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VERSLAG AV 

15/02/2017 

Verslag vergadering Algemene Vergadering 15/02/2017 Huis van de Sport - 19.30u tot 

23.05u 
 

Aanwezigen Raad van bestuur:    

Annemarie De Wispelaere 

     Chantal Neirinckx 

Charles Henri Dallemagne 

Ferdinand Peeters 

Guy Haaze 

Gwenda Stevens 

Mike Galet (kandidaat) 

Annelies Bredael (kandidaat) 

      

Verontschuldigd:   Ronald Janssens 

           

Aanwezigen personeel:   Lien Van de Velde 

 

Aanwezige effectieve leden:  ARV        4 stemmen 

     Leo De Ryck 

     Lea Cappoen       

     RARC/KAWV     4 stemmen 

     Dieter Totté 

     Christophe Kleinmann 

     TRT      4 stemmen 

     Mario Santy 

     GRS      4 stemmen 

     Arthur Van Camp 

     Jonas Deconinck 

     KRCG      5 stemmen 

     Roland Sautois 

     François Dullaert 

     KRSG      5 stemmen 

     Patrick Rombaut 

     Johan Muylaert  

     Mark Rummens 

VVR      2 stemmen 

Patrick Veere 

BTR      4 stemmen 

     Hans Claeys 

     Michelle Deltombe 

KRB      5 stemmen 

     Hubert De Witte (kandidaat bestuurder) 

     Marc D’Hont 

     KRNSO      5 stemmen 

     Daniel Deweert 

     The Oar     1 stem 

     Filip Joossens 

      

         TOTAAL: 43 stemmen 

  



 

Afwezige effectieve leden:  Akhenaton     1 stem 

RNV      1 stem 

Zuid-West-Vlaamse Roeiclub   1 stem 

     C-Row      1 stem 

     KHYC      1 stem 

     Schulensmeer     1 stem 

Afwezige toegetreden leden:  UCLL      1 stem 

     PXL      1 stem 

     UHasselt     1 stem 

     Arteveldehogeschool    1 stem 

     Howest      1 stem 

     AUHA      1 stem  

      HoGent      1 stem 

UGent      1 stem 

14 Stemmen 

 

Aanwezig als waarnemer: de heer Jean-Pierre Follet, voorzitter van de LFA 

  

De voorzitter opent de Algemene Vergadering. 

  

0. Registratie van de stemgerechtigde leden 

Er zijn 43 van de 57 stemmen aanwezig dus er kan geldig gestemd worden. 

     

1. Openingswoord voorzitter  

De voorzitter wenst iedereen van harte welkom en meer in het bijzonder de heer Jean-Pierre Follet, 

voorzitter van de LFA.  

Hij wijst op de volle agenda (met als bijzonder punt de voorstellen tot wijziging van de codex) en start 

op het aankondigde aanvangsuur de vergadering.  

 

2. Aanduiding verslaggever 

VRL medewerker Lien Van de Velde zal het verslag verzorgen. 

 

3. Aanduiding stemopnemers 

Michelle Deltombe en François Dullaert zullen stemopnemers zijn bij stemming. 

 

4. Goedkeuring verslagen AV 17/02/2016 en 26/10/2016 

Op het verslag van 17/02/2016 staat Akhenaton niet vermeld als aanwezig. Dit wordt aangepast. 

De verslagen worden verder goedgekeurd. 

 

5. Administratief jaarverslag - Chantal Neirinckx 

Chantal Neirinckx overloopt het verslag en geeft toelichtingen. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd. 

Chantal Neirinckx doet een oproep naar de clubs voor duidelijke communicatie en wijst op de 

noodzaak voorzichtig om te springen met sociale media. Ook bij digitale (e-mail)communicatie is het 

aangewezen zich in eerste instantie te richten tot de direct geïnteresseerden (geen onnodige cc’s). 

  

6. Verslag Commissie Jeugd-, School- en studentenroeien - Annemarie De Wispelaere 

Annemarie De Wispelaere overloopt het verslag en geeft toelichtingen. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd. 

 

7. Verslag Commissie Communicatie en Sponsoring – Charles Dallemagne 

Charles Dallemagne overloopt de sponsoring en doet een oproep naar de leden om aanwezig te zijn 

op de komende vergadering van 28/02/2017 om 19u in het Huis van de Sport te Gent.  

De tussenkomst wordt goedgekeurd. 



 

Verslag Rowing for All – Guy Haaze 

Guy Haaze overloopt het verslag. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd.  

Ferdinand Peeters maakt de opmerking dat alle studenten dienen aangeschreven te worden, ook de 

Antwerpse studenten die in Gent studeren. 

Lien Van de Velde meldt dat alle studenten binnen een bepaalde leeftijdscategorie kunnen worden 

aangeschreven vanuit ons ledenbestand en zal dit melden aan collega Brand Breyne voor verder 

gevolg. 

