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KALENDER FEBRUARI
09/02/2013
11/02/2013
17/02/2013
18/02/2013
19/02/2013
27/02/2013

Ergometerwedstrijd (GRS)
Meeting topsportcommissie Vlaamse Roeiliga + coachmeeting
Winterhandicap / Brussels Winter Regatta (RSNB)
Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga
Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
Infosessie FO jeugdsport en FO prioriteitenbeleid

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Vlaamse Studentenkring der Roeiers
De Vlaamse Studentenkring der Roeiers (VSR), een
groep Brugse en Gentse roeiers onder leiding van
Thibaut Schollaert, zal in oktober 2013 deelnemen
aan de Red Bull X-Row in Zwitserland, een loodzware
wedstrijd waarbij 18 km geroeid wordt in een 8+ en 8
km gelopen wordt met diezelfde 100 kilogram zware
boot op hun schouders. De studenten-roeiers zijn nog
op zoek naar materiële en financiële steun om dit project mogelijk te maken. De doelstelling van de club is om meer
aandacht

te

vestigen

op

het

roeien

in

België.

Je

kan

hen

volgen

via

hun

facebookpagina:

https://www.facebook.com/pages/VSR/243787399083837 en contacteren via vsr.rowing@gmail.com.
C-ROW steekt het kanaal over
Roeiclub C-ROW zorgt binnenkort voor een stunt! Van 23-26 mei
(onder voorbehoud van goede weercondities) zullen Koen De
Gezelle en Stefan Vanaudenhove het kanaal oversteken in een
roeiboot. Zij zullen vertrekken in Ramsgate en toekomen in
Oostende tijdens ‘Oostende Voor Anker’. Het zal een tocht zijn
van zo’n 130 kilometer. Freek Braeckman en Cath Luyten zijn
peter en meter van dit project. Op 4 februari, op de Belgian Boat
Show in Flanders Expo Gent, zal het volledige project voorgesteld worden aan de pers en aan het publiek. De nieuwe
zeeroeiboot, speciaal ontworpen voor de oversteek, zal op dat moment ook voorgesteld worden. Het betreft een
koppel-roeiboot (de vorige zeeroeiboten waren steeds punt-roeiboten). Freek Braeckman zal op de Belgian Boat Show
meehelpen met een roll-over (boot wordt omgedraaid om te testen of deze niet zinkt bij omslaan). Iedereen is
welkom om dit te komen bewonderen!
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Bram Dubois verscheen in de krant
Je kan het artikel lezen via volgende link:
http://www.vlaamse-roeiliga.be/sites/default/files/Krantenartikel%20Bram%20Dubois_0.pdf
Belgian Boat Show
ste

Van 2 t.e.m. 4 en van 8 t.e.m. 10 februari vindt de 25 editie van de
Belgian Boat Show plaats. Naar aanleiding van deze verjaardag
wordt de “Hall of Fame” opgericht. Het betreft markante
watersporters, avonturiers of grensverleggende ondernemers die
de Belgische watersport mee gemaakt hebben tot wat ze vandaag
is. Op basis van de eerste ronde zijn er 40 genomineerden voor de
Hall of Fame. De 40 genomineerden worden automatisch
opgenomen in een tentoonstelling aan de ingang van de beurs. De
uiteindelijke top 3 wordt tijdens de officiële opening bekend gemaakt waarop alle genomineerden uitgenodigd
worden. Via de volgende link kan je een top 3 kiezen: http://www.belgianboatshow.be/nl/Visitors/Verkiezing-Hall-ofFame. Voor het roeien zijn volgende personen genomineerd: Tim Maeyens – Wim Van Belleghem – Rita Defauw.
Stemmen maar!

