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SPORTIEVE ACTIVITEITEN
Eindelijk gaan de Covidcijfers de goede kant op
en konden vanaf mei stilaan versoepelingen
doorgevoerd worden.
Vanaf 27 juni zijn alle beperkingen inzake
trainingen opgeheven en kunnen zelfs de
kleedkamers en de douches opnieuw gebruikt
worden.
Onze roeiers en roeisters zaten ondertussen
niet stil.

RESULTATEN
Ruben Claeys nam samen met Pierre De Loof
(KR Brugge) in dubbeltwee deel aan het EK in
Varese (ITA). Ze sloten het toernooi af met een
14de plaats op 24 deelnemers.
In mei nam dezelfde ploeg deel aan het
Olympisch Kwalificatietoernooi in Lucerne
(SUI). Ze werden er 4de in halve finale en waren
zo uitgeschakeld, waardoor de olympische
droom helaas moest opgeborgen worden.
Ruben behaalde later in skiff wel een bronzen
medaille in skiff tijdens de Koninklijke
Hollandbeker te Amsterdam (NLD).

Savin Rodenburgh en Daan Brandt namen in
mei deel aan de nationale trials in Hazewinkel.
Door hun goede prestaties zijn ze opgenomen
in de selectiekern voor de juniores.
Jeugdtriatlon TRT – Hazewinkel
De eerste échte wedstrijd van 2021 had plaats
op 27/06 te Hazewinkel. De formule werd
uitgebreid tot de 16- en 18-jarigen.
Fin De Smet behaalde goud bij de JM14, Edith
Van Ingelgem zilver bij de JW14.
Onze andere deelnemende roeiers en roeisters
behaalden puike resultaten.

Dutch International
Amsterdam

Youth

Regatta

–

Kampioenschap korte boten (oorspronkelijk
gepland op 17 en 18 april in Hazewinkel).

Verplichte selectiewedstrijden voor de
Belgische junioren.

11 en 12 september: Drieluik KR Club Gent,
aangevuld
met
wedstrijden
Belgisch
Kampioenschap.

Savin Rodenburgh behaalt 2x goud: in
dubbeltwee en in dubbelvier.
Daan Brandt wordt 7de in dubbeltwee en
3de in 8+
Ook twee andere roeiers van KRSG namen
deel:
Amaryllis Claessens werd 2de in 8+ in
een gemengde ploeg met KRCG.
Jarre Coppitters deed veel
wedstrijdervaring op in skiff bij de juniores
16.

Zaterdag 18 september: Jeugdtriatlon KRNSO

Selecties Coupe de la Jeunesse en WK
U19 te Plovdiv
Na de puike resultaten zijn twee van onze
roeiers een definitieve selectie op zak:
Daan Brandt traint verder in 8+ voor
deelname aan de Coupe de la Jeunesse te
Linz van 06 tot 08/08.
Savin Rodenburgh maakt deel uit van een
4X die zal deelnemen aan het WK U19 in
Plovdiv van 09 tot 15/08.

Zondag 19 september – 11u30: BOTENDOOP!





4 jeugdskiffs: Assels, Blaarmeersen,
Bourgouyen en Ossemeersen
2 skiffs: Meulestede en Muide
B 2x: Francobollo
Drakenboot: Team Spirit

Zaterdag 25 en zondag 26 september: Belgisch
Kampioenschap Lange Boten te Hazewinkel
Zaterdag 2 oktober: 18e Blauwwitte toertocht
Deinze-Gent, ’s avonds gevolgd door eetfestijn
voor de recreanten.
Zaterdag
09
oktober:
jaarlijkse
jeugdroeihappening van de Vlaamse Roeiliga
in KRSG.
Zaterdag 16 oktober: Jeugdtriatlon GRS.
23 en 24 oktober: de 29e mosselkermis.
13 november: ons
kampioenenhulde.