 

8. Verslag raad van de clubvoorzitters – Patrick Rombaut 

Patrick Rombaut licht het verslag toe. 

Het verslag wordt hierna goedgekeurd.  

  

9. Financieel verslag – Guy Haaze 

Guy Haaze overloopt het financieel verslag.  

Het verslag wordt hierna goedgekeurd. 

 

10. Verslag rekeningonderzoekers 

Yolande Backeljauw overloopt het verslag van de rekeningnazichters: de jaarrekeningen zijn volledig 

in overeenstemming met de reële inkomsten en uitgaven en financiële transferten. 

Ook de externe account (Bruno Deprins) bevestigt de correcte weergave door de jaarrekeningen van 

de werkelijke toestand.  

 

11. Goedkeuring balans en resultatenrekening 2016 

Rekening houdend met het financieel verslag en het verslag van de rekeningonderzoekers en externe 

accountant worden de balans en de resultatenrekening 2016 goedgekeurd. 

 

12. Kwijting van de Raad van Bestuur voor boekjaar 2016 

De Algemene Vergadering verleent kwijting aan de bestuurders van de Vlaamse Roeiliga vzw voor het 

boekjaar 2016. 

 

13. Aanduiding rekeningonderzoekers 2017 

Voor het boekjaar 2017 worden volgende rekeningonderzoekers voorgedragen: 

- Frank Byl (KRSG) 

- Vincent Pauwels (KRB) 

- reserve: Yolande Backeljauw (KRSG) 

 

14. Relaties met KBR – Gwenda Stevens 

Voorzitter Gwenda Stevens nodigt de aanwezigen uit op de AV van de Koninklijke Belgische Bond op 

12/03/2017 in Oostende. 

Zij verwijst verder naar 2016 als een turbulent jaar en hoopt op een positieve beslissing (rekening 

houdend met het standpunt van België) door de FISA en later het IOC betreffende de deelname van 

de LM2x en LW2x aan de volgende OS (2020). 

Patrick Rombaut geeft verder toelichting over de procedure die ter zake tot juli 2017 loopt. Hij brengt 

ook verslag uit van het bijzonder FISA-congres dat vorig weekend plaats had te Tokyo. 

 

15. Bestuurdersmandaten  

a. Op hun verzoek, beëindiging van het mandaat van Ronald Janssens en Tim Maeyens 

b. Volgende bestuurders zijn uittredend en herkiesbaar: 

Chantal Neirinckx, Ferdinand Peeters, Gwenda Stevens 

c. Nieuwe kandidaat-bestuurders: 

Ann Elise Bredael, Hubert De Witte, Mike Galet 

 



 

Alle bestuurders en kandidaat-bestuurders worden met (quasi)-voltallige meerderheid 

(her)verkozen. 

 

16. Bespreking en stemming over de voorstellen tot aanpassing van de Nationale 

roeicodex  

Chantal Neirinckx overloopt en laat stemmen over alle ingediende voorstellen. Ongeveer alle 

voorstellen van de ad hoc commissie worden door de vergadering aanvaard. Zij zal het resultaat van 

de stemming aan de KBR en de LFA overmaken.  

 

17. Aanduiding vertegenwoordigers VRL in Federale Kamprechterscommissie 

Daniel Deweert, Chantal Neirinckx, Annemarie De Wispelaere en Tim Sautois (waarnemend) worden 

voorgesteld.  

De AV bevestigt dit zo te willen behouden. 

 

18. Vertegenwoordigers VRL in RvB National Rowing Family 

Op voorstel van de RvB: Yves De Jonge, Daniël Deweert, Ferdinand Peeters, Patrick Rombaut worden 

bevestigd voor de volgende 4 jaar als vertegenwoordigers van de VRL in de NRF. 

Algemene vergadering van de NRF ligt op 22 februari 2017 in KRSG. 

 

19. Aanduiding vertegenwoordigers VRL voor de Algemene Vergadering KBR 

Guy Haaze, Chantal Neirinckx en Mike Galet 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, 

Patrick Rombaut, Arthur Van Camp en Marc D’Hondt. 

 

20. Varia / Rondvraag 

Patrick Rombaut (KRSG) vraagt om de herfstfacturen zoveel mogelijk voor eind oktober door te 

sturen naar de clubs (en niet meer in november). 

Het secretariaat noteert dit en zal indien mogelijk de facturatie vroeger doorsturen. De facturen voor 

het solidariteitsfonds kunnen pas opgemaakt worden na de laatste nationale stage. 

21. Slotwoord 

De voorzitter sluit de vergadering af en bedankt iedereen voor de constructieve samenwerking 

tijdens het afgelopen jaar, opnieuw bevestigd tijdens deze vergadering. Hij hoopt dat dit in de 

toekomst verder gezet wordt en nodigt als eerste aanzet iedereen uit voor een drink. 

 

 

De vergadering wordt afgesloten om 23.05u. 

 

 


