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COMPETITIE
GRS loopcross 11/01
Hierbij de reekswinnaars:
JW12(1500m): Eline Devisch (BTR) / JM12(1500m): Siebe Defloor (BTR)
JW14(2500m): Leonie Van Campe (KRSG) / JM14(2500m): Tristan
Vandenbussche (BTR)
JW16(5000m): Emma Vincke (KRCG) / JM16(5000m): Xander Deweert (GRS)
JW18(5000m): Chloë Zulke (ARV) / JM18(7000m): Tim Theys (KRSG)
W(5000m): Katrien De Reu (GRS) / M(7000m): Kristof Dekeyser (GRS)
MW(5000m): Laura Lathi (BTR) / MM(7000m): Ronny De Cocker (VVR)
De volledige uitslag van de loopcross ingericht door GRS op 11/01 met 124 deelnemers, kan je terugvinden op de VRL
website onder ‘kalender’.
Competitielicentie 2015
Het nieuwe roeiseizoen gaat van start en daarbij hoort de aanvraag van een nieuw licentienummer. Vergeet niet tijdig
het volledig ingevulde (getekend medisch getuigschrift + kopie identiteitskaart) licentieformulier in orde te brengen en
af te geven binnen jouw club.
Nieuwe (FISA) Anti-Doping 2015 – zowel voor de topsporter, competitieve als recreatieve roeier van belang!
Vanaf 1 januari 2015 treedt er een nieuwe Wereld Antidopingcode in voege. Je kan de nieuwe WADA
code terugvinden via volgende link: https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/the-code. De
nieuwe lijst met verboden stoffen en methodes kan je terugvinden via deze link: https://wada-mainprod.s3.amazonaws.com/resources/files/wada-2015-prohibited-list-en.pdf
Ook FISA paste haar Anti-Doping code aan op basis van deze nieuwe WADA code. De nieuwe FISA
code kan je terugvinden op onze VRL website: in het ene document staan de wijzigingen aangeduid ten opzichte van
de vorige versie, in het andere document staan de nieuwe regels.
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.
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KALENDER FEBRUARI
02/02/2015
07/02/2015
11/02/2015
14-20/02/2015
15/02/2015
16/02/2015
22/02/2015
23/02/2015
28/02/2015

Infosessie (sport)voeding voor (top)roeiers
Ergometerwedstrijd GRS
Algemene Vergadering Vlaamse Roeiliga
Krokusstage nationaal team
Winterhandicap (RSNB)
e
Infomoment jeugdsportfonds + 1 sessie jeugdsportbeleidsplanning
Algemene Vergadering Koninklijke Belgische Roeibond
Raad van Bestuur Vlaamse Roeiliga
Brugge Boat Race (KRB)

STUDENTENROEIEN
Op 30/04/2015 organiseert de Vlaamse Roeiliga in
samenwerking met de clubs aangesloten bij de
Oost-Vlaamse Roeiliga (KRCG, KRSG, GRS, VVR) de
1ste Vlaamse Studenten Regatta en dit naar
aanleiding van de recente (2014) aansluiting bij de
VRL van 7 Vlaamse Onderwijsinstellingen: UGent,
Arteveldehogeschool, HoGent, HoWest, KHLim,
UHasselt en PXL. De regatta wordt in Gent
(Watersportbaan) georganiseerd met de eerste start voorzien rond 17u en de laatste rond 19u30.
De regatta staat ook open voor de universitaire en hogeschoolverenigingen aangesloten bij de Ligue Francophone
d’Aviron (LFA), onze Franstalige tegenhanger. De Uliège en de ULB hebben reeds deelname met een team toegezegd.
Er wordt in een innovatieve formule geroeid: over 250 m, met 8+, in een gemengde samenstelling (M/V,
recreatieve/ervaren roeiers) maar met ervaren stuurmannen.
De bedoeling is om dit innovatief concept jaarlijks te herhalen en een duurzaam karakter mee te geven.
Studenten, lid van een bij de VLR aangesloten vereniging én studerend aan een van de aangesloten
onderwijsinstellingen, kunnen hun interesse voor deelname aan hun club, coach en de VRL laten kennen.
Wij rekenen sowieso op jullie medewerking om dit bij het brede (studenten)publiek te helpen bekend maken en er
samen een echt “Studentenroeisportevenement” van te maken. Affiches en flyers zijn binnenkort ter beschikking.