Werking Vlaamse Roeiliga
Goedkeuring subsidiedossiers FO jeugdsport en FO prioriteitenbeleid
De Vlaamse Roeiliga is verheugd te melden dat we van het Bloso het goede nieuws kregen dat het jeugdsport- en het
veiligheidsproject goedgekeurd werden, waardoor we onze clubs in 2013 kunnen belonen met extra subsidies voor
geleverde inspanningen op gebied van jeugdsport en veiligheid. Op woensdag 27 februari organiseren we een
infoavond waarop beide projecten zullen voorgesteld worden (om 19u: jeugdsport, om 20u30: prioriteitenbeleid).
Voor meer informatie hierover kan je steeds terecht op 09/243 12 50 of info@vlaamse-roeiliga.be.
Verkoop kledij nationaal team
De Vlaamse Roeiliga verkoopt haar kledijstock. Het gaat over kledij die in het verleden voor het nationaal team
aangekocht werd. Enkel ex-leden of huidige leden van het nationaal team kunnen deze kledij aankopen. Het overzicht
met beschikbare kledij kan geraadpleegd worden op de website van de Vlaamse Roeiliga. Gelieve uw bestelling door
te geven op woutervdf@hotmail.com. U zal een mail ter bevestiging krijgen met de betalingsgegevens. De kledij wordt
toegewezen aan de persoon die eerst gestort heeft.

ANTIDOPING
Nieuwe lijst verboden middelen
De nieuwe lijst van verboden stoffen, die geldig is vanaf 1 januari 2013, werd gepubliceerd in
het Belgisch Staatsblad. De verboden stoffen en methoden worden ingedeeld in groepen,
waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen verboden binnen wedstrijdverband (bij
dopingcontroles na een wedstrijd) en verboden buiten wedstrijdverband (bij dopingcontroles
na een training of een dopingcontrole bij de sporter thuis). Via de lijst geneesmiddelen op de
website www.dopinglijn.be kan elke sporter van elk geneesmiddel dat in België geregistreerd
is, bekijken of het al dan niet een verboden stof bevat en of hiervoor desgevallend een
toestemming voor therapeutische noodzaak (TTN) moet aangevraagd worden. De nieuwe
antidopinglijst voor 2013 met verboden stoffen en methoden kan je ook terugvinden via de volgende link:
http://list.wada-ama.org/by-substance/.
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OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Algemeen gedeelte instructeur B en trainer B
Iedereen die wil deelnemen aan het roeispecifieke gedeelte van de cursus trainer B roeien die zal georganiseerd
worden in het najaar 2013 in Hazewinkel i.s.m. de KNRB, moet zeker in het voorjaar het algemeen gedeelte van
instructeur B én trainer B volgen. Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke data en locaties waarop je deze
cursussen kan volgen:
Cursus
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte instructeur B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte instructeur B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte instructeur B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer B

Locatie
Gent
Gent
Willebroek
Willebroek
Brussel
Brussel

Startdatum
25/01/2013
01/02/2013
08/05/2013
15/05/2013
18/09/2013
25/09/2013

Einddatum
25/01/2013
01/02/2013
08/05/2013
15/05/2013
18/09/2013
25/09/2013

Uren

Prijs
40€
40€
40€
40€
40€
40€

Einddatum
25/04/2013
23/03/2013
01/02/2013
23/11/2013
07/12/2013
15/05/2013
25/09/2013

Uren
35
8

Prijs
100€
25€
70€
100€
25€
70€
70€

Overzicht algemeen gedeelte trainer A
Cursus
Algemeen gedeelte trainer A – deel 1
Algemeen gedeelte trainer A – deel 2
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer A
Algemeen gedeelte trainer A – deel 1
Algemeen gedeelte trainer A – deel 2
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer A
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer A

Locatie
Gent
Gent
Gent
Berchem
Berchem
Willebroek
Brussel

Startdatum
17/01/2013
15/03/2013
25/01/2013
24/08/2013
29/11/2013
08/05/2013
18/09/2013

