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Algemene Vergadering van 11 November 2020 
KBR-FRBA  Koninklijke Belgische Roeibond  

 
De vergadering is wettelijk bijeengeroepen via Microsoft Teams en niemand heeft een extra 
agendapunt ingediend. 
 
Gwenda Stevens opent de vergadering om 10u11 
 
Aanwezigen en Stemgerechtigden: 
 

VRL - BO:  
- Hubert De Witte,  
- Chantal Neirinckx,  
- Mike Galet,  
- Annelies Bredael 

Clubs 
- Patrick Rombaut,  
- Roland Sautois en Patrick Lafontaine 
- Jonas De Coninck,  
- Philip Fernagut 

 

LFA  
- Rémy Moulin  
- Jean-Marie Rigo  
- Jean Somers  
- Marc Midré  
- Pascale Beausacq  
- Philippe Latour  
- Louis Lambert  
- Lionel Naomé 

 

 
Aanwezigen voor het BO: Gwenda Stevens (Voorzitster), Lea Cappoen (adjunct Secretaris Generaal), 
Annemarie De Wispelaere, Karen Baetslé, Geneviève Simenon, Jean-Marc Bertrand, Vincent Perot (ff 
Penningmeester) en Charles-Henri Dallemagne (Secretaris Generaal). 
 
Verontschuldigden: Ruben De Ghendt en Jean-Pierre Follet 
 

*** 
 
N.B. : 

 

Gezien de Corona-situatie, zien wij ons genoodzaakt om de Algemene vergadering te houden online 

via Microsoft Teams. Dit houdt ook in dat wij de procedure éénmalig zullen aanpassen om de 

meeting zo vlot en overzichtelijk mogelijk te laten verlopen. 

De rapporten werden aan de stemgerechtigden, uitgenodigden, en B.O. leden toegestuurd en het 

werd gevraagd dat als er vragen of bedenkingen waren, deze aan de Voorzitsters of Secretariaat-

generaal toe te sturen tegen uiterlijk 9 november ’20 om er dan een antwoord op de meeting zelf 

online te kunnen geven. 

➢ !! Toevoeging agendapunt Varia - vervanging van Jean-Pierre Follet door Vincent Perot en neemt 
functie over van penningmeester, werd vastgelegd tijdens de AV LFA 2020. 

 

*** 
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A. Het introductie woord van de Voorzitster Gwenda Stevens 

Chers présidents de la LFA et VRL, Rémy en Hubert, 

Chers présidents d’honneur FRBA, Georges et Patrick 

Chers représentants des deux ligues, 

Chers membres du Conseil d’administration, 

Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2020, jour de l'armistice, jour de souvenir pour nous 
tous pour l’instant et ceci au milieu d'une deuxième vague Corona, un virus qui nous a engendré 
une année 2020 très étrange et peut-être se perpétuera en 2021. 
 
Nous avons dû reporter trois fois notre AG 2019, en raison de règles plus strictes imposées par le 
gouvernement. Notre tentative de faire une AV conviviale au RCND dans leur nouveau club-house 
à Anhée est restée au stade de rêve cette année. 
 
2019 est depuis un petit moment déjà derrière nous, mais nous ne pouvons oublier que nous 
avons perdu des amis de l’aviron, dont une personne en particulier qui reste pour toujours le 
visage de la « National Rowing Family », Denise Lambert, décédée le 3 juin 2019.  
Elle était la force motrice des adhésions, d'une charmante manière, elle encourageait les gens à 
rejoindre la NRF. Elle était aussi toujours prête à être bénévole et à remplir toutes sortes de 
tâches à chaque événement organisé à Hazewinkel, a côté de son mari et notre président 
d'honneur Georges Lambert. Denise une si agréable représentante de la LFA aux assemblées 
générales de la Fédération.  
Tu nous manques Denise! 