RECREATIE
Kalender recreatief roeien 2015
Naar jaarlijkse traditie heeft de Vlaamse Roeiliga een kalender voor nationale en
internationale toertochten opgemaakt. Alle Belgische toertochten en recreatieve
activiteiten staan er op aangeduid samen met de meest populaire internationale
toertochten. Op een moment dat de verschillende agenda’s worden opgemaakt is
het handig zo’n overzicht te hebben. De kalender is terug te vinden op de website
van de VRL.

FISA World Rowing Tour 2015
De toertocht van de FISA gaat dit jaar door op het Lago Maggiore in Italië. Van 13 tot
18 september wordt in 6 dagen 191 km afgelegd, met dagelijkse afstanden van 25 tot
35 km. Inschrijvingen kan tot 15 februari 2015. Alle informatie vindt u op
lagomaggiorerowingtour.com.
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OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN
Initiator roeien 2015
De volgende cursus initiator roeien zal plaatsvinden in Hasselt en start op zaterdag 3 oktober 2015 (onder
voorbehoud). De toelatingsproef voor personen zonder A-licentie zal doorgaan op zaterdag 29 augustus 2015. Hou
deze data alvast vrij in je agenda als je graag wil deelnemen.

Bijscholing ‘Je sportclub en sociale media: bouw een community op rond je vereniging’ – 21/04
Vandaag zijn zo goed als alle sportclubs en hun leden aanwezig en actief op minstens één
sociaal platform: Facebook, Twitter, Swarm, Instagram... De voordelen zijn gekend: het
bereiken van potentiële leden en vrijwilligers, informatie van andere organisaties
opvolgen, je sponsorinkomsten beïnvloeden, … Sociale media vormen misschien wel het
interessantste onderdeel in de communicatiestrategie van je sportclub. Actief zijn op
sociale media vergt natuurlijk wel inspanningen van je sportclub, maar nog belangrijker is
dat je het juist inzet. Tijdens deze sessie verneem je hoe sociale media en vooral Facebook
voor je sportclub een meerwaarde kunnen betekenen. Voor deze inleidende sessie heb je geen voorkennis van sociale
media nodig.
De bijscholing vindt plaats op 21 april 2015 van 19u-22u in het Huis van de Sport te Gent. Inschrijven kan via deze link:
http://www.vyf.be/nl/seminarie-via-dynamo-project-472.htm

PROMOTIE VAN DE ROEISPORT
Strafste Gentenaar
Eveline Peleman werd genomineerd in de categorie SPORT voor de Strafste Gentenaar!
Het publiek bepaalt zelf wie de winnaar is in elke categorie. Op 25 februari bepaalt een
jury dan wie van de winnaars uit elke categorie dan de algemene Strafste Gentenaar is.
Stem allen massaal op Eveline via
http://interactief2.nieuwsblad.be/WedstrijdCR/WedstrijdCR.aspx?ID=iGRiT2WVso1ZHWw
S_JwyeCiYmNsfrTX1lmSHQHfiAiSpfhb443z900SzK4B0nyvB_oayVYB7qDeUqa4UyN

JEUGDSPORT
Jeugdsportfonds 2015
Ook in 2015 gaan we opnieuw van start met de facultatieve opdracht jeugdsport.
De categorieën waarop clubs kunnen intekenen in het subsidiereglement 2015 werden gewijzigd ten opzichte van
2014. Daarom lichten we graag het nieuwe reglement kort toe op maandag 16 februari 2015 om 19u in het
auditorium in het Huis van de Sport in Gent en aansluitend wordt de bijscholing in het kader van jeugdsport
georganiseerd om 19.30u.