124e
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met

Zondag 26 december: de 24e estafetteloop
voor watersporters.
KOMENDE ORGANISATIES
EN NATIONALE WEDSTRIJDKALENDER
Onze organisatiekalender diende ook dit jaar
aangepast te worden. Al wat voorzien was tot
eind augustus werd afgelast of uitgesteld.
Voorbehoud is nog steeds noodzakelijk. Bij
wijzigingen informeren we zo spoedig mogelijk.
Voor de meest actuele versie consulteer je best
onze website www.krsg.be.
Zondag 01 augustus: Duathlon KR Club Gent.
Zaterdag 4 september: zoals gepland, de
39e jeugdtriatlon “Roland Werbrouck”.
Zondag 5 september: zoals gepland, de
9e
Trofee
van
Vlaanderen
“Victor
Uytterhaegen” plaats, ook dit jaar aangevuld
met elf wedstrijden van het Belgisch

Het najaar wordt iets drukker dan anders, maar
na geruime tijd zonder organisaties zijn we er
zeker niet rouwig om.

MEDEWERKERS
JEUGDTRIATLON EN TROFEE VAN
VLAANDEREN
Op zaterdag 04 september organiseren we
onze jeugdtriathlon. Op zondag 05 september
is er de Trofee van Vlaanderen waaraan ook dit
jaar 11 nummers van het BK korte boten
werden toegevoegd.
Omwille van de strenge maatregelen om het
event Coronaproof in te richten, hebben we

meer dan ooit nood aan medewerkers die
helpen om alles in goede banen te leiden.
Bij deze dan ook een dringende oproep aan
jullie allen om een handje te komen toesteken.
Ik denk daarbij aan chauffeurs, weging,
controle ivm het naleven van de maatregelen,
logistieke hulp,….
Laat maar weten (liefst voor 19/08) op welk
tijdstip en voor welke taak we op jou een
beroep mogen doen. Alvast bedankt.

KANTIEN
Ook onze lokaalhouders dienden vanaf 20
oktober voor een tweede maal de deuren te
sluiten. Op 8 mei werd het lokaal weer
toegankelijk. Het team leeft strikt de
hygiënemaatregelen na en vragen van de
bezoekers hetzelfde. Zoals iedereen ervaren
heeft: de horeca maakt een wereld van verschil
voor het verenigingsleven en voor ieders
welzijn.
Voor maaltijden is reserveren aangewezen. Zie
www.kantien.be, mail info@kantien.be of bel
naar 09 234 00 29

ARCHIEF
Sinds enkele maanden wordt het archief en de
collectie van KRSG grondig uitgevlooid. Het
streefdoel is een logische indeling en het
opmaken van een volledige inventaris.
Een klein aantal hiaten werden vastgesteld.
Van de VRL ontbreken Roeiliganieuws 2009/1
en 2009/3, alsook de Roeigids 2015.
Van KRSG zelf het jaarboek 2017.
Is er iemand die nog een exemplaar bezit en dit
wil afstaan aan ons archief? Stuur een bericht
aan info@krsg.be

ALGEMENE VERGADERING OP 18 APRIL 2021
Het volledig verslag wordt gepubliceerd in het
Jaarboek 2020 – dit uittreksel is louter ter info
en onder voorbehoud van goedkeuring door de
volgende Algemene Vergadering.
7.Verslag
van
het
materiaal
materiaalmeester Tony Hinderyckx.

