
Wat Voor wie Voorwaarden Details Bedrag

deelname

buitenlandse

wedstrijden

wedstrijdroeiers

geselecteerd

zijn door

onze trainers

2/3 van de totale

kosten, inclusief

vervoer en kosten

voor de trainers

aankoop roeipak roeiers
nodig voor

wedstrijdroeiers
€86

waarborg

toegangsbandje

(verplicht)

leden lid zijn

Je krijgt het terug bij

teruggave in goede

staat.

€12 per

toegangsbandje

huur kastjes
leden die een

kastje huren
lid zijn

Gelieve het nummer

van je kastje door te

geven aan Jonas

Deconinck.

€10 per jaar

meerijden met

de botenwagen

naar wedstrijden

wedstrijdroeiers

afspreken

met de

trainers of

nog plaats is

binnen- en

buitenlandse

wedstrijden waarvoor

we een bestelwagen

huren

€0,1 per kilometer

boetes voor

wedstrijden
wedstrijdroeiers

een forfait die

niet gemeld is

door jou

alle kosten

verbonden aan de

inschrijving, forfait

en strafpunten

stages van en

uitzendingen

voor het

nationale team

selectieroeiers

1/3 van alle kosten

die de VRL niet

betaalt

krijgen van

initiaties

(volwassene)

iedereen

De kosten van de

initiatie gaan niet af

van het lidgeld van

€240.

€50 voor 5 lessen

krijgen van

initiaties

(minderjarige)

iedereen

De kosten van de

initiatie gaan af van het

lidgeld €220; je betaalt

dus nog €170.

€50 voor 5 lessen

Overzicht financiële afspraken met leden van de Gentse RS

Kosten voor de leden

https://vlaamse-roeiliga.be/
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geven van initiaties aan

minderjarigen
iedereen

afspreken

met de

trainers

(Pascale

Provyn of

Jelle Terrie)

€20 per voor- of

namiddag

geven van initiaties aan

volwassenen
iedereen

afspreken

met de

trainers en de

comperanten

€50 per 5

initiaties

helpen bij trainingen van

de Little Rebels
studenten

regelmatig

komen;

afspreken

met trainers

€10 per training

helpen bij wedstrijden van

de Little Rebels
studenten

regelmatig

komen;

afspreken

met trainers

€10 per

wedstrijddag in

Gent; €30 per

wedstrijddag

buiten Gent

helpen bij roeikampen van

de Gentse RS
iedereen

afspreken

met de

trainers

leden die aan hun

werkuren zitten en

geselecteerden voor

het nationale team

hebben voorrang.

€65 per dag

(zonder

overnachting);

€90 per dag

(met

overnachting)

slagen van een

trainerscursus roeien

(initiator, trainer B, trainer

A) bij de Vlaamse

Trainersschool

iedereen

geslaagd zijn

en

geëngageerd

training

geven in de

Gentse RS

volledige

inschrijvingsgeld

van de cursus

Vergoedingen aan de leden

https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/

