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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING, 26 JANUARI 2020  

De jaarlijkse Statutaire Algemene Vergadering vond plaats op zondag 26 januari 2020 in het 
KRB clublokaal: Waggelwater 4, 8020 Brugge (Sint-Andries). 

 

1. Openingswoord door voorzitter Hubert De Witte.  
 
De voorzitter blikt terug op het afgelopen jaar en de activiteiten rond 150 jaar 
KRB.   
 

2. KRBis (Agendapunt aangebracht door Marc D’Hont, erevoorzitter). 
 

De Voorzitter wijst op de schriftelijke beantwoording van de vragen gesteld 
door erevoorzitter Marc D’Hont in een e-mail die rongestuurd werd voor de 
Algemene Vergadering (24/01/2020). 
 
Hubert stelt dat de meerderheid van het Bestuursorgaan van KRB KRBis de 
kans wil geven om hun intenties waar te maken. De voorzitter wijst op de 
intentieverklaring en de goede bedoelingen van KRBis, alsook de voorgestelde 
statutenwijziging. Hubert stelt voor om de discussie uit te stellen naar het 
einde van de vergadering om de verslaggevingen en de vergadering binnen een 
redelijke termijn af te ronden.  
 
Erevoorzitter Marc D’Hont wijst erop dat KRBis geagendeerd was als punt 2 
van de Algemene Vergadering.  
 
Hubert leest de e-mail en de intentieverklaring voor.  
 
Hans Martens vraagt waarom in de statuten van KRBis vermeld staat dat 
roeiers kunnen lid worden. Hubert stelt dat dit punt betrekking heeft op 
mensen die bij de roeisport betrokken zijn.  
 
Hubert wijst erop dat de bestuursleden van KRB die eveneens bestuursleden 
van KRBis zijn aan de tafel zitten in de hoedanigheid van KRB bestuurslid.  
 
Marc D’Hont neemt het woord en vraagt een stemming aan over KRBis vanuit 
bezorgdheid over interne onenigheid en ruzies. 
 
Hubert wil ook dat de ruzies stoppen en twijfelt over zijn engagement als 
voorzitter. Hij maakt zich zorgen over zijn gezondheid en neemt daarom zijn 
voorzitterschap in beraad. Hubert is niet akkoord met het uitvoeren van een 
stemming uit vrees voor een breuk met mensen die zich binnen KRB 
gedurende verschillende jaren en op verschillende vlakken hebben 
geëngageerd.  
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Karin Florival neemt het woord. Zij wil het goede engagement van KRBis 
geloven maar maakt zich zorgen over enkele elementen en de manier waarop 
KRBis is opgericht. Het niet inlichten van het KRB Bestuursorgaan, de naam, 
de oprichtingsdatum. Zij wijst erop dat de doelstellingen die KRBis stelt ook 
binnen KRB kunnen bereikt worden.  
 
Jean-Paul Verbrugghe neemt het woord. Hij is bereid om de betrokken 
mensen het voordeel van de twijfel te geven en wil in discussie gaan met die 
bestuursleden van KRBis die ook lid zijn van KRB. Hij uit veel respect voor de 
schenker/schenkster van de riemen voor KRB. Hij mist de moraal waarin 
KRBis is opgericht in de intentieverklaring en spoort iedereen die in de 
toekomst een vzw wil oprichten aan om dit ruim op voorhand en duidelijk te 
communiceren. Jean-Paul vindt de voorzitter van KRBis niet gelegitimeerd 
omdat deze geen lid is van KRB. Hij uit opnieuw erkenning voor het 
engagement van bestuursleden van KRBis.  
 
Stijn wijst erop dat 5 leden van KRBis eveneens lid zijn van KRB. (Elke 
Verhaeghe, Stijn Leenknegt, Wim Catry, Fré De Koster en Floor Hessens).  
 
Stefaan Blondelle neemt het woord. Hij maakt zich zorgen over KRBis en 
vraagt een stemming aan. Stefaan stelt dat hij geen bezwaren heeft tegen de 
intenties van KRBis maar wel tegen de manier waarop deze nagestreefd 
worden.  
 