door

Er liggen anno 2020 bij SG 106 boten. Er zijn
acht nieuwe boten en vier paar koppelriemen
aangekocht. Nieuw zijn een kerkboot
(toerroeien/teambuilding), twee skiffs bij
Falcon Racing, een skiff Filippi (ex Kasper) en
vier jeugdskiffs Salani met bijbehorende
Crocker sculls. Vijf boten zijn verkocht: drie
skiffs, een dubbel en een 4x. Een viertal liggen
nog te wachten op een koper (8+/4+/2-/2-).
Negen afgeschreven boten werden afgevoerd
naar het containerpark nl. twee trimmi’s, vijf
jeugdskiffs en twee jeugd2x.
Op het totaal bestand van 106 boten zijn er 95
SG- en 11 privé boten. Er zijn 79
competitieboten en 27 toer/recreatieboten ter
beschikking. Bij de recreatieboten zijn er
mogelijkheden om individueel, met 2, 3, 4, 5 of
14 mensen te roeien. Bij de competitieboten
zijn er 27 skiffs, 19 jeugdskiffs, 18 2X/-, 10 4x//+ en 5 8+. Er zijn 61 boordriemen, allen met
asymmetrische blad, waarvan 39 verstelbaar
en 22 niet verstelbaar.
8.Verslag van de commissie organisaties door
coördinator Philip Fernagut.
Het jaar ging veelbelovend van start. Op 4
januari
organiseerden
we
de
nieuwjaarsbijeenkomst voor de recreanten, op
19 januari was er traditiegetrouw de Algemene
Statutaire Ledenvergadering, gevolgd door de
nieuwjaarsreceptie. De Italiaanse avond begin
maart was een groot succes: 133 aanwezigen
smulden van de zelfbereide spaghetti, pizza en
lasagne. Koks van dienst waren Evelien Ameel,
Isabel De Maré, Ann Wydooghe en Chantal. De
spaghettisaus werd bereid door ouders van
jeugdroeiers.
Amper een week later ging het land voor de
eerste keer in lock down ten gevolge van de
Covid19-pandemie. Noodgedwongen moesten
alle geplande organisaties tot de herfst

uitgesteld en/of afgelast worden. Meer dan
zeven maanden later konden we na het
kampioenschap lange boten de deelnemende
roeiers en trainers vergasten op balletjes in
tomatensaus met frietjes. Uiteraard volledig
coronaproof!
De organisatie van de mosselkermis werd op
het laatste moment afgeblazen doordat ons
land voor een tweede keer zwaar getroffen
werd door het virus. Nochtans was alles tot in
de puntjes voorbereid: vooraf reserveren,
maximaal aantal aanwezigen per tijdsslot,
respect voor de bubbel, enz. Gelukkig konden
we de take away verkoop van de door Isabel De
Maré bereide garnaal- en kaaskroketten laten
doorgaan. Ook voor de marsepein- en
chocoladeverkoop zorgden Chantal Neirinckx
en Evelien Ameel voor een coronaproof-versie.
Enkel elektronische bestelling en betaling,
afhaling via Kantien. We konden snel spreken
van een recordverkoop!
Laat ons hoopvol vooruit kijken naar 2021. Hou
het veilig, zorg voor jezelf en alle anderen.
9.Verslag over de sportieve organisaties van
Sport
Gent
in
2019
door
co-regattasecretaris Chantal Neirinckx.
2020 – een bizar jaar…
In januari startte onze commissie met de
voorbereidingen voor de 101ste Meiregatta.
Subsidie-aanvragen en reservaties gingen als
gewoonlijk tijdig de deur uit. Een oproep voor
medewerkers
werd
gelanceerd.
De
sponsordossiers werden gefinaliseerd. En dan
… 14 maart: België gaat in lock down tegen de
verspreiding van het Covid19-virus. Alle
zekerheden vallen weg…
Eind maart beseffen we dat het een “partietje
serieus” wordt. Met heel veel pijn in het hart
moeten we alle regattavoorbereidingen staken
en de vreselijke beslissing nemen om de May
Regatta af te gelasten!
Met de zomer komen gelukkig toch nieuwe
perspectieven. De Jeugdtriathlon en de Trofee
van Vlaanderen kunnen doorgaan! En tot onze
grote vreugde wordt een gedeelte van de
kampioenschappen korte boten aan het
programma van de Trofee van Vlaanderen
toegevoegd. Achter de schermen vraagt de
organisatie veel werk. Heel wat papierwerk en
logistieke aanpassingen zijn nodig om aan de

