
 Dignate vervangen door Sabine (vraag FBRB, Jan Coupé) => voorstel 
vervangingscontract. Rvb stemt in met de voorgestelde voorwaarden.: 

o 

o 

 Opleiding Vicky 
o Basis Boekhouden: Akkoord 
o Leslocatie: Campus Antwerpen (Lange Klaren), Lange Klarenstraat, 

Antwerpen  Lesdata: 06, 13, 20 en 27 september, 04, 11, 18 en 25 
oktober, 08 en 15 november  Lesuren: 18u30 - 21u30 

o http://www.centrumvooravondonderwijs.be
Goedgekeurd door Rugby Vlaanderen

 Arbeidsreglement: De aanpassingen werden goedgekeurd door RvB

 Ballen GIR size 5 (bestelling voor GIR toolkits) ok => is operationeel 

 Erasmus+ project ism FIR => project via Europa ism de Italiaanse Rugby 
bond. Het gaat over inclusie voor mensen met een mentaal en fysieke 
beperking. Wij doen mee als partner. Indien het project wordt goedgekeurd 
zou het starten in 2018. 

 BOIC meeting => Mathias is samen met P. Ernst en Guillaume Mundele naar 
het BOIC gegaan om te bespreken wat we kunnen doen voor een Be Gold 
project. Gert Van Looy heeft toelichting gegeven.  

http://www.centrumvooravondonderwijs.be/


 

 Functies binnen Rugby Vlaanderen.  
Er werd gestemd voor de functies voorzitter, secretaris en penningmeester.  
Het resultaat van de  stemming luidt als volgt (6 aanwezige bestuurders):  
Frank , voorzitter, Koen, secretaris en Eric als penningmeester 
 
Fréderic is kandidaat om Eric volgend jaar op te volgen. Hij zal ook meegaan 
met de bespreking met VSF.  
 

 Samenwerking Mozes? RVB geeft groen licht een voorstel zal worden 
uitgewerkt ism met hem. De bedoeling is om de communicatie naar een 
bepaalt evenement te doen boemen/bekender te maken.  

 Goed bestuur – inplanning van de criteria 
Er wordt een lijst gemaakt met to do’s (tegen volgende RVB). De forum van 
september zullen de statuten worden aangepast, we zullen hiervoor een 
bijzonder algemene vergadering houden.  

 Samenwerkingsvoorstel Sport Vlaanderen & convenanten (zie bijlage). Op 
zicht niets bijzonder, het is enkel niet duidelijk of we minder subsidies zullen 
krijgen indien we onze doelstellingen niet halen.  

 KPI’s eerste kwartaal (financieel & strategisch) 
Zie ppt. Algemene opmerkingen: veel gele (=in progres) projecten. Zullen die 
allemaal gerealiseerd worden want zijn die allemaal haalbaar voor het 
personeel? Er is inderdaad hulp nodig van externen zoals Belgium Touch 
federatie, Mozes media enz.  
Voor de cijfers: op zich geen echte verrassingen (1ste kwartaal is nogal vroeg), 
wel zouden de subsidies van SP beter uitgesplitst worden per kwartaal om 
een realistischer overzicht te krijgen. Daarnaast moeten de licenties als over 
te dragen opbrengsten er nog bijkomen.  
 