Tim Maeyens neemt het woord. Hij vindt het choquerend om te zien wat er 
gebeurt binnen KRB. Hij vindt een stemming niet nodig en stelt dat iedereen 
een vzw mag oprichten. Niemand kan dat verbieden. Tim Maeyens vraagt 
vertrouwen in de leden van KRBis en vreest dat de huidige koers kan leiden tot 
een derde roeiclub in Brugge.  
 
Hubert vraagt om geen stemming te bewerkstelligen uit vrees voor een 
definitieve breuk met de mensen van KRBis 
 
Bart Smessaert neemt het woord. Hij vindt het verloop van de Algemene 
Vergadering teleurstellend. Hij wil de intenties in het midden laten maar stelt 
voor om over 2 à 3 maanden een bijzondere Algemene Vergadering te 
organiseren met meer informatie.  
 
Hubert stelt dat een niet-geagendeerde stemming niet kan doorgaan.  
 
Els Dedeckere stelt dat het oprichten van een onvoorziene vzw ook niet 
legitiem is en is van mening dat de stemming moet doorgaan.  
 
Stijn stelt dat een stemming wettelijk niet kan uitgevoerd worden op de 
Algemene Vergadering indien deze niet geagendeerd is.  
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Hubert wijst erop dat er in de nabije toekomst een statutenwijziging op de 
agenda staat en dat daarvoor in elk geval een bijzondere Algemene 
Vergadering moet samengeroepen worden.  
 
Er is een akkoord over het bijeenroepen van een bijzondere Algemene 
Vergadering voor de zomer.  
 
Joke Ruelens wijst erop dat de statuten nog niet zijn gewijzigd en dat er 
daarom wel een stemming kan aangevraagd worden.  
 
Er is een akkoord over het bijeenroepen van een bijzondere Algemene 
Vergadering voor 1 april 2020, waar KRBis op de agenda zal staan.  
 
Koen De Vaere wijst op artikel 24 van de statuten:  
 

Art. 24. De Algemene Vergadering heeft enkel wettelijke en statutaire 
bevoegdheden waaronder: […] De Algemene Vergadering wordt 
samengeroepen door de raad van bestuur zoals bepaald in artikel 19 
van deze statuten. Op verzoek van ten minste één vijfde van de 
stemgerechtigde leden moet de raad van bestuur binnen de veertien 
dagen de Algemene Vergadering samenroepen die binnen de maand 
moet vergaderen. Dit verzoek moet schriftelijk aan de raad van bestuur 
gericht worden, met vermelding van de punten die op de dagorde 
staan.  
 

Hubert stelt voor om een bijzondere Algemene Vergadering voor eind maart 
samen te roepen.  
 

3. Registratie van de aanwezige stemgerechtigede leden (=minstens 16 jaar en lidgeld 
betaald) en aanduiding van de stemopnemers.  
 

4. Goedkeuring proces-verbaal van de vorige Algemene Vergadering van 27 januari 2019. 
 
Het verslag van de Algemene Vergadering van 27 januari 2019 wordt niet 
goedgekeurd. 

 
De vraag van Hans Martens om de kandidaat-bestuurders voor te 
stellen voor de verkiezing werd niet beantwoord. De kandidaat-
bestuurders hebben zich niet voorgesteld.  
 
Koen Claeys stelt dat de geagendeerde rondvraag geen rondvraag was 
en dat er in plaats daarvan enkel uitlatingen plaatsvonden.  
 
 
 

5. Jaarverslagen 2019 van de diverse commissies en werkgroepen 
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Administratief jaarverslag (vz. Hubert De Witte) 

De Algemene Vergadering 2019 vond plaats op 27/1/201. Verslag van 
die vergadering werd per post aan de leden bezorgd. 
 
De Raad van bestuur (nu Bestuursorgaan genoemd) kwam in 2018 11 
keer samen in normale zitting op 8/1, 12/2,12/3, 9/4, 14/5, 11/6, 9/7, 
13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12. Op 30/11 vond in het Streekhuis 
Tillegem een bijzonder conclaaf plaats van het bestuursorgaan, met 
erevoorzitter Paul Gevaert als moderator. 
 
Opvolging ledenlijst en licenties in het leden- en competitieplatform 
van VRL (I-row) vooral door Elke Verhaeghe en Fréderique De Koster. 
 
AD Hoc vergaderingen BBR, Boekhouding enz.. 
 