Normaliter blikken we steeds 1 jaar terug maar het zou ongepast zijn om ook voor 2020 niet stil 

te staan aan personen die ons zijn weggevallen. Toen wij begin dit jaar te maken kregen met de 

pandemie veroorzaakt door het Corona-virus, hadden we nooit kunnen denken dat deze al zo 

vroeg en dicht in onze vriendenkring zou toeslaan. Onze secretaris-generaal Ferdinand Peeters is 

ons ontvallen op 22 april en dit na meer dan een maand hospitalisatie in het ziekenhuis. Fernand 

werd in 2011 penningmeester van de KBR en dit tot 2012, in 2013 werd hij onze toegewijde 

secretaris-generaal. Hij was lid van de Vlaamse Roeiliga sinds 2011 maar vooral ook een fervente 

ARV-roeier sinds 1960.  

In 1969 roeide Fernand zijn laatste competitie op het BK te Gent. Zijn hart voor het roeien is 

steeds gebleven, vandaar hij trouw bestuurslid was van de National Rowing Family (NRF) 

waarvan hij ook 4 jaar het voorzitterschap heeft opgenomen van 2014 – 2018. De roeiers, 

roeisters en coaches zullen hem dan vooral herinneren als vaste, passievolle fotograaf op de 

ponton van de beide BK’s en vele andere roeiwedstrijden.  

We zullen Fernand in onze herinneringen onthouden als een vriend, een oprechte en 

rechtvaardige persoon met het hart op de juiste plaats. 

Het ga je goed Fernand en ik ben er zeker van dat je alles volgt op jouw wolkje hierboven. 

Graag 1 minuut stilte voor Denise, Fernand en alle personen die ons zijn ontvallen. 

http://www.rowing.be/
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Een gepast afscheid zal georganiseerd worden door de familie Peeters te Hazewinkel van zodra het 

toegelaten is i.v.m. de pandemie. 

We kunnen niet ontkennen dat het jaar 2019 een belangrijk jaar was voor Tim en Niels. Een selectie 

behalen voor de Olympische Spelen te Tokyo stond in het middelpunt. In de B-finale op het WK te 

Linz waren 6 boten waaronder de dubbel lichtgewicht aan het vechten als leeuwen voor die ene 

ticket richting Tokyo. Tot op de meet was het super spannend maar Tim en Niels kennende, nee, 

die eerste plaats én vooral het ticket gingen ze niet uit handen laten gaan. Strijdlust en de frustratie 

van 2016 waren de cocktail om die eerste plaats te pakken en niet meer te lossen.  

In Linz werden Louis Toussaint 14de en Tibo Vivey 28ste  

Cette année-là, de nombreux autres excellents résultats ont été obtenus, comme lors des 
Championnats du monde juniors à Tokyo, la régate test pour les Jeux Olympiques, où Tristan 
Vandenbussche a remporté la médaille d'argent en skiff. Quelques mois auparavant, il avait 
également réussi à remporter le titre européen. 
 
Florian Chalmet et Henri Steyaert ont réussi à y décrocher une sixième place, à Tokyo, etau 
Championnat d'Europe d'Essen, ils ont obtenu une 5e place. Les dames Caitlin Govaert et Jeanne 
Lenom sont arrivées 8e à Tokyo, et à Essen elles ont gagné la 4e place. 
 
Lors de la WKU23 de Sarasota, Tibo Vyvey et Marlon Colpaert partaient en double poids léger et 
on obtenu un très bon résultat avec une 5e place. 
 
Dans le beau cadre de Corgeno où s'est déroulée la Coupe de la Jeunesse, Astrid-Eloise-Emma - 
Florian-Nathan et Flavio ont défendu les couleurs belges avec des résultats prometteurs. 
 
Il y a aussi eu le surprenant titre mondial U23 à l’ergomètre de Ward Lemmelijn à Long Beach 
USA. Je dis surprenant car nous, la Fédération Belge d’Aviron, n'avions pas été mis au courant de 
l'inscription. 
 
Un exploit a également été réalisé par des frères Van Durme, Damien et Bernard, partis pour la 
traversée de l'océan Atlantique en 2019 et arrivés en janvier 2020. 
 
Voor de vele andere resultaten nodig ik jullie graag uit op de website van de “www.rowing.be” bij 

het jaaroverzicht van 2019, is echt een plezier om dit nog eens na te lezen en dit door de goede 

zorgen van onze webmaster Etienne. 

