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KALENDER MAART
02-03/03/2013
10/03/2013
23-24/03/2013
24/03/2013
26/03/2013
27/03/2013

Brugge Boat Race (KRB)
Rivierenhoofd Seneffe (3Y)
Time trials Hazewinkel (VRL)
Handicap de Printemps de la Haute Meuse (RCNSM)
Meeting topsportcommissie Vlaamse Roeiliga + coachmeeting
Raad van Bestuur VRL

COMPETITIE
GRS ergometerkampioenschappen 2013
Op zaterdag 9 februari vonden de Gentse ergometerwedstrijden plaats, dit was de eerste wedstrijd van het
roeiseizoen 2013. De jongens van KRSG presteerden zeer sterk. Bij de meisjes waren de zusjes Cattrijsse dominant. In
de open categorie toonde Hannes Obreno met een tijd van 06:06,60 dat hij een goede wintertraining achter de rug
heeft.
De uitslagen: JM16: Sam Van Melkebeek (KRSG) / JW16: Rachel Willaumez (Akhenaton) / JM18: Mika Besard
(KRSG) / JW18: Karijn Cattrijsse (GRS) / LM: François Libois (RCNSM) / LW: Evi Geentjens (TRT) / OM: Hannes
Obreno (BTR) / OW: Annick De Decker (GRS).
De gedetailleerde uitslagen kunnen geraadpleegd worden op www.vlaamse-roeiliga.be  “jongste resultaten”.

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
De grote oversteek
Koen De Gezelle en Stefan Vanaudenhove zullen in het weekend van 23-26 mei
het kanaal oversteken in een roeiboot. Ze zullen vertrekken in Ramsgate en
aankomen in Oostende tijdens ‘Oostende voor Anker’. Het project en hun
nieuwe zeeroeiboot werd voorgesteld tijdens de Belgian Boat Show begin
februari. De foto’s kan je terugvinden op http://www.c-row.be/deoversteek/belgian-boat-show. Je komt hier ook alles te weten over de grote
oversteek.
Hannes Obreno verscheen in de krant
Je kan het artikel lezen via de volgende link:
http://www.vlaamse-roeiliga.be/sites/default/files/Hannes%20Obreno%20(Het%20Nieuwsblad,%2013%20februari%202013).jpg
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Dé Watersportdag 2013
De voorbereidingen voor Dé Watersportdag 2013 draaien op volle toeren. De
Vlaamse Roeiliga werkt hiervoor samen met de andere watersportfederaties en
Bloso. Roeiclubs ARV sculling, KRCG, KRNSO, KRSG en TRT openen alvast
enthousiast hun deuren op 18 en/of 19 mei 2013 en verwelkomen
geïnteresseerden om van de roeisport te komen proeven.
Andere clubs kunnen nog steeds inschrijven via de website:
https://www.bloso.be/sites/Sportpromotie/WSD/Pages/InvulFormulier.aspx
Inloggen kan met onderstaande gegevens:
Gebruiker: EADBLO\VRL.wsd
Paswoord: Azerty$456789
Na inschrijving kom je op de Bloso website terecht met jullie aanbod tijdens Dé Watersportdag. Breng ons eveneens
op de hoogte, dan bezorgen we jullie het nodige promotiemateriaal.