geldende Covid19-maatregelen te voldoen.
Een Covidprotocol voor de deelnemers werd
uitgewerkt. Gelukkig konden we zoals steeds
rekenen op de steun van de stad Gent en Sport
Vlaanderen, onze twee overheidssponsors. We
mochten de voor mei voorziene subsidies
doorschuiven naar september.
Op de jeugdtriatlon van 5 september kwamen
75 deelnemers aan de start uit acht
verenigingen. Tien jongeren onder hen
verdedigden onze blauwwitte kleuren. De
achtste editie van de Trofee van Vlaanderen
“Victor Uytterhaegen” werd geroeid op zondag
6 september. 240 ploegen werden
ingeschreven en vertegenwoordigden 17 clubs.
Een recordaantal deelnemers, mede dankzij de
organisatie van de Kampioenschappen van
België.
De toertocht van Deinze naar Gent die gepland
was op zaterdag 5 oktober kon niet doorgaan.
De vigerende regelgeving en het feit dat
buitenlandse ploegen niet kunnen deelnemen
noopten ons tot afgelasting. Met de komst van
najaar en winter verslechteren de Covidcijfers
opnieuw en verstrengen de regels voor
sportbeoefening. Alle wedstrijden voor
amateursporten worden opnieuw verboden.
We probeerden de 25ste editie van de
Loopestafette der Watersporters uit te stellen,
maar moesten uiteindelijk ook die organisatie
afblazen.
Een grote dank aan een topteam van
medewerkers dat in 2020 paraat stond om te
helpen en in deze abnormale omstandigheden
toch de handen uit de mouwen staken om onze
roeiers en roeisters alsnog enig perspectief te
bieden door de organisatie van enkele
najaarswedstrijden. Ik hoop ook in 2021 op hen
te mogen rekenen.
Op naar een beter jaar 2021!
10.Verslag van de sportieve activiteiten 2020
door coach Evelien Ameel
2020: geen bekers van België, vele afgelaste
regatta en wedstrijden, onze toppers die niet in
meerzitters aan de start kwamen, CORONA.
Desondanks: 6 titels van Kampioen van België.
De basis van al deze successen ligt bij de jeugd.
Een intensieve jeugdwerking zorgt immers
voor de continuïteit in onze hogere rangen. En
dat die momenteel goed zit, getuigen een

aantal ereplaatsen op jeugdwedstrijden en
onze blauw witte kleuren die vaak aan de start,
van wedstrijden die toch doorgingen, te zien
waren. Proficiat en doe zo voort!
De junior heren en dames haalden vele
ereplaatsen en zeker vernoemenswaardig: de
8+JW verloor nipt van Oostende, dus we
hebben vertrouwen in de toekomst,
desondanks we maar een geringe groep
junioren hebben. Savin Rodenburgh roeide de
1xLM als eerste naar de finish, alsook samen
met Daan een schitterende race in 2-JM.
De senior heren namen, geheel onverwacht, de
titel in de 8+M mee naar huis. We hopen dan
ook vanaf volgend jaar terug deel te nemen in
meerdere nummers en ook daar wat mooie
races
en
titels
bijeen
te
roeien.
Noemenswaardig is wel dat Ruben Claeys ons
hier zeker in de toekomst nog kan bij helpen,
daar hij dit jaar vooral de focus had gelegd om
het internationale roeien. Hij heeft dan ook een
mooie plaats geroeid op het EK senioren.
Eveline Peleman bracht bij de dames opnieuw
de titels in skiff mee, zowel de LW als de W.
Daar waar Zoë Casteels en Amber Van Lint als
vaste waarden de meerzitters roeiden. Hier
werden wat ereplaatsen gehaald, alsook de
titel in 8+W haalden we met junior en senior
dames gecombineerd.
Ook onze recreanten bleven actief in deze
periode, helaas zonder toertochten. Speciaal
voor de competitievaarders werden hun
trainingsuren aangepast, zodat ook zij in hun
bubbel hun km’s konden maken. Bedankt
hiervoor!
Mentaal is het momenteel zeker niet te
onderschatten: wedstrijden, toertochten waar
je naartoe leeft, maar niet kunnen doorgaan.
Bubbels waarin je hoort te varen:
vriendschappen die verwateren, kiezen tussen
verschillende hobbies. Geen evidente keuzes
die momenteel gemaakt kunnen worden. We
hopen dan ook dat we door het volgen van de
strikte maatregelen binnenkort opnieuw
kunnen gaan versoepelen en categorieoverschreidend kunnen gaan werken.
Uiteraard kunnen al deze prestaties niet
verwezenlijkt worden zonder het werk en de
steun van talloze benevole trainers, logistieke
en administratieve begeleiders die ik langs
deze weg van harte wil danken voor hun inzet.
Trainers zijn er momenteel niet enkel om te