In elk jaar kom je ook al eens in aanraking met minder leuke zaken en normaliter wil ik daar niet 

bij stil staan maar zonder te veel uit te wijden, wanneer je als voorzitster een bestuurslid hebt die 

zonder overleg en zonder goedwillendheid een tuchtzaak opstart tegen zijn eigen bestuursraad en 

zelfs verder gaat naar het BAS met alle financiële gevolgen van dien voor de roeibond, dan heb ik 

het daar moeilijk mee. Wij hebben dan ook een advocaat onder de arm moeten nemen om ons te 

verdedigen voor het BAS en dat heeft een flinke hap genomen in ons budget. De negatieve cijfers 

zullen jullie wel zien verschijnen in het financieel verslag 2020.  

*** 
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B. Punten op de agenda: 

 

1. De voorgestelde agenda is aanvaard.  
 

2. De verslaggever is de Secretaris-Generaal Charles- Henri Dallemagne 
 

3. Stemopnemers zullen Philippe Fernagut en Philippe Latour zijn.  

4. Verslag van de AV van 30 maart 2019. 
De twee liga’s vertegenwoordigers goedkeuren het voorgestelde verslag met enkel een 
opmerking van De heer Patrick Rombaut over Emeritus van de KBR, kamprechters 

 
5. Administratief verslag 2019 gemaakt door De heer Fernand Peeters is goedgekeurd door de 

twee liga’s vertegenwoordigers. 
 

6. Jaarverslag 2019 van de Federale sporttechnische commissie + presentatie 
Het is wel raar dat het door De heer Dominique Basset is gemaakt maar ter herinnering, hij 
was nog in functie tot eind 2019 en daardoor was hij nog verantwoordelijk. 
De twee liga’s vertegenwoordigers goedkeuren het voorgestelde verslag 
 

7. Jaarverslag 2019 van de Federale kamprechters en regatta commissie door Chantal 
Neirinckx 
De twee liga’s vertegenwoordigers goedkeuren het voorgestelde verslag 

 
8. Jaarverslag 2019 van de Federale Medische commissies, voor de VRL door Ruben De 

Ghendt, voor de LFA door Geneviève Simenon. 
Het verslag van de VRL kan goedgekeurd worden en is goedgekeurd. 
Het verslag van de LFA niet want Geneviève Simenon beweert dat zij het pas deze morgen 
(dus 11 november 2020) het doorgestuurd heeft.  De Voorzitter van de LFA, Rémy Moulin, 
verklaard dat het later zal besproken worden. 
 

9. Financieel jaarverslag 2019: 
 

i. Eerst wordt het die door Jean-Pierre Follet, die nog in functie was, voorgesteld.   
De Voorzitster Gwenda Stevens meldt dat het zo is gebeurd zelfs als De heer Jean-Pierre 
Follet beslist heeft om, vanaf september 2019, niet aanwezig op de B.O. van de KBR 
vergaderingen te zijn. 

ii. Daarna wordt het verslag van de auditors (vérificateurs aux comptes) gelezen door Lionel 
Naomé 
Yola Backeljauw en Lionel Naomé worden bedankt voor hun werk. 

iii. Geen opmerkingen werden ontvangen dan  
iv. Kunnen de twee liga’s vertegenwoordigers de voorgestelde verslagen goedkeuren en 

kwijting geven aan de beheerders van de KBR voor hun beheer van 2019 
 

10.  + voorstelling begroting 2020 door Jean-Pierre Follet. 
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i. Geen op voorhand opmerkingen ontvangen. 
ii. Alleen toelicht de voorzitter van de LFA Remy Moulin dat een verhoging van het lidgeld 

van de twee Liga’s werd aanvaard van 750 tot 850 euro per jaar 
iii. En wat de impact van “Covid19” pandemie op het budget zal hebben (boetes inkomsten 

o.a.) 
iv. Vincent Perot zegt dat het even vroeg is om een impact te kunnen berekenen maar er zal 