Werking Vlaamse Roeiliga
Algemene Statutaire Vergadering Vlaamse Roeiliga vzw
Op de Algemene Vergadering van de Vlaamse Roeiliga, gehouden op 18/2/2013, heeft de heer Yves De Jonge,
voorzitter van de VRL, meegedeeld geen kandidaat meer te zijn voor een nieuw bestuursmandaat. De Raad van
Bestuur had eerder al zijn spijt hierover uitgedrukt maar begrijpt de persoonlijke motieven van de heer De Jonge die
tot deze beslissing hebben geleid. De AV heeft zich aangesloten bij een appreciatiebetuiging voor het vele werk dat hij
als voorzitter van de VRL heeft verzet. Yves blijft evenwel nog op diverse terreinen van het roeien actief, niet in het
minst als kamprechter.
Op dezelfde Algemene Vergadering werd mevrouw Chantal Neirinckx, op voorstel van KRSG, benoemd tot bestuurder
van de Vlaamse Roeiliga en werden de mandaten van mevrouw Gwenda Stevens en de heer Fernand
Peeters vernieuwd. Alhoewel de aanvraag tot vernieuwing van zijn mandaat door de AV werd goedgekeurd, heeft de
heer Wouter Van der Fraenen, de Raad van Bestuur op 19/2/2013 laten weten voornamelijk om familiale redenen zijn
bestuursmandaat neer te leggen. Ook hem is de Raad van Bestuur erkentelijk voor het werk dat hij als bestuurder, en
sinds het laatste kwartaal van 2012 als verantwoordelijke topsport, heeft verzet.
Tijdens de Algemene Vergadering werden de verslagen van alle commissies voorgesteld en goedgekeurd. Tevens
heeft de vergadering de budgetten werking, topsport, jeugdsport en prioriteitenbeleid goedgekeurd. Tot slot werd
de Roeigids 2013 voorgesteld en uitgedeeld.
Samenstelling Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga vzw
Volgend op de beslissingen van de AV en conform de statuten van de VRL, heeft de Raad van Bestuur onder zijn leden
de volgende functies en verantwoordelijkheden verdeeld:
Voorzitter: Guy Haaze
Algemeen secretaris: Chantal Neirinckx
Penningmeester a.i.: Guy Haaze
Rowing for all: Gwenda Stevens
Jeugd-, school- en studentenroeien: Annemarie De Wispelaere
Communicatie en sponsoring: Ronald Janssens
Afgevaardigden van de VRL in de KBR: Fernand Peeters, Gwenda Stevens,
Ronald Janssens, Annemarie De Wispelaere
In deze vernieuwde samenstelling wenst de Raad van Bestuur, samen met een nieuwe en jonge ploeg bekwame
medewerkers én in constructieve samenwerking met de aangesloten verenigingen, de engagementen die de VRL
in het beleidsplan 2013-2016 heeft aangegaan in de best mogelijke omstandigheden te realiseren en de Vlaamse
Roeisport optimaal te vertegenwoordigen bij de diverse beleidsinstanties en externe partners.
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Algemene Statutaire Vergadering Koninklijke Belgische Roeibond vzw
Op de Algemene Vergadering van de Koninklijke Belgische Roeibond werd mevrouw
Gwenda Stevens verkozen tot voorzitter van de KBR. Zij volgt Georges Lambert op.
Gwenda wil het roeien naar een hogere waarderingsplaats krijgen, en dit in
samenwerking met de beide liga’s. Ze wil ook meer aandacht schenken aan de
opkomende jeugd aangezien wij op hen dienen te rekenen om mooie resultaten te
bekomen binnen enkele jaren. Ook de toproeiers wenst ze mooie resultaten toe de
komende jaren. Gwenda is naast bondsvoorzitter ook bestuurslid bij de Vlaamse
Roeiliga, jeugdtrainster bij KRSG en FISA Kamprechter. De Vlaamse Roeiliga wenst Gwenda alvast veel succes toe in
deze nieuwe functie.
Nieuwe medewerker
Op vrijdag 1 maart mag de Vlaamse Roeiliga Brand Breyne verwelkomen. Brand is 27 jaar en Master in de Lichamelijke
Opvoeding en Bewegingswetenschappen. Hiervoor werkte Brand bij Mensana waar hij inspanningstesten afnam,
analyseerde en trainingsadvies op maat gaf. Brand zal bij de Vlaamse Roeiliga verantwoordelijk zijn voor het
recreatieroeien, het ergometerproject op scholen, de sportpromotionele evenementen en het veiligheidsproject. U
kan Brand contacteren op brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be of 09/243 12 50.
Algemeen e-mailadres Vlaamse Roeiliga
Gelieve alle e-mails die u wenst te versturen naar het algemeen e-mailadres van de Vlaamse Roeiliga enkel nog naar
info@vlaamse-roeiliga.be te versturen! Dit adres komt terecht bij alle medewerkers van de Vlaamse Roeiliga.

ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN
Lichamelijke en seksuele integriteit
Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een
veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit. Als sportbegeleiders moeten
we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Om dit
thema aan te pakken biedt de sportsector enkele instrumenten aan voor de sportclubs.
Op www.sportmetgrenzen.be vind je alle informatie en kun je de instrumenten gratis
bestellen of downloaden. "Lichamelijke en seksuele integriteit: handleiding voor
sportclubs" is een versie voor (kleinere) sportclubs en bevat bondige informatie waarmee
clubs direct aan de slag kunnen. Het vlaggensysteem "sport, een spel met grenzen" is
een handig instrument voor clubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust te
leren omgaan met lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de
hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct
inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag.
Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren.

WETGEVING
Patrimoniumtaks: aangifte ten laatste op 31/03
In de maand februari hebben vzw's de aangifte voor de patrimoniumtaks in de bus gekregen. Dit is een successietaks
verschuldigd op het vermogen of de bezittingen die zich in een vzw bevinden (aangezien rechtspersonen niet
overlijden). De taks bedraagt 0,17% van het vermogen en is enkel te betalen wanneer het vermogen van de vzw
25.000 euro of meer bedraagt. De aangifte (ook indien deze niet verschuldigd is) én betaling van deze vzw
patrimoniumtaks (indien deze verschuldigd is) moeten ten laatste op 31 maart gebeurd zijn.
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Klantenlisting BTW: indienen voor 31/03
Voor 31 maart moet de jaarlijkse klantenlisting ingediend worden via de intervat-website voor het kalenderjaar 2012.
Dat geldt zowel voor de gemengde btw-plichtige sportclubs als voor de sportclubs met btw-nummer die genieten
van de vrijstellingsregeling. In de jaarlijkse klantenlisting worden de klanten van de vzw opgenomen. Het betreft de
uitgaande facturen die met btw gefactureerd werden. Enkel als het bedrag 250€ (excl. btw) of meer bedraagt, moet
je de klant opnemen in de btw-listing. Voor de meeste sportclubs gaat het om sponsorfacturen die uitgeschreven
werden.

WIST JE DAT…
Mutualiteiten tussenkomen in het jaarlijkse lidgeld bij een sportclub.
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