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COMPETITIE
Ergometerwedstrijd GRS
De ergometerwedstrijd van de Gentse Roei- en Sportvereniging vindt plaats op
zaterdag 8 februari. Inschrijven kan tot 27 januari (18u) via de volgende link:
https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:GRS568PL719.

Berichtje aan de clubs: vergeet jullie A-licenties niet te hernieuwen via het digitaal
platform en jullie volledig ingevulde licentieformulieren op te sturen naar het
secretariaat.
Herinnering: gebruik van Belgische kleuren
De laatste jaren zien wij meer en meer Belgische kleuren (roeipakjes en riemen) op wedstrijden
verschijnen bij roeiers en roeisters die in het préstadium zitten om een selectie te bekomen. Dit
zorgt voor verwarring bij mensen binnen en buiten de (Belgische) roeiwereld. Hierdoor heeft de
Koninklijke Belgische Roeibond beslist om enkel nog roeiers en roeisters toe te laten op
binnenlandse én buitenlandse wedstrijden in Belgische kleuren die reeds een definitieve
selectie op zak hebben.
Nieuwe lijst verboden middelen
De nieuwe lijst van verboden stoffen, die geldig is vanaf 1 januari 2014, werd gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad. 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.
e

175 Henley Royal Regatta
In 2014 wordt de 175e verjaardag van de Henley
Royal Regatta gevierd. Club Nautique de Gand
was de eerste overzeese ploeg die The Grand
Challenge Cup in 1906 won, een grote schok
voor alle Britse clubs! De regatta vindt dit jaar
plaats van woensdag 2 tot en met zondag 6 juli.
De organisatie nodigt Belgische ploegen uit voor
de volgende races: M8+, M4-, M4x, M2-, M2x,
M1x, W8+, W4x, W1x. Er wordt financiële ondersteuning aangeboden voor de roeiers en hun coaches onder de vorm
van gratis accommodatie en maaltijden in Henley voor 7 dagen, gratis transport van Heathrow Airport en gratis lokaal
transport en bootverhuur (indien noodzakelijk). Meer informatie via de website http://www.hrr.co.uk/.
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Masters Regatta München
e
Van 25-27 juli gaat de 5 Euro Masters Regatta in München (1.000m) door. Inschrijven kan tot woensdag 02/07/2014,
18u, voor de MIX: 26/07/2014, 15u. Inschrijvingen enkel mogelijk via de website. Het is niet mogelijk om via e-mail in
te schrijven. Alle gegevens over de leeftijdsgroepen, kostprijs, baanindeling en kledij zijn te vinden op de website.
Meer informatie en inschrijvingen op www.regatta-muenchen.de of masters@regatta-muenchen.de.

KALENDER FEBRUARI
04/02/2014
08/02/2014
10/02/2014
14-15/02/2014
16/02/2014
19/02/2014
22-23/02/2014
23/02/2014

Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
Ergometerwedstrijd GRS
Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga
Lesweekend trainer B Hazewinkel
Brussels Winter Regatta – Winterhandicap (RSNB)
Toelichting FO jeugdsport
Stageweekend nationaal team
Algemene Vergadering Koninklijke Belgische Roeibond

JEUGDROEIEN
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 ook in 2014 kunnen belonen met extra subsidies voor geleverde
inspanningen op gebied van jeugdsport. Op woensdag 19 februari organiseren we om
19u30 een toelichtingsmoment waar we feedback zullen geven over de ingediende
jeugdsportdossiers 2013 en het project voor 2014 zullen toelichten. Schrijf de datum
reeds in je agenda. De jeugdsportlabels 2013 zullen uitgereikt worden op de Algemene Vergadering van de Vlaamse
Roeiliga op 10 februari.

OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Initiator roeien 2014
De volgende cursus initiator roeien zal plaatsvinden in K.R. Brugge en start op zaterdag 4 oktober 2014 (onder
voorbehoud). De toelatingsproef voor personen zonder A-licentie zal doorgaan op zaterdag 30 augustus 2014. Hou
deze data alvast vrij in je agenda als je graag wil deelnemen.
Algemeen gedeelte trainer B en trainer A 2014
Het geslaagd zijn voor de basismodule ‘Algemeen Gedeelte’ (module 1) is een toelatingsvoorwaarde om de
roeispecifieke modules van de opleiding te mogen starten. Schrijf dan ook tijdig in voor het ‘Algemeen Gedeelte’.
Hieronder volgt een overzicht van de mogelijke data en locaties waarop je het examen kan afleggen. Inschrijven kan
via www.bloso.be/VTS.
Cursus
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte instructeur B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer B
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer A
ZELFSTUDIE Algemeen gedeelte trainer A
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Locatie
Willebroek
Willebroek
Willebroek
Brussel