coachen langs de waterkant, maar hebben ook
hun organisatietalent & mentale coaching
moeten aanschreppen de laatste tijd.
De roeiers zijn nu volop bezig aan hun
trainingen met als als enig doel: in 2021
opnieuw puike resultaten te verwezenlijken,
desondanks er alweer heel wat wedstrijden zijn
uitgesteld en afgelast!
Maar geef beuze Sport, Nie pleuje.
11.Financieel
verslag
penningmeester Frank Byl.

2020

door

Het bijzondere jaar 2020 ontnam KRSG vele
inkomsten, maar bespaarde ook uitgaven. Op
het einde van de rit was ons kapitaal licht
gedaald (amper 0,5 %). Het blijft stabiel op een
gezond niveau met de nodige reserve. De
lening afgesloten bij Belfius voor de trekauto is
volledig afgelost.
Netto inkomsten per rubriek in procenten:
lidgelden 42,8 % (een blijvende achteruitgang
tegenover de vorige jaren), giften: 20,8 %,
uitbating 17,4 (een derde minder door de twee
verplichte sluitingen van Kantien), betoelaging
12,2 % en overige 6,9 %.
De netto uitgaven per rubriek in procenten zijn:
materiaal 45,4 %, Steunvereniging 23,9 % (was
nodig door de verplichte sluiting van het
hostel), transport 6,6 %, wedstrijden en
vergunningen 4,4 %, EGW 4,2 %, lokaal 3,7 %
en overige 11,8 %.
15a. Mededeling van de vzw Steunvereniging
door ondervoorzitter Marc De Smet.
Met betrekking tot het gebruik van ons hostel
kan ik enkel meegeven dat onze
gemeenschappelijke vijand Corona genaamd
een belangrijke impact heeft gehad op de
exploitatie van onze logies. Het jaar 2020
moeten we zo snel mogelijk vergeten en hopen
dat zeer binnenkort opnieuw boekingen zullen
binnenstromen en wij gasten mogen
ontvangen.
Nochtans waren we goed van start gegaan. In
de periode januari tot begin maart was het
hostel goed voor ongeveer 300 overnachtingen
wat ons mooie perspectieven gaf om ons
vooropgestelde doel van 1.000 overnachtingen
te halen. Ter herinnering. Vorig jaar stond de
teller op ongeveer 930 overnachtingen.