Relaties Stad Brugge: bijwonen Algemene Vergadering van de 
Sportraad, uitreiking van de sportprijzen en Dag van de Brugse 
Sportclubs. Overleg Schepen Financiën (1/4). 
 
Relaties Vlaamse Roeiliga: roeilicenties en verzekeringen van de 
sporters verlopen via VRL. Bijwonen van Algemene Vergaderingen (2 
per jaar) van VRL. Bijwonen van uitreiking Roei-awards. Ronde Tafels 
van VRL (Brugge, 4/11) 

 
Verslag van de Trainerscommissie (Pim Raaben) 
  

Internationale prestaties:  
 
 Pierre Deloof: Worldcup Plovdiv, 4e plaats M1x 
   EK Luzern, 18e plaats M1x. 
 Tibo Vyvey:     Duisburg, 2e plaats 2XMLG 
   WK U23 Sarasota-Brandenton USA, 5e plaats 
   WK Linz, 4e plaats E-finale LM1x 
 
 
Nationale prestaties (Belgische kampioenschappen):  
  
 Goud: LM2x, M4-, M8+,  MU23 Ergo, JM16 8+ en 2x (Beker 
 van België) 
 
 Zilver: JM18 8+  
 
Realiseringen:  
 
 Verscheidene opleidingen, video analyses, recreantencursussen, 
 ouderavonden, stages, bijeenkomsten.  
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Sportieve Doelstellingen 2020 
  

Roeiers: 6 of meer nationale titels jaarlijks bij seniors & AB’s.  
Minimaal 1 roeier per jaar die deelneemt aan EK, WK of 
olympische spelen.  
 
Verder uitbouwen van de verschillende roeigroepen. Een brede 
basis creëren.  
 
Trainers & vereniging: coachkaders uitbreiden met 2 personen. 
Techniek een belangrijk speerpunt laten blijven.  
Aantal trainers diploma’s opschroeven:+1 Initiator, +1 Trainer B 
Organisatie van 2 interne trainerscursussen.  
Verderzetting van de trainersvergoedingen.  
Aanstellen van een nieuwe verantwoordelijke Jeugdsport.  
Aanstellen van een nieuwe Bootsman.  
KRB moet de voorkeursvereniging zijn voor roeiers en trainers.  

 
Begroting trainerscommissie 2020: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verslag materiaal en gebouw (Joris Soenens) 
  

Het aantal schademeldingen daalt. Joris roept op om deze positieve 
trend verder te zetten en vraagt blijvend respect voor het materiaal en 
de faciliteiten.  
 
Brice Poly vraagt of het plafond van de douches in de herenkleedkamer 
kan opgeknapt worden tegen de BBR. Het plafond is aangetast door 
roest en schimmel. Dit blijkt ook zo te zijn in de dameskleedkamer.  
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Verslag sponsoring (Koen Van den Haute)  
 
Hoofdsponsor: Mercedes Benz Trucks 
 
Senior-sponsors: Engie, Optiek Dumont, Transwest, Joris Ide 
 
Junior-sponsors: Belfius, Chantal Maeyaert, DCB Cleaning, 
Hypotheekwinkel, Liantis, Martin’s Verse Vis, Mazout Expres, 
Mbouche, Optibuild, Restaurant Beethoven, Thomas Bilaey, Valvan 
Containers, Van den Dorpe/Linde, Water-Taxi 
 
Andere sponsors: Bergh Sport, Delcour-Verhaeghe, Keypharm, 
Marc Huys, Dronedivision, chocolatier Depla 
 

Verslag Feestcomité (Stijn Leenknegt)  
 

 
Handvesten voor KRB (Oscar Delbeke) 

De handvesten voor KRB werden in samenwerking met de 
trainerscommissie (en Thierry Daenekindt in het bijzonder) herwerkt 
naar roeierscodes voor de bestuurders, trainers & begeleiders, AB’s, 
CD’s, seniors, recreatieroeiers en masters.  
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Financieel jaarverslag (Joris Soenens)  
 

 

Joris wijst op de aanzienlijke energiekost en geeft mee dat 
energiezuinigheid een groot verschil kan maken.  