Startdatum
14/05/2014
21/05/2014
14/05/2014
18/09/2014

Einddatum
14/05/2014
21/05/2014
14/05/2014
18/09/2014

Uren

Prijs
40€
40€
70€
70€
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Start2Teach - 22 maart 2014 – Gent
Hoe sta je voor een groep, hoe bouw je een les op, wat doe je als de kinderen niet luisteren of stil willen zijn, hoe zorg
je voor een goede sportuitleg of demonstratie,… Deze praktische vorming geeft beginnende, minder ervaren en/of
niet gediplomeerde lesgevers en trainers nuttige tips & tricks. Trainers van Gentse clubs zijn welkom op zaterdag 22
maart tussen 9 en 12 uur in Sporthal Hekers te Zwijnaarde. Inschrijven kan via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1O2hQezl-TcXEU0STBQx4oAgk9hbqf9I6vKkSq9pVXac/viewform

RECREATIE
Toertocht Vlaamse Roeiliga
De toertocht van de Vlaamse Roeiliga gaat dit jaar door in de Westhoek op zaterdag 7 en zondag 8 juni 2014. Een
toertocht in het kader van de herkenning van de Eerste Wereldoorlog, nu 100 jaar geleden. Op zaterdag dompelen
we ons onder in het Ieper van tijdens de oorlog en op zondag varen we op de IJzer en de Ieperlee, het vroegere front
tussen de Duitsers en de Geallieerden. Daar we in het centrum van Ieper blijven slapen, is het nodig om tijdig te
reserveren en dat voor 1 maart 2014! Inschrijvingen en info via brand.breyne@vlaamse-roeiliga.be.
FISA World Rowing Tour 2014
De Toertocht van de FISA gaat dit jaar door op de Danube rivier
tussen Vohburg en Passau in Duitsland. Van 20 tot 28
september wordt in 8 dagen 255 km afgelegd, met dagelijkse
afstanden
van
13
tot
46
km.
Belangrijkste
bezienswaardigheden zijn de Beierse kloosters en hun
biertuinen. Er dient te worden ingeschreven ten laatste op 31/01/2014! door een e-mail te sturen naar
j.kolberg@online.no
en
info@vlaamse-roeiliga.be.
Alle
verdere
informatie
vindt
u
op
http://www.rudern.de/fisatour2014.
Kalender recreatief roeien 2014
Het recreatieve roeiseizoen is opnieuw begonnen. Ook in 2014 gaan tientallen
roeiers samen afspreken om prachtige waterlopen af te varen in een ontspannen
en amicale sfeer. De nieuwe kalender recreatief roeien is hiervoor dan ook opnieuw
opgemaakt. Het is een overzicht van alle Vlaamse, Belgische en de meest populaire
internationale toertochten in 2014. Een handig overzicht om het recreatieve
seizoen te plannen. Deze affiche zit als bijlage bij deze nieuwsbrief toegevoegd, en
wordt in A3 formaat aan de clubs verstuurd.
Sloeproeien is een eeuwenoude sport maar nog steeds populair
Er is een landelijke federatie en er worden jaarlijks bijna
dertig wedstrijden georganiseerd, waaronder een
Nederlands kampioenschap én een echte klassieker:
sloeproeien is 'live and kicking'. Dat het sloeproeien de
tand des tijds heeft doorstaan is grotendeels te danken
aan zeevaartscholen waar het tijdenlang een verplicht vak
was. Deelnemers organiseren sinds jaar en dag sprint- en
langeafstands-wedstrijden. In 1991 resulteerde dat in de oprichting van de Federatie Sloeproeien Nederland (FSN).
Het aantal sloepen dat in Nederland meedoet aan wedstrijden stijgt gestaag en ligt op dit moment rond de 250.
Verweel: “Wie daarin goed voor de dag wil komen, moet het serieus aanpakken. De toppers trainen zeker twee keer
per week. Het is een fysiek zware sport.” Sloeproeiers die op hoog niveau willen presteren, komen qua benadering in
de buurt van topsporters. Lees het volledige artikel op http://sportknowhowxl.nl/nieuwsberichten/8739
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De data voor de skiff- en roeicursussen in 2014 zijn bekend
In maart staat een skiffcursus in Andalusië (Zuid-Spanje) op het programma en tussen mei en september 2014 worden
weer diverse skiff- en roeicursussen in Ratzeburg en bij de Saar (beiden in Duitsland) aangeboden. Deze cursussen zijn
bedoeld voor alle (recreatieve) roeiers, die hun techniek weer eens duidelijk willen verbeteren of een ontspannen
start willen maken in de skiff. Daarnaast bestaat komend seizoen bij de Saar ook voor ploegen de mogelijkheid tijdens
een driedaagse cursus intensieve instructie te krijgen, met net als bij vrijwel alle skiffcursussen video-opnamen en
analyse. Kijk voor de data en meer informatie op www.roeiplezier.nl en www.saarrowingcenter.com.

