmen
6 stemmen
2 stemmen
TOTAAL: 20 stemmen

Afwezige toegetreden leden:
UCLL
PXL
UHasselt
Arteveldehogeschool
Howest
AUHA
Hogent
UGent
Andere aanwezigen:
Rémy Moulin
Dominique Basset

Voorzitter LFA
Technisch directeur

De voorzitter opent de Algemene Vergadering.
0. Registratie van de stemgerechtigde leden
Er zijn 40 van de 60 stemmen aanwezig.
1. Openingswoord voorzitter
De voorzitter wenst iedereen van harte welkom.
2. Aanduiding verslaggever
De VRL medewerker Lien Van de Velde zal het verslag verzorgen.
3. Aanduiding stemopnemer
Daniël Maes van KRCG en Frederique De Koster van KRB zullen als stemopnemer fungeren.
4. Goedkeuring verslagen AV 7/03/2018, BAV 7/03/2018 en AV 1/12/2018
De verslagen van de Algemene Vergaderingen en Bijzondere Algemene Vergadering van 2018
worden unaniem goedgekeurd.
5. Goedkeuring jaarverslag 2018
5.1 Administratief jaarverslag 2018 – Chantal Neirinckx
Chantal Neirinckx maakt een kleine kanttekening naar aanleiding van de ‘administratieve
vereenvoudiging’ en alles wat verder op onze weg komt zoals GDPR, API’s, Goed Bestuur, ….
Verder vraagt ze om aan hetzelfde zeil te blijven trekken (federatie, clubs, roeiers, …) en zo te
helpen om de broodnodige subsidies te behouden om de roeisport verder te laten groeien en
ontwikkelen.
Het verslag wordt goedgekeurd.
5.2 Verslag Commissie Jeugd- en Schoolroeien 2018 – Annemarie De Wispelaere
Annemarie De Wispelaere overloopt het verslag, een aantal aandachtspunten worden daarin
uitgelicht. Het verslag wordt goedgekeurd.
5.3 Verslag Commissie Communicatie en Sponsoring 2018 – Charles-Henri Dallemagne
Charles-Henri Dallemagne overloopt het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.

5.4 Verslag Commissie Rowing for All 2018 – Mike Galet
Mike Galet overloopt het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
Brand Breyne geeft uitleg bij het nieuw ontwikkelde trainersboek voor beginnende en
recreatieve trainers.
5.5 Verslag Vlaamse Kamprechterscommissie 2018 – Chantal Neirinckx
Alle actieve Vlaamse kamprechters in Vlaanderen maken deel uit van de Vlaamse
Kamprechterscommissie. Het aantal kamprechters vermindert jaarlijks en de gemiddelde
leeftijd stijgt. Er moet een inhaalbeweging komen om meer kamprechters te creëren.
In 2018 werd beroep gedaan op enkele vrijwilligers om de organisatie en de kamprechters bij
te staan. In 2019 wordt gevraagd aan elke organisator om 2 medewerkers te voorzien om de
kamprechters bij te staan.
Naast nationaal actieve kamprechters zijn ook een aantal kamprechters internationaal actief.
Gwenda Stevens is voorzitter van de Commissie Officials van het BOIC.
Er wordt een oproep gedaan om jonge mensen warm te maken voor de functie van
kamprechter. Ook wordt reclame gemaakt voor de bijscholing die plaatsvindt komende
zaterdag 16/03 rond wedstrijdreglementering.
Het verslag wordt goedgekeurd.
5.6 Verslag Raad Clubvoorzitters 2018 – Mike Galet
Mike Galet overloopt het verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
5.7 Financieel verslag 2018 – Hubert De Witte
Hubert De Witte overloopt het financieel verslag. Het verslag wordt goedgekeurd.
5.8 Verslag auditcomité 2018
Yolande Backeljauw overloopt het verslag: de jaarrekeningen zijn volledig in
overeenstemming met de reële inkomsten en uitgaven en financiële transferten.
Ook de externe accountant (Bruno De Prins) bevestigt de correcte weergave van de
werkelijke toestand.
5.9 Goed bestuur komt uitgebreid aan bod in het jaarverslag 2018.
In het kader van goed bestuur kunnen volgende zaken gemeld worden:
- De profielen voor bestuursleden werden opgemaakt en goedgekeurd, in 2018
werden er geen wijzigingen aangebracht aan deze profielen.
- Er werden in 2018 geen belangenconflicten vastgesteld.
- De gedragscode ondertekend door alle bestuursleden en medewerkers werd in 2018
nageleefd. Er werden geen afwijkingen vastgesteld.
Het jaarverslag 2018 wordt unaniem goedgekeurd.
6. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2018
Rekening houdend met het financieel verslag en het verslag van het auditcomité en de externe
accountant worden de balans en resultatenrekening van 2018 goedgekeurd.
7. Kwijting van de Raad van Bestuur voor boekjaar 2018
De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vlaamse Roeiliga vzw
voor het boekjaar 2018.

