RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen
Maandag 25 sept. 2017, 20u00 Huis v/d sport – Antwerpen

Aanwezigen: Eric, Fréderic, Koen, Olivier, Pieter, Arvid en Frank
Goedkeuring vorig verslag & handtekening
De verslagen van de RVB worden in bulletpoints en zonder namen op de website
gezet. Personeelsnamen moeten er ook uit.
Personeel – 11




Vacature ter vervanging van Dignate => wij doen de administratie, selectie
gebeurt door de FBRB via Jan Coupé, Mathias Rondou en een bestuurder
van RV. We zullen Dignate verwittigen wat we zullen doen. Het is een tijdelijke
invulling van de job = vervangingscontract.
Bespreking mogelijkheid om Kristof 100% aan te nemen . Er is daarenboven
nog genoeg werk en acties voor 2018 denk maar aan clubondersteuning, GIR,
opleidingen, nationale U18 ploeg.

Overhead – 12
Breedtesport - 21
Retentie - 22
Vrouwen - 24
Topsport - 25
 Stand van zaken topsportdossier & Be Gold => op 2 oktober is de volgende
vergadering met de FBRB om het Be Gold project te bespreken. Op 3
november is er een bilateraal gesprek met Sport Vlaanderen (Wim
Meiresonne) waar Koen, Mathias en de nationale coach (Guillaume Mundele)
aanwezig zal zijn.
 U18 nationale ploeg
Marketing & communicatie - 26
 Toelichting voorstel Mozes Media (indien offerte af is). Deze offerte is nog
niet binnengekomen maar een samenwerking is in de maak om naar de serie
toe extra promo te voeren.
 Statuten van Rugby Vlaanderen, aanvullingen en bijzondere algemene
vergadering eind november (zie bijlage). We zullen met RV een werkgroep

maken om het huishoudelijk reglement aan te passen. Mathias neemt het
initiatief. De statuten worden aangepast en zijn terug te vinden in bijlage.
 Weekend bestuurders/personeel, locatie en data => 19 en 20 januari. Als
locatie wordt aan Leuven gedacht.
 Stand van zaken goed bestuur => hier wordt door de commissie aan
gewerkt. Verdere opvolging is noodzakelijk. Daarnaast komt het ethisch luik
erbij, hiervoor moet best ook een werkgroep worden opgericht om de stappen
te bepalen, volgende RVB zullen de leden gekozen worden.
 Transfer procedure & situatie LBFR en FBRB
na een lange discussie wordt geconcludeerd dat de uiteindelijke beslissing bij
de speler ligt. Indien hij geen gevalideerde licentie meer heeft (altijd einde
seizoen dus op 30 juni) is hij vrij te gaan naar eender welke club. De nieuwe
club vraagt best een schriftelijk bewijs van aansluiting om er zeker van te zijn
dat de speler voor de club kiest. RV zal een modeldocument opmaken. De
oude club wordt op de hoogte gehouden door de lijst van getransfereerde
spelers te publiceren op de website van RV en sportkipik.
Buiten de transferperiode geldt voor een gevalideerde licentie telkens het
transferdocument dat volledig ingevuld moet worden met motivatie.
Competitie - 27
 Hamme wil 6 - u16 spelers transfereren naar Mechelen omdat zij daar niet
kunnen spelen => in orde voor de spelers indien ze na het seizoen terug vrij
zijn.


Eerste jaar U18 - 2001 - kunnen niet meespelen met senioren maar
Meetjesland vraagt dit => geen uitzondering, de RVB kan deze
verantwoordelijkheid niet nemen. Dit wordt wel meegenomen voor de
medische commissie. (zie tekst overklassering hieronder).



Transfer van Charo Reper is ok.

In de reglementen staat het volgende (vooral gele tekst is van belang):
A. Overklassering
Een competitieve jeugdlicentie laat zijn houder toe om aan wedstrijden deel te
nemen in de categorie die rechtstreeks boven de op de licentie vermelde
categorie aansluit, alleen als hij « tweede jaar » is in zijn leeftijdscategorie.

Voor de minderjarigen is de geschreven ouderlijke toestemming nodig, evenals
de medische toestemming van een dokter. Die documenten moeten aan de
licentie toegevoegd worden. Zij die de leeftijd van 17 jaar hebben bereikt, mogen,
onder dezelfde voorwaarden, aan de seniorenwedstrijden deelnemen. Behalve zij
die hernomen zijn in de categorie Senioren, daar spelers geboren in september,
oktober, november of december, kunnen slechts 17 jaar zijn op het moment dat
het kampioenschap start. Deze spelers mogen niet opgesteld worden in de eerste
en tweede lijn.