ETHISCH VERANTWOORD SPORTEN
De Vlaamse Roeiliga hecht veel belang aan het naleven van de juiste
normen en waarden bij de beoefening van de roeisport. De VRL wil
dan ook actief werken aan een betere bewustwording bij roeiers,
trainers, bestuursleden en ouders op dit vlak. De roeiclub moet een
ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters niet alleen met het
nodige plezier en voldoening kunnen roeien, maar ook met het nodige
respect en solidariteit tegenover zichzelf, de ander en de omgeving.
De VRL heeft in het kader van de opdracht ‘Ethisch Verantwoord
Sporten’ een aantal gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen
helpen. Ieder lid van onze liga wordt geacht deze gedragscodes te
volgen. Met name de trainers, bestuursleden en de ouders hebben
een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat
betreft het uitdragen en bewaken van deze gedragsregels. Sommige
regels zijn meer gericht op een bepaalde doelgroep, maar alle
doelgroepen komen aan bod. Het is nodig dat iedereen alle regels
kent, ook al zijn er op een gegeven moment niet op hen toepasbaar.
Elke maand zullen we 1 gedragscode verspreiden onder de vorm van
een affiche die zal worden meegestuurd met de maandelijkse
nieuwsbrief.

PRIORITEITENBELEID
De Vlaamse Roeliga wenst de 20 personen te feliciteren die met vrucht de 2-daagse opleiding
EHBO conform het KB van 15/12/2010 onder leiding van Meducation@Work hebben gevolgd
en geslaagd waren voor de eindevaluatie. Zij behaalden hiermee het opleidingscertificaat
‘Hulpverlener’ in het kader van de Facultatieve Opdracht Prioriteitenbeleid. De Vlaamse
Roeiliga wenst hen te bedanken voor hun engagement en verantwoordelijkheidszin voor hun
club en het roeien in het algemeen.

CLUBNIEUWS
Overlijden Agnes Rombaut-Caveye
Op maandag 6 januari verloor mevrouw Agnes Rombaut-Caveye haar moedige, doch oneerlijke strijd. Mevrouw
Rombaut-Caveye was Ere-Voorzitter van Koninklijke Roeivereniging Sport Gent.
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West-Vlaamse sportprijzen
Hannes Obreno is genomineerd voor de West-Vlaamse sportprijzen in de categorie ‘beloftevolle
jongere’. Wie uiteindelijk de titel in de wacht sleept, wordt bekend gemaakt tijdens een
showprogramma op woensdag 5 februari om 19u in het Concertgebouw te Brugge.

Zoektocht naar een 2x
Koen De Gezelle van C-row is op zoek naar een 2x. Dit mag een oude boot zijn waar wat werk aan is. Kan je hem
verder helpen? Neem dan contact op met Koen via het nummer 0477/87 72 37.
Geef het beste van je club voor Oxfam Trailwalker 2014!
Oxfam-Solidariteit daagt je leden uit om deel te nemen aan Oxfam Trailwalker!
Oxfam Trailwalker is een sportieve, creatieve en solidaire uitdaging.
Wat?
Teams van vier stappers leggen in minder dan 30 uur 100 km af
en zamelen 1.500 euro in voor de projecten van Oxfam-Solidariteit.
Wanneer?
30 en 31 augustus 2014
Waar?
In de Hoge Venen
Wat heeft Oxfam Trailwalker jouw club te bieden?
• Oxfam Trailwalker is een concrete en originele manier om als club je steentje bij te dragen aan een meer
rechtvaardige wereld.
• Oxfam Trailwalker is een evenement dat de onderlinge band tussen je leden kan versterken en vriendschappen
doet ontstaan.
Het promotiemateriaal ligt klaar!
Wil je het evenement mee helpen promoten in jouw club? Wij sturen je het gewenste promotiemateriaal graag op:
affiches, bladwijzers, brochures of visitekaartjes. Hiervoor hoef je enkel een mailtje te sturen naar
leen@oxfamtrailwalker.be of surf naar www.oxfamtrailwalker.be.

ALLERLEI
Automatische Externe Defibrillator
De Vlaamse Roeiliga heeft een Automatische Externe Defibrillator (AED) aangekocht. Deze staat ter
beschikking van onze roeiclubs die wedstrijden of andere evenementen organiseren. Vraag de AED
tijdig aan via info@vlaamse-roeiliga.be.
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).
Vrijwilligersvergoedingen blijven ongewijzigd in 2014
De maximumbedragen van 2013 wat betreft de forfaitaire vrijwilligersvergoedingen zijn in 2014 nog steeds van kracht.
Dit wil zeggen dat een vrijwilliger op dagbasis een forfaitaire vergoeding van maximaal 32,71 euro mag ontvangen en
op jaarbasis niet boven 1.308,38 euro mag gaan.
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