8. Aanduiding Auditcomité 2019
Voor het boekjaar 2019 worden volgende personen die geen lid zijn van de Raad van Bestuur van
de VRL voorgedragen en aanvaard:
- Yolande Backeljauw
- Jonas Deconinck
Reserve: Roland Sautois
9. Begroting 2019
Penningmeester Hubert De Witte overloopt de algemene begroting 2019.
Er werden nog enkele kleine aanpassingen gedaan aan de hand van reeds ontvangen facturen voor
2019 en kosten 2018 en de jeugdsportsubsidie van Sport Vlaanderen.
De begroting 2019 wordt unaniem goedgekeurd.
10. Relaties met KBR – Gwenda Stevens
Voorzitter Gwenda Stevens deelt mee dat de Algemene Vergadering van de KBR zal plaatsvinden
in ARV op 30/03. Er zal een uiteenzetting gehouden worden door Dominique Monami, deze
uiteenzetting kan door iedereen bijgewoond worden.
11. Bestuursmandaten
Volgende mandaten lopen ten einde: Guy Haaze, Charles-Henri Dallemagne en Annemarie De
Wispelaere.
Zijn herverkiesbaar: Charles-Henri Dallemagne en Annemarie De Wispelaere.
Nieuwe kandidaat-bestuurder: Vincent Pauwels.
Er wordt overgegaan tot een stemming van de herverkiesbare mandaten en de nieuwe
kandidaat-bestuurder.
Aantal stemmen voor Charles-Henri Dallemagne: 37, Annemarie De Wispelaere: 37 stemmen,
Vincent Pauwels: 35 stemmen.
Charles-Henri Dallemagne, Annemarie De Wispelaere en Vincent Pauwels worden aanvaard als
bestuurder voor de Raad van Bestuur van de VRL.
12. Bespreking en stemming over de voorstellen tot aanpassing van de Nationale roeicodex
Er zijn geen voorstellen tot wijzigingen van de roeicodex.
13. Aanduiding vertegenwoordigers VRL voor Algemene Vergadering KBR
Chantal Neirinckx, Hubert De Witte, Mike Galet en Annelies Bredael worden als bestuurders
aangeduid als vertegenwoordigers van de VRL voor de Algemene Vergadering van de KBR.
Ze worden bijgestaan door volgende leden van de Algemene Vergadering van de VRL: Lea
Cappoen, Philip Fernagut, Roland Sautois, Daniël Deweert.
14. Grensoverschrijdend gedrag
Celine Pieters geeft een uitleg over grensoverschrijdend gedrag, het vlaggensysteem en de (club)
API. Er zullen bijscholingen komen om de club API’s te vormen en ondersteunen.
15. Varia
Gentse RS zal op hun internationale regatta wedstrijden voor -16jarigen over een afstand van
1500m uitproberen, dit op vraag van Dominique Basset daar deze afstand wordt aangehouden
op internationaal niveau.
Naar aanleiding van het schrijven van Annelies Bredael voor de lijstroeiers en coaches om een
reisbijstand af te sluiten komt de vraag van Daniel Deweert waarom de VRL geen
groepsverzekering kan afsluiten voor deze lijstroeiers. Dit zal besproken worden op de volgende
Raad van Bestuur.

Een kanttekening van Roland Sautois is dat de clubs niet weten van dit schrijven. Er wordt
gevraagd om telkens wanneer er communicatie wordt uitgestuurd naar roeiers of coaches dit
ook naar de clubs wordt gestuurd zodat zij hiervan op de hoogte zijn.
Roland Sautois dankt de voorzitter Guy Haaze voor zijn jarenlange inzet en het uitgestippelde
beleid.
Ook volgt een dankwoord vanuit de Raad van Bestuur vanwege Gwenda Stevens.
KBR dankt Guy Haaze in naam van Fernand Peeters en Celine Pieters doet dit in naam van het
secretariaat.
Guy Haaze neemt zelf het woord en dankt iedereen. Het niet verlengen van zijn mandaat is een
positieve beslissing met het oog op een verdere groei van de VRL waarbij de samenwerking
tussen federatie en clubs steeds belangrijker zal worden.
16. Slotwoord
De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de constructieve samenwerking
tijdens het afgelopen jaar.
De vergadering wordt afgesloten om 21u30.