hoog waarschijnlijk een zijn met b.v. de jeugdstages 
v. De Voorzitster Gwenda Stevens meldt ook dat met de klacht die voor de BAS ingediend 

werd, gaat er nog 3.000 euro als last komen, wat zeer spijtig is. 
vi. De Voorzitster Gwenda Stevens meldt nog dat de medailles werden voor twee jaar 

betaald 2019 en 2020 en dat dit niet als last zal moeten opgenomen worden. 
vii. De Voorzitster van de VRL, Hubert De Witte vraagt als de verhoging van de lidgeld 

doorgestuurd is geweest aan de VRL-secretariaat. 
viii. De Ere De Voorzitster Patrick Rombaut herinnert dat dit kan pas vandaag gedaan worden 

aangezien het nog niet goedgekeurd is tot vandaag!  
ix. Het zal in de loop van de volgende dagen wel aangegeven worden aan de Liga’s 

secretariaat. 
 

x. De twee liga’s vertegenwoordigers goedkeuren het voorgestelde budget 
 

11. Jaarverslagen FISA 2019: 
 

i. Eerste, het algemene rapport door de Ere Voorzitter Patrick Rombaut. 
De twee liga’s vertegenwoordigers goedkeuren het voorgestelde verslag 

 
ii. Jaarverslag Coupe de la Jeunesse & BOIC 2019 + presentatie 

De twee liga’s vertegenwoordigers goedkeuren het voorgestelde verslag 
 

12. Politiek 2020: 
 
De Voorzitster Gwenda Stevens verklaard dat het door de huidige omstandigheden is het 
moeilijk om prognoses te doen, en dat het nog niet beslist is om Tokyo te bevestigen vandaar 
is haar rapport kort en samenvat. 
De twee liga’s vertegenwoordigers goedkeuren het voorgestelde verslag. 
 

13. Twee nieuwe auditors worden gekozen voor de balans en rekeningen 2020 te controleren: 
Yola Bakeljauw (VRL) en Lionel Naomé (LFA) worden gekozen en, op vraag van Chantal 
Neirinckx, worden twee opvolgers gekozen met Patrick Lafontaine (VRL) en Jean-Marie Rigo 
(LFA) 
 

14. Punt “Emeritus”: 
 

i. Er werd geen naam voorgesteld, dus geen benoemd,  
ii. Wel is er een voor de “emeritus kamprechters” met Marie-Agnés Voigt (ook bekend 

onder de naam “Simenon”) 
iii. De Voorzitster Gwenda Stevens, samen met allen de aanwezigen, wensen haar een 

beterschap en snel herstel. 

http://www.rowing.be/
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15. Beker van België: 

 
i. De Voorzitster Gwenda Stevens toelicht dat de bekers worden moeilijk uitgereikt door de 

Corona situatie maar zullen in maart 2021, op de volgende algemene vergadering, wel 
uitgereikt 

ii. Voor de vervanging event YCC door de KBR voorgesteld, zullen de uitslagen aan de 
verschillende clubs over gemaakt door de Secretaris-Generaal. 

 
16. Varia: 

 
Door de Voorzitster Gwenda Stevens: 

 
a. Vervanging van Jean-Pierre Follet vastgelegd tijdens de AV LFA 2020 door Vincent Perot die 

neemt functie over van penningmeester. 
 

b. Zetel adres: er wordt over gepraat want er is een groot probleem van brieven en posten die 
worden verloren geraakt, zoals de nieuwe bank kaart van Belfius voor de nieuwe 
penningmeester die voor twee maanden nu nog verwacht is, maar eindelijk gaat het niet 
veranderen, tot nu toe, en blijft bij de CRB in Anderlecht. 

 
c. Project “KBR-FRBA 2.0”: De Voorzitster Gwenda Stevens stelt voor om de B.O.s van de KBR, 

de VRL en de LFA bijeen te roepen om even “brainstormen” over de toekomst, aangezien 
met de nieuwe Belgische instituties, een betere coöperatie dient op poten gesteld te 
worden om te vermijden dat de twee liga’s elk op hun eiland blijven fungeren/functioneren.   
Voorgestelde datum: waarschijnlijk in Januari (corona permitterend)  

 
d. Sponsoring: het BO, op voorstel van de Voorzitster Gwenda Stevens, heeft Lut Wille 

gevraagd om dit in handen te nemen. Lut heeft een boek over geschreven en is wel bereid 
om haar ervaring te delen met de Liga’s en Clubs even als een project voor de Bond op 
potente stellen.  