35
8

WETGEVING
Afsluiten van de boekhouding
Veel vzw's sluiten hun boekjaar af op 31 december. Het afsluiten van een boekjaar brengt enkele formaliteiten met
zich mee. De jaarrekening moet correct opgemaakt worden. Daarnaast heeft de vzw ook 6 maanden de tijd om een
algemene vergadering (AV) te organiseren en de jaarrekening voor te leggen. Wordt dit alles goedgekeurd door de
leden van de AV, dan moet de jaarrekening neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel.
Hieraan zijn (voor kleine vzw's) geen kosten verbonden. De jaarrekening moet volgens een wettelijk schema
opgesteld worden (bijlage B en C van het K.B. van 26 juni 2003).
Wijziging publicatiekosten Belgisch Staatsblad
Met ingang van 1 januari 2013 wijzigden de tarieven voor publicatie van akten in het Belgisch Staatsblad. Wil je een
vzw oprichten? Dan betaal je nu 161,66 euro. Voor een wijziging (statutenwijziging, bestuurswijziging,...) betaal je
121,97 euro. Deze bedragen zijn inclusief btw. Recente wijzigingen kunnen steeds geconsulteerd worden op deze
webpagina: http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm
Verhoging maximumbijdragen forfaitaire vrijwilligersvergoeding 2013
De maximumbijdragen voor de forfaitaire onkostenvergoedingen zijn vanaf 1 januari 2013 verhoogd. Per dag mag
een vrijwilliger nu 32,71 euro ontvangen, met een jaarmaximum van 1.308,38 euro. Beide maxima, per dag en per
jaar, moeten gerespecteerd worden en gelden per vrijwilliger, niet per taak of per organisatie. Het
vrijwilligersregister van het Dynamo Project werd aangepast aan deze bedragen. Ontvang je graag deze vernieuwde
versie, dan kun je die aanvragen via de bestelmodule op www.dynamoproject.be.
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Overleg Sabam
De Vlaamse Sportfederatie en het Dynamo Project plannen binnenkort een overleg met SABAM. Clubs die specifieke
vragen of problemen hebben en dit graag besproken zien, mogen hun suggesties zeker doorgeven via
lien@vlaamsesportfederatie.be.
Nieuwe geluidsnormen in Vlaanderen vanaf 1 januari 2013
Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen nieuwe geluidsnormen voor
muziekactiviteiten. Voor sommige sportclubs wil dit zeggen dat ze met een aantal
nieuwe zaken rekening zullen moeten houden: “De regelgeving over het maximale
geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek
en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. Dat wil zeggen dat iedere
openbare activiteit met opgenomen muziek (bv. cd’s, mp3 ...) of elektronisch
versterkte livemuziek (bv. liveoptredens met microfoons, versterkers ...) onder de
regelgeving valt. Activiteiten met enkel niet-elektronisch versterkte muziek (bv. fanfare, symfonisch orkest,
kamerorkest … zonder versterking) vallen niet onder de regelgeving. Dat is ook het geval voor activiteiten die op
privédomein worden georganiseerd en niet toegankelijk zijn voor het ruime publiek.” Meer informatie hierover op:
http://www.lne.be/geluidsnormen.
EU machtigt België om grens kleine ondernemers op te trekken naar 25.000€
Op 22 januari 2013 kwam er een Uitvoeringsbesluit van de Raad van de Europese
Unie waarin België gemachtigd wordt om de btw-grens voor kleine ondernemers op
te trekken naar 25.000 euro. Dit langverwachte voorstel zorgt ervoor dat heel veel
sportclubs onder het stelsel van kleine ondernemer zullen vallen en geen btwboekhouding meer zullen moeten voeren. Het uitvoeringsbesluit moet nu nog
omgezet worden in Belgische wetgeving door aanpassing van Koninklijk Besluit nr.
19. Wanneer dit precies zal gebeuren is nog niet bekend, maar aangezien België zelf
verzocht heeft om de grens op te trekken, wordt verwacht dat het Belgische K.B. niet lang zal uitblijven. De btwtoekomst is alvast zeer hoopgevend voor vele sportclubs!

VARIA
Britse roeier Acer Nethercott sterft aan hersentumor
Acer Nethercott is afgelopen weekend overleden op 35-jarige leeftijd aan een hersentumor. De stuurman van de
Britse acht won met zijn team op de Olympische Spelen in Peking in 2008 nog een zilveren medaille.
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