Vanaf begin maart werd zeer terecht beslist om
het hostel te “sluiten” in afwachting van betere
tijden waardoor tot en met vandaag geen
enkele nieuwe reservatie meer werd aanvaard.
De financiële gevolgen bleven echter niet uit:
om en bij de 10.000 euro werd terugbetaald
aan huurders die reeds hadden betaald maar
hun verblijf dienden te annuleren, 480
overnachtingen in bespreking of reeds
geaccepteerd maar nog niet betaald werden
alle geannuleerd.
Wat brengt 2021? Wij volgen op de voet de
aanbevelingen geldig voor het verhuur van
logies en hopen dat zeer binnenkort
versoepelingen zullen volgen.
15b.
Werken
aan
de
gebouwen
(Steunvereniging) door bestuurder Philip
Fernagut.
Wat werd er in 2020 gerealiseerd?
1° Aankoop van turnmatten voor de powerzaal.
2° De tweede container werd aangekocht en
geplaatst. Beide containers werden ingericht
en zijn “klaar voor gebruik”.
3° de oude slechte houten poorten van het
werkhuis en de loods “1983” werden
vervangen door nieuwe rolpoorten(voor het
werkhuis een manuele sectionale rolpoort met
ernaast een vaste loopdeur en voor de loods
“1983”een elektrisch bediende sectionale
rolpoort). De poorten werden geplaatst op 11
en 12 december 2020, de nodige afwerking
werd opgemeten en zal na productie (+/- 6
weken) uitgevoerd worden. - kostprijs voor
beide poorten BTW inclusief = € 12.602,15.
Wat staat er nog te gebeuren in 2021 en
verder?
Het knotten van de wilg nabij de loods “1983”
(ingepland op 27/02/2021), afwerking aan
nieuwe poorten werkhuis en loods “1983”,
herstelling van de deurpompen dames- en
herenkleedkamer, ingangsdeur Kantien en
vrijblijvende vraag offerte schuifdeur (ingang
Kantien), beperkte reorganisatie van het
werkhuis, schilderen afbakeningslijnen en
richtingaanwijzer op parking, navraag van data
snoeiwerken 2021 door Groendienst, vlotters
aanlegsteiger loods “1983” een oplossing zal
worden uitgewerkt voor de losgekomen
vlotters van de aanlegsteigers), vernieuwen
van
bevloering
in
de
powerzaal,

offerteaanvraag grasdalen, contact aannemer
m.b.t. afschilferen muren loods “1983”,
opvolgen beschikbaarheid juiste gevelverf
(afdekken graffiti gevel parking), volledige
opkuis en opfrissen (schilderen) van de grote
botenloods,
onderzoek
aparte
hoofdaansluitingen voor alle nutsleidingen (
gas, water, elektriciteit) zodat deze volledig
gescheiden zijn van de uitbating (Kantien),
onderzoek naar de mogelijkheid tot het
plaatsen boor- en/of regenwaterput(ten) voor
gebruik voor douches en toiletten van beide
kleedkamers,
aanpassingen
aan
de
verhardingen gelegen vóór beide pontons.
16.Administratief
verslag
2020
en
vooruitzichten 2021 door algemeen secretaris
Peter van Belle.
Zondag 19 januari 2020, AV Sport Gent en
aansluitend nieuwjaarsreceptie. “Corona” of
“Covid-19” leek voor de meesten, zo niet allen,
onder ons nog een ver-van-mijn-bed show.
Vijftien maanden later, na strenge en minder
strenge
lockdowns,
avondklokken,
mondmaskers, afstand houden, sporten en
niet-sporten, grote en kleine bubbels (voor de
verandering eens niet in een fles),
knuffelcontacten enz. weten we, helaas, beter.
Ik hoop dat u allen gezond gebleven bent. Voor
zij die toch kennis maakten met dit vreselijke
beestje, hoop ik dat jullie volledig hersteld zijn
of zullen herstellen.
Ondanks deze vreemde wereld waarin we
leven ging binnen onze vereniging alles z’n
“gewone” gangetje. Voor alle duidelijkheid,
gewoon
staat
wel
degelijk
tussen
aanhalingstekens.
Net
zoals
in
het
bedrijfsleven deed Microsoft Teams zijn
intrede voor de wekelijkse vergaderingen van
het BO alsook voor menig ander
vergaderingetje
links
of
rechts.
Subsidiedossiers, aanvragen voor erkenning als
Gentse
sportvereniging,
administratieve
ondersteuning van de diverse commissies
binnen
het
BO,
voorbereiding/organisatie/afgelasting
van
regatta, enz. daarvoor kon je ook in 2020 bij de
commissie administratie terecht.
Ne grote merci aan Chantal Neirinckx voor het
vele en puike werk, niet in het minst voor het
opstellen, up to date houden en het praktisch