 
e. EK-U23 in Hazewinkel: De Voorzitster Gwenda Stevens maakt rapport dat het contact werd 

getekend met de FISA in Poznan dit jaar, dat de NRF haar akkoord heeft gegeven voor de 
ondersteuning, dat positieve contact zijn opgenomen met de Burgemeester van Willebroek, 
Eddy Bevers, voor subsidies, dat er een oproep zal gebeuren naar vrijwilligers in de loop van 
de volgende weken, en dat er belangrijk zou zijn dat de oude organisatoren samen zouden 
kunnen werken met nieuwe personen om hun ervaringen te kunnen delen en passeren.  
 
Vragen en punten van de délégués: 
 

f. Vraag van Roland Sautois over de werking van de NRF 
Antwoord van Patrick Rombaut, Ere Voorzitter: de NRV werkt goed, het BO vergadert 
regelmatig, om de 3 maanden (volgende zitting eind van de maand), en een AV is voorzien 
voor Februari 2021 
 

http://www.rowing.be/


 
 

Page 7 of 9 

www.rowing.be  

g. Opmerking van Chantal Neirinckx, m.b.t. de codex commissie: het zou goed zijn zou 
iedereen die een opmerking of voorstellen, vragen, heeft om de codex aan te passen, dat zij 
het naar haar overgemaakt wordt, zo snel mogelijk. De bedoeling is niet om de roeicodex 
volledig te herzien, wat wordt een paar jaar maar al gedaan, maar wel aanpassingen te 
doen.  
 

h. Vraag van Mike Galet m.b.t. het BK. is echt moeilijk geweest in 2020 even als veel stress 
voor de Roeiers. Er waren voorstellen op het in Gent te organiseren, wel zijn er ook 
opposities die Hazewinkel beter vinden, ook veel discussies over wie het ging organiseren 
(Royal - Antwerpse Verst.), maar voor 2021 zou het goed bespreken moeten worden en een 
budget ook voor gemaakt worden. Een plan B zou ook goed zijn. 
Antwoord van de Voorzitster Gwenda Stevens: 2020 is een zeer speciale jaar geweest en wij 
moeten zeker niet enkel een goed plan “B” hebben maar ook een plan “A”.  Wij gaan het 
zeker binnen kort bespreken.  
 

i. Patrick Rombaut, Ere Voorzitter, neem het woord om ook een paar opmerkingen te 
formuleren over de internationale actualiteit:  
 
- er is nu een zelfstandige “European Rowing organisation” die binnenkort zal ook haar 
congres organiseren en Patrick zal rapport van maken.  
 
- Ook heeft de FISA haar “extraordinary” en “ordinary” congrès “virtueel” gehouden de 
16/17/18 oktober.  
Het is vlot gegaan en de Ere Voorzitter is klaar om presentatie van de maken en de clubs en 
liga’s inlichten over wat gediscussieerd werd zoals nieuwe wedstrijd regels enz.  
 
- Patrick Rombaut meldt ook dat de “naar voor gebrachte” naam van de FISA, “World 
Rowing” al worden maar dat de logo zal niet veel veranderen.  
 
- De naam van U23 wordt ook “B” en van de U19 “Juniors”  
 
- M.b.t. “zeeroeien”, de commissie wordt gesplitst van “rowing for all” en dus wordt het  
een zelfstandige commissie.  
 
- Er komt ook een commissie “indoor” en een commissie “toerroeien”  
Na 50 jaar splitsen wij terug wat wij verenigd hebben 
 
- M.b.t. Plan B :  zal Tokyo OS zeker doorgaan.  De I.O.C. zal begin december samen komen 
met de executive board voor een plan B zeeroeien. 
 
