
   

 

NATIONAL ROWING FAMILY 
 

 

 

 
         Gent, 16 juni 2021 

 

“National Rowing Family”: wie zijn wij? 

De National Rowing Family, opgericht in 1998, is een vzw, die in de afgelopen 22 jaar ca. 

€ 200.000 heeft bijgedragen tot diverse projecten, gerelateerd aan de juniores (nu U19) 

& U23. Het Bestuursorgaan bestaat uit 8 leden (4 vertegenwoordigers van de Vlaamse 

roeiliga en 4 vertegenwoordigers van de Ligue Francophone d’Aviron). Het beleid wordt 

gerapporteerd aan en bepaald door de jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering. 

Doel: 

Daar waar clubs of liga’s tekort schieten met hun budgetten, een zinvolle ondersteuning 

bieden aan onze jeugdroeiers. 

Overheidssubsidies worden pas toegekend als er topprestaties geleverd worden in 

Olympische categorieën, op wereldkampioenschapsniveau. 

Een Europees kampioenschap, een U23-kampioenschap, een U19-kampioenschap en 

andere Jeugdbekers komen niet in aanmerking voor een topsportsubsidie. 

Het is voor deze categorieën dat de “N.R.F.” in de mate van het mogelijke tussenkomt en 

zodoende de clubbijdrage en de individuele bijdrage beperkt. 

Onze statuten laten toe om met een vastgelegd percentage van ons kapitaal jaarlijks 

projecten te ondersteunen. 

Inkomsten: 

1. Internationale organisaties in België: N.R.F. duidt op vraag van de K.B.R. het 

organisatiecomité aan en beheert de financiën; 

2. Lidgelden. 

De inkomsten vanuit internationale organisaties zijn de laatste jaren eerder beperkt. 

Het is niet evident om een organisatie naar België te krijgen en zeker niet om een zekere 

opbrengst te garanderen. 

Daarom doen we een oproep naar nieuwe leden zodat onze inkomsten uit lidgelden 

verhogen en op die manier een stevigere basis wordt aangelegd om onze projecten te 

blijven financieren. Hoe meer leden, hoe groter de jaarlijkse steun jegens de 

roeijeugd. 

Lid worden 

Tarieven 2021: 

1. Lid met stemrecht tijdens de algemene vergadering: € 25 

2. Sympathisant zonder stemrecht tijdens de algemene vergadering: € 15 

3. Roeivereniging die meedingt naar de N.R.F.-beker: € 50 

  



Hoe word je lid? 

Door overschrijving van het bedrag op rekening BE14 0682 1314 3783 van National 

Rowing Family met in mededeling je naam en e-mailadres. 

Stuur terzelfdertijd een bericht aan patrick_rombaut@telenet.be met de correcte 

gegevens van de aan te sluiten leden. 

Een warme oproep! 

1. Word vandaag nog zelf lid; 

2. Maak familieleden en roeikennissen lid; 

3. Heb je nog niet betaald voor 2021? Doe het dan nu. 

Bijzondere dank aan allen, die ons reeds jarenlang steunen en ons nog jarenlang 

zullen steunen! 

 

Namens het Bestuursorgaan van NRF 

 

Georges Lambert Chantal Neirinckx 

Ondervoorzitter Voorzitter 
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