6. Verslag van de rekeningcontroleurs en kwijting van het bestuursorgaan.  

Manu Bouche, Jean-Paul Verbrugghe en Sebastian Flamant waren de 
rekeningcontroleurs voor 2019. Zij vonden geen bijzonderheden maar merkten 
op dat er grote winst kan zitten in het beperken van de grote kosten (energie, 
water, … ). Er werd kwijting gegeven aan de penningmeester en het 
bestuursorgaan. 

Vincent Pauwels deed de boekhouding in 2019 en uitte zijn bezorgdheid over 
het feit dat deze complex is.  

Vanaf 2020 zal de boekhouding uitgevoerd worden door een team vrijwilligers 
met het Dynamo-programma. 

7. Aanduiding van de rekeningonderzoekers voor 2020.  
 
Koen van Nieuwenhuize, Jean-Paul Verbrugghe en Sebastian Flamant werden 
aangeduid als rekeningzonderzoekers.  
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8. Voorstelling en goedkeuring van de begroting voor 2020. 

 
Koen De Vaere geeft mee dat de boekhouding vanaf 2020 met een team 
vrijwilligers zal gebeuren.  
 
Vincent wordt bedankt voor zijn vele dienstjaren als boekhouder.  
 
Er wordt overgestapt van een dubbele boekhouding naar een enkele 
boekhouding, wat transparanter is voor het bestuursorgaan. Het programma 
dat zal gebruikt worden is deel van het Dynamoproject en is speciaal 
ontwikkeld voor sportverenigingen.  
 
Het team bestaat uit Joris Soenens, Koen De Vaere, Thierry Daenekindt, Jan 
Lambrecht, Koen Van den Haute en Gerda Maenhoudt. 
 

9. Verkiezing van de Raad van Bestuur. 

Huidige samenstelling Raad van Bestuur: Hubert De Witte (voorzitter), Joris 
Soenens (ondervoorzitter/ penningmeester), Koen Van Den Haute 
(ondervoorzitter), Fréderique De Koster (ontslagnemend secretaris), Elke 
Verhaeghe, Stijn Leenknegt, Koen De Vaere, Wim Catry, Bea Dehaene, Oscar 
Delbeke, Pim Raaben, Frank Pottie. 
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Verkiezing van de ondervoorzitter: Joris Soenens wordt verkozen als 
ondervoorzitter.  

Gezien er evenveel vrije plaatsen als kandidaten waren voor het 

bestuursorgaan werd er niet gestemd. Fréderique De Koster en Elke 

Verhaeghe waren uittredend en niet herkiesbaar. Thierry Daenekindt en Jan 

Lambrecht werden opgenomen in het bestuursorgaan. 

10. Stand van zaken Brugge Boat Race 2020 (Frank Pottie).  

 

BBR 2019 was een recordeditie en een groot succes, zowel op sportief vlak als 

qua werking.  

Voor BBR 2020 zijn er reeds 54 ploegen ingeschreven. Dit zijn allemaal 

buitenlandse ploegen afkomstig uit Duitsland, Nederland, Verenigd Koninkrijk 

en Italië.  

Er worden vrijwilligers gezocht voor de BBR. Geïnteresseerden kunnen contact 

opnemen met Bea Dehaene en Els Dedeckere.  

11. Rondvraag 

Floor Hessens neemt het woord en verwijst naar Jean-Paul. Ze stelt dat haar 

hart steeds bij KRB lag en ligt maar is niet akkoord met de huidige vorm van 

KRB. Zij steunt de competitie-ondersteunende recreanten maar heeft een 

probleem met verschillende recreatieroeiers in die zin dat ze het 

competitieroeien inperken. Ze vindt dat de leden van KRBis niet voldoende 

persoonlijk aangesproken werden. Verder stelt ze dat het competitieroeien niet 

langer op de eerste plaats staat. 

Anne Cloet stelt dat de recreatieroeiers steeds negatief bestempeld worden.  

12. Slotwoord door de voorzitter 

Hubert bedankt Elke en Fré voor hun jarenlange engagement als 

sportsecretaris en secretaris.  

De voorzitter bedankt de vzw Vlaamse Sportpromotie voor hun schenking van 

de 1x ter waarde van ~€11 600. 
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De voorzitter herhaalt dat hij zijn ontslag overweegt en dat hij deze beslissing 

in beraad houdt. Hij zal dit laten weten op de uitnodiging voor de bijzondere 

Algemene Vergadering.  