- Patrick Rombaut wilt ook benadrukken op het feit dat er zijn reeds twee Belgische 
vertegenwoordigers bij de FISA, hemzelf als voorzitter van de “Empire commission” e in 
“Communication”. Patrick Rombaut zegt dat als iemand het voelt, dat zij/hij niet aarzelt om 
zich kandidaat te stellen. 
 
- de Ere Voorzitter wenst de Voorzitter en het BO van de KRB te feliciteren voor hun werk.  
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17. Dankwoord van de Voorzitster Gwenda Stevens: 

 

Zoals jullie ondertussen weten is één van mijn laatste overzichten eerder een bedanking aan 

de volgende personen. Jammer genoeg kan ik dit nu enkel virtueel doen maar volgend jaar in 

maart maken we dit goed: 

 

Dank aan: 

a. Etienne Goormachtigh voor het perfect bijhouden van de website, zonder hem geen 

website 

b. Georges Lambert voor het bijhouden van de boetes 

c. Collega’s raad van bestuur 2019 – Karen, Annemarie, Geneviève, Jean-Marc, Fernand, 

Charles Henri en Jean-Pierre voor de samenwerking. 

d. Patrick Rombaut die zeer goed werk levert bij FISA en daardoor België op bestuursvlak 

puik vertegenwoordigd alsook Pat Lambert die zetelt in de Council van FISA. 

e. Lut Wille voor de juridische ondersteuning 

f. Chantal Neirinckx voor de goede en professionele werking bij de FKRC 

g. ARV te danken voor het gebruik van de boten tijdens onze jeugdstage 2019 

h. Beide liga’s voor de samenwerking 

i. William Defraigne om het roeien onder de persaandacht te brengen 

 

Normaliter kwam er steeds als laatste punt mijn bedanking aan Fernand, onze secretaris-

generaal. Hij zou nog een jaartje meegegaan zijn om dan in maart 2021 afscheid te nemen van 

de KBR en dan zouden we hem zeker in de bloemetjes gezet hebben en dit met de titel ere-

secretaris-generaal van de Koninklijke Belgische Roeibond. Jammer genoeg zullen we dit niet 

meer kunnen doen maar is er beslist om Fernand de titel te geven postuum in maart volgend 

jaar en zullen we een aandenken meegeven aan Lea. 

 

18. Tot slot, wenst de Voorzitster Gwenda Stevens wenst de “moto” van de fundamentele 
waarden van Olympisme te herinneren: 

Excellence – Amitié – Respect 
 
En wenst iedereen een goede gezondheid en “tot in maart 2021”. 

 
NB : door het overlijden van de heer Ferdinand Peeters, lid van het bestuursorgaan en Secretaris-

Generaal, de ontslagen van de heren Olivier Olbregts als lid van het bestuursorgaan en 

Ondervoorzitter, van Jean-Pierre Follet als lid van het bestuursorgaan en Penningmeester en Marc 

Midré als lid van het bestuursorgaan, de nieuwe samenstelling van het bestuursorgaan is als volg:  

Mevrouw Gwenda Stevens, Voorzitster, De heer Charles Henri Dallemagne, Secretaris-Generaal, De 

heer Vincent Perot, Penningmeester, Mevrouw Geneviève Simenon, ondervoorzitter, Mevrouw Léa 

Cappoen, Adjunct Secretaris Generaal, Mevrouw Annemarie De Wispelaere, lid van het 

bestuursorgaan, Mevrouw Karen Baetslé, lid van het bestuursorgaan, Monsieur Jean-Marc Bertrand, 

lid van het bestuursorgaan. 
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***** 

 
Alle punten van de agenda zijn afgehandeld. 
NB: De papieren versie van dit verslag zal, na goedkeuring door de volgende vergadering van het 
bestuursorgaan, ondertekend worden door of namens de voorzitter en de secretaris-generaal (of 
verslagever). 
 
Om 11u27 sluit Gwenda Stevens, Voorzitster, de vergadering af en herhaalt dat zij per email ter 
beschikking blijft. 
 
Gwenda Stevens     Charles Henri Dallemagne 
Voorzitster       Secretaris-Generaal 
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