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Verslag van de Secretaris-Generaal 

 
 
Ik heb de missie van wijlen Fernand Peeters in juni van vorig jaar overgenomen, eerst op interim-basis 

en daarna, na onze AV van 11 november 2020, full service. 

Het was niet met vreugde in het hart dat ik de functie, die onze vriend Fernand Peeters met grote 

waardigheid had vervuld, heb aangenomen maar het werk dat begonnen werd moest worden 

voortgezet na zijn overlijden. 

Het was vanaf het begin duidelijk dat we op zijn zachtst gezegd een heel bijzonder jaar gingen hebben 

en het was belangrijk om er alles aan te doen om het roeiseizoen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

Het was ook erg belangrijk dat Gwenda Stevens zo goed mogelijk werd ondersteund in haar rol als 

Voorzitter en vertegenwoordiger bij het BOIC en internationaal. 

We hadden ook het geluk dat Léa Cappoen de rol van adjunct-secretaris-generaal aanvaardde, wat het 

"doorgeven van de fakkel" en de continuïteit van de uitoefening van de functie van secretaris-generaal 

enorm vergemakkelijkte. 

We mochten ook een nieuw LFA-lid in het bestuursorgaan verwelkomen en moesten, na het ontslag 

van zijn voorganger, een nieuwe penningmeester aanstellen in de persoon van Vincent Perot. De 

overdracht verliep niet echt gemakkelijk maar uiteindelijk kon Vincent Perot de rekeningen van onze 

vereniging overnemen. 

We waren ook in staat, dankzij de middelen die ons ter beschikking werden gesteld door de 

technologie, om de vergaderingen van het bestuursorgaan te blijven voortzetten en waren in staat om 

6 zeer nuttige vergaderingen te houden, waarvan één, in het tweede deel, met de vertegenwoordigers 

van de verschillende clubs, Royal, ARV en TRT, die de organisatie van de Belgische kampioenschappen 

deel 3 in Hazewinkel op zich namen. 

Op 11 november 2020 hebben we onder de best mogelijke voorwaarden een algemene vergadering 

van de federatie kunnen organiseren. Het verliep vlot en er konden nuttige beslissingen genomen 

worden, zoals de formalisering van de samenstelling van de raad van bestuur. 

We organiseerden ook een “uitgebreide tripartite” meeting op 6 juli 2020 om een programma te 

ontwikkelen voor de verdeling van de races van het Belgisch kampioenschap over 3 evenementen en 

waar de verschillende hoofdrolspelers hun mening konden geven. 

Daardoor konden we de Belgische kampioenstitels voor de verschillende categorieën boten min of 

meer normaal toekennen, tot groot genoegen van de roeiers zelf. 

We willen in het bijzonder, de clubs “Sport Gent” en “Club Gent” bedanken die zo vriendelijk waren 

hun wedstrijdprogramma’s aan te passen met wedstrijden van het Belgisch kampioenschap even als 

de clubs “Royal1865” en “ARV” en “TRT” die zo vriendelijk waren om in Hazewinkel het 3e deel van 

deze Belgische kampioenschappen te organiseren. 
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Helaas hebben we een aantal activiteiten moeten afzeggen zoals de “Jeugdstage”, die jaarlijks in 

Hazewinkel wordt georganiseerd. Maar we hopen wel dat we in 2021 terug kunnen keren naar de 

normale activiteit. 

Onder leiding van onze voorzitter Gwenda Stevens hebben we de organisatie van de U23 Europese 

Kampioenschappen in Hazewinkel in 2022 veiliggesteld en het werk is al in volle gang. 

We hebben ook nuttige hervormingen opgestart, zoals de herziening van de statuten en huishoudelijk 

reglementen en het herzien van de relaties tussen de Liga’s en met de KBR. 

Over het algemeen is het werk van de Raad van Bestuur goed verlopen, ondanks moeilijke 

omstandigheden als gevolg van de pandemie situatie. 

Het enige wat overblijft is dat we dit jaar 2021 ingaan met dezelfde wil om samen obstakels te 

overwinnen en het is ongetwijfeld de wil van alle leden om dat te doen. 

Ik wil vooral diegenen bedanken die in de schaduw elke dag werken om ervoor te zorgen dat veel 

jonge atleten deze prachtige sport kunnen beoefenen. Veel mensen besteden uren aan werk, soms 

uitputtend, met het voltooien van administratieve of logistieke taken, die misschien klein en met 

minder belang lijken, maar die in feite fundamenteel zijn voor onze sport. 

Bedankt voor jullie vertrouwen en we houden onze vingers gekruist zodat onze sport de moeilijke 

tijden die het heeft moeten doorstaan goed en wel te boven zal komen. 

 
Charles Henri Dallemagne 
Secretaris-Generaal 
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