PRIORITEITENBELEID
Vaarkaarten 2015
De Vlaamse Roeiliga heeft voor elke vaarzone in Vlaanderen een vaarkaart laten
ontwikkelen. Het belangrijkste uitgangspunt voor dit document is de veiligheid van de
roeiers. Alle snelvaartzones, noodnummers, eerste hulpposten en dichtstbijzijnde
ziekenhuizen worden er op aangeduid. Maar ook de beste toegangswegen, toeristische
informatie, afstanden op het water en algemene informatie over de aanwezige clubs. De
kaarten worden verdeeld over de verschillende clubs en kunnen bij de Vlaamse Roeiliga
bijbesteld worden.
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Veilig roeien
Wat moet je doen wanneer je boot kapseist? Rowing Tasmania (Australië) maakte er een instructief filmpje over. Zie
https://www.youtube.com/watch?v=VYfvuXcSuqs#t=483

CLUBNIEUWS
Marathon des Sables
VVR voorzitter Ronny De Cocker neemt in april deel aan de Marathon des Sables, een 7 daagse loopwedstrijd door de
woestijn. Hij doet dit ten voordele van Nema, een Vlaamse Vereniging voor NeuroMusculaire aandoeningen. Je kan al het nieuws hieromtrent volgende via de
Facebookpagina:
https://www.facebook.com/ronnydoordewoestijnvoornema/timeline.
De Vlaamse Roeiliga wenst Ronny veel succes met de voorbereidingen!

Jaaroverzicht 2014
Het volledige jaaroverzicht 2014 van de Koninklijke Belgische Roeibond kan je downloaden via www.rowing.be  KBR
 nieuwsbrief.

ALLERLEI
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 btw-wetgeving
Sinds 1 januari 2013 zijn er nieuwe opeisbaarheidsregels van kracht. Na een eerste overgangsperiode werd de uiterste
deadline nogmaals verlengd tot 31 december 2014. Die datum nadert en vanaf 1 januari 2015 doet de nieuwe regeling
dus definitief haar intrede. Daaruit blijkt dat er voor sportclubs die een btw-boekhouding voeren en btw-aangiftes op
kwartaalbasis indienen in praktijk waarschijnlijk niet veel wijzigt, gezien de verschillende toleranties die ingebouwd
werden. Een potentieel probleem kan zich mogelijk wel aandienen bij de boekhoudsoftware die je club gebruikt. Je
doet dus best even navraag indien je gebruik maakt van een externe applicatie. De oude regeling (zie beslissing nr. E.T.
123.563 van 19.12.2012 en E.T. 124.705 van 22.11.2013) kan tussen 1 januari 2015 en 30 juni 2015 tijdelijk verder
toegepast worden op vraag van boekhoudsoftware ontwikkelaars. De administratie laat weten soepel op te treden
t.o.v. belastingplichtigen die nog niet in staat waren hun computersystemen aan te passen aan de nieuwe regels.

WIST JE DAT…
… de VRL steeds op zoek is naar botenchauffeurs om haar poule te versterken? Heb je interesse om af en toe eens
met de boten naar een stage of buitenlandse regatta te rijden? Laat het ons dan weten op info@vlaamse-roeiliga.be.
Een busje en een trailer worden ter beschikking gesteld.
… de VRL op zaterdag 22 augustus haar eerste recreatieve regatta organiseert? Deze wedstrijd wordt georganiseerd
om de recreatieve roeiers eens een competitieve uitdaging te bieden. Hou deze datum alvast vrij!
… de Roeigids 2015 volledig klaar is? Het jaarlijks magazine van de Vlaamse Roeiliga is opnieuw een mooie editie
geworden! De Roeigidsen zullen verdeeld worden aan de clubs op de Algemene Vergadering op 11/02.
… de maxima van de forfaitaire onkostenvergoeding ongewijzigd zijn? Ook in 2015 kan een vrijwilliger via een
forfaitaire kostenvergoeding maximum 32,71 euro per dag en 1308,38 euro per jaar ontvangen.
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