organiseren van het corona protocol. Een niet
te onderschatten taak en om het met een
Engelse uitdrukking te zeggen, a hell of a job!
Ook een speciaal woord van dank aan Evelien
voor
het
coördineren
van
het
jeugdbeleidsplan.
Het Nooit Gedacht jaarboek en de
verschillende editorialen rolden weer vlot van
de persen. In 2020 werd ook gestart met het
nieuw bewijs van lidmaatschap dat
elektronisch verstuurd wordt. Gedaan met het
verouderde systeem van lidkaarten en het
afscheuren en alfabetisch klasseren.
Diverse collega’s binnen het BO namen in het
voorbije jaar deel aan bijscholingen en dit op
verschillende vlakken.
Mark Rummens vertelt jullie zo dadelijk meer
over de nieuwe wetgeving op verenigingen. In
2021 wil hij het iets kalmer aandoen en besloot
zijn mandaat als bestuurder neer te leggen. Ik
houd er aan hem te danken voor het jarenlange
werk binnen het BO. Niet getreurd want hij
heeft beloofd zich met volle overgave op het
archief te storten.
Normaal gezien eindig ik mijn betoog met
nieuwjaarswensen. Drieëneenhalf maand na 1
januari is dit een beetje laat en ook Pasen zijn
we reeds voorbij. Dus bij deze een toepasselijk
gedichtje in deze Corona tijden: Wat geweest
is, is geweest. Wat gedaan is, is gedaan. Wat
gezegd is, is gezegd. Kom op, met z'n allen in de
wereld weer opnieuw beginnen, helemaal van
vooraf aan. Wat geweest is, is voorbij. Wat
gedaan is, is vergeten. Wat gezegd is, is
vergeven. Kom op, samen kunnen we weer
alles aan. Veel geluk, liefde, en gezondheid met
elkaar.
Deze wens telt voor iedereen, het ganse jaar.
17.Voorstel van begroting
penningmeester Frank Byl.

2021

door

Reeds
rekening
gehouden
met
de
afgelastingen van de May Regatta 2021, de
verdere sluiting van Kantien en het hostel tot
minstens mei, wordt een begroting in
evenwicht voorgesteld. Inkomsten: lidgelden
45.000, uitbating 18.000, giften 10.000, Trofee
van Vlaanderen 10.000, economaat 6.000,
betoelaging 5.000, overige 5.000 euro.
Uitgaven: Steunvereniging: 20.000, materiaal
15.000, Trofee van Vlaanderen 10.000,

wedstrijden en vergunningen 10.000, aanleg
reserve 10.000, economaat 6.000, organisaties
5.000, administratie 4.700, EGW 3.000,
telefoon en internet 2.500, verzekeringen
2.500, lokaal 2.500, transport 2.000, lidgelden
2.000 en overige 3.300 euro.
21. Goedkeuring van het ontwerp van nieuwe
statuten die conform de Wet van 23 maart
2019 zijn opgemaakt. Toelichting door Mark
Rummens.
Sport Gent werd in 1883 gesticht als feitelijke
vereniging. De wetgeving kende toen geen
rechtspersoonlijkheid voor niet-commerciële
activiteiten. Pas met de Wet van 27 juni 1921
werden de vzw’s in het leven geroepen. Als
gevolg daarvan vormde de feitelijke vereniging
zich op 18 januari 1926 om tot een vzw. De
Algemene Vergadering van 19 januari 2003
heeft de statuten het laatst gewijzigd..
Sinds 1 januari 2020 is echter het nieuwe
Wetboek
van
Vennootschappen
en
Verenigingen (WVV) van toepassing op de
bestaande verenigingen zonder winstoogmerk.
Dit heeft als gevolg dat elke vzw haar statuten
conform moet maken aan de nieuwe
wetgeving, wat moet gebeuren vóór 1 januari
2024.
Het bestuursorgaan heeft er voor gekozen de
statuten integraal te vervangen. Zoals wettelijk
opgelegd heeft ieder lid bij de uitnodiging de
tekst van de bestaande statuten als van het
voorstel van de nieuwe ontvangen. Naast een
aantal andere nieuwigheden, geeft het WVV de
mogelijkheid de werking van de vereniging zo
efficiënt mogelijk te faciliteren. De Algemene
Vergadering kan voortaan het bestuur
machtigen de dagelijkse werking vast te leggen
in een intern reglement, waardoor de statuten
kunnen beperkt worden tot de grote principes.
Het ontwerp voldoet hier aan. Vandaar dat de
voorgestelde statuten minder gedetailleerd
zijn dan de huidige. Het grote voordeel is dat
als we later sommige punten van de dagelijkse
werking willen verbeteren, de omslachtige
procedure om de statuten te wijzigen niet
nodig zal zijn. Al wat opgenomen is in het intern
reglement kan door eenvoudige beslissing van
het bestuursorgaan aangepast worden.

23.Slotwoord
Rombaut.

door

voorzitter

Patrick

Dank voor jullie aanwezigheid, ideeën en
bijdrage aan de AV.
Vooreerst mijn bijzondere dank aan ons hoofd
administratie, Chantal Neirinckx, voor de
voorbereiding en het begeleiden van de
organisatie van deze “bijzondere” algemene
vergadering,
alsook
de
dagdagelijkse
coördinatie én uitvoering van de vele en steeds
groeiend aantal dagelijkse administratieve
handelingen.
Wanneer ik als persoon terugblik op 57 jaar
lidmaatschap, waarvan 46 jaar als bestuurder
en 23 jaar als voorzitter, dan hoeft het geen
betoog dat de periode met aanvang maart
2020 tot heden – en het zal helaas nog een
poosje doorgaan - geen gelijke heeft gekend.
Het einde van de figuurlijke COVID-19-tunnel
lijkt in zicht, doch afhankelijk van vele factoren,
waarvan we er sommige positief kunnen
beïnvloeden (zoals navolging van en discipline
jegens de uitgevaardigde maatregelen). Er
wordt een blijvende voorbeeldfunctie
verwacht van ons allen. En wij kunnen die
bieden, doch aangepast aan de “moderne”
tijden en de desbetreffende aspiraties van alle
betrokkenen, in de eerste plaats onze leden en
de gemeenschap, die ons lokaal bezoekt of met
onze entiteit communiceert – op welke wijze
ook.
Dit vereist echter – met begrip voor de huidig
gehanteerde communicatiemiddelen – in de
eerste plaats een éénduidige interne
communicatie, resulterend in een kennisname
van ieder belangrijk onderwerp door alle
betrokkenen op hetzelfde moment. Juist,
“mijn” stokpaardje…
Tot slot spoor ik mijn collega bestuurders van
Sport Gent aan zich (nog) actiever met het wel
en wee van blauw wit te willen bekommeren.
Ik weet het: velen doen dit reeds! Dit
decennium zal voor Sport Gent een aantal
essentiële uitdagingen en dito veranderingen

met zich meebrengen, zowel op bestuurlijk als
sportief vlak. Wij moeten ons hiervan terdege
bewust zijn, onder ogen willen zien en mogen
het niet eindeloos voor onszelf blijven
voortduwen onder de mom van “niet
dringend”. Hiertoe behoort zeker een aantal
“wissels van de wacht”, te beginnen met het
voorzitterschap!
Binnen 12 jaar gaat onze vereniging de kaap
van “150” voorbij, dit lijkt nog ver, maar als
men het 75, 100- en 125-jarig jubileum als
respectievelijk peuter, roeier en voorzitter, dan
mag u mij geloven dat het relatief vlug 2033 zal
zijn. Een realistisch doel voor een hernieuwde
boost in alle verenigingsactiviteiten, de
sportieve op kop!
Ik wens jullie allen, bestuurders en leden,
goede
moed,
doorzettingsvermogen,
positivisme, optimisme en verdraagzaamheid,
doch vooral een goede gezondheid.
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