RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen
Maandag 25 juni 2018, 19u30 Mandela stadion

Aanwezigen: Arvid, Koen, Eric, Olivier, Bruno, Karen en Frank
Goedkeuring vorig verslag: niet afgeprint moet volgende RVB ondertekend worden
=> is door iedereen goedgekeurd.
Personeel – 11
• Blazer en hemd aandoen! Foto met de ploeg. De foto’s individueel en in groep werden
genomen en zullen op de website verschijnen.
• Bonussen personeel (zie bijlage cafetariaplan) en Mathias. Koen licht het interview toe
met Mathias toe. Niet alle doelstellingen zijn bereikt maar over het algemeen was de
werking van 2017 goed met een aantal nieuwe projecten die gestart zijn + de
topsportsubsidies. Verdere opleidingen zijn interessant voor Mathias om te volgen:
ü Cursus leiderschap via VSF. Deze opleiding zal worden aangeboden bij de start
van 2019.
Voor de andere personeelsleden wordt er ook gedacht aan opleidingen zoals:
ü Managementprojecten à la scrumtechniek
De bonussen van het personeel worden overlopen. Tegen Michel moet wel duidelijk gezegd
worden dat zijn bonus van dit jaar meetelt voor:
ü Michel meedelen dat hij maar 4/5 van de bonus krijgt
Daarnaast wordt het idee geoperd om met een cafetariaplan te werken en de bonus niet uit
te betalen als individuele bonus. Dit idee wordt verder uitgewerkt.
ü Cafetariaplan
Overhead – 12
Breedtesport - 21
Retentie - 22
• Stay in touch of rugbyfit => meer promo maken!!! Via Touch Belgium. Nog eens pushen,
zorgen dat het meer visueel wordt. Dat meer mensen gaan Touch spelen. Concreet
zullen volgende acties worden uitgewerkt:
ü Clubs die een touch ploeg hebben krijgen ondersteuning in touchballen
ü Initiaties worden aangeboden door Touch Belgium
ü Er wordt naar een tornooi toegewerkt waar we alle touch ploegen
samenbrengen.
Clubondersteuning - 23
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Coaching congress WR + feedback vorige cursussen. Naar jaarlijkse gewoonte is er het
World Rugby coaching congress dat elk jaar doorgaat. Vorig jaar mocht België niet gaan
maar dit jaar kunnen we opnieuw gaan en gaat het door in Dublin. Dit duurt 2 dagen en
is zeer nuttig om onze opleidingen up to date te houden en te stofferen. Mathias toetst
met de LBFR af wie er van België zal gaan en of we twee personen zullen sturen.
Korte feedback over de stages in Schotland en Engeland. Mathias stuurt het verslag van
Schotland nog door. Kristof zijn verslag wordt ook nog doorgestuurd. Beide opleidingen
waren zeer waardevol voor de verdere ontwikkeling van de trainer B en andere
opleidingen.

Vrouwen - 24
Topsport - 25
• Stavaza dames sevens ploeg. De rapporten die we kregen waren vrij zwak. De
organisatie, plannen en uitwerking van de dames sevensploeg wordt door de LBFR
gedaan. De organisatie van een topsportcommissie dringt zich op om het topsportplan
voor de toekomst verder vorm te geven. Er is zicht op een trainer voor de U18 sevens
dames aangeworven via Rugby Vlaanderen maar hiervoor moet het plan voor de
komende jaren verder worden uitgeschreven.
Marketing/communicatie - 26
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Incident Gent + afspraken RVB => burgerlijke partij stellen met Rugby Vlaanderen?
Tijdens de ethische commissie werden een aantal acties voorgesteld zoals:
forumvergadering gebruiken voor communicatie rond ethische gezonde sportclub +
gedragscode voor bestuuders aanraden en voorbeeld doorgeven + bijscholing in
november voor alle ploegbegeleiders en coördinatoren plannen. Daarnaast moeten we
naar een API kijken in ons netwerk.
Tot slot is er het incident in Gent. We schrijven een brief naar de slachtoffers als
afsluiting => Hierin wordt het traject dat Rugby Vlaanderen doorlopen heeft beschreven.
Deze brief wordt naar Eline Verhoeven gestuurd.
Toestemming Sander (zie bijlage). Sander krijgt toestemming om de gegevens van de
ongevalsaangiften te gebruiken en te publiceren in zijn werk.
Planning verhuis + bespreking meubels (zie bijlage). De bestuurders gaan akkoord voor
de aankoop van de meubels. Deze zullen worden afgeschreven over een periode van 3
jaar. Wij wachten nog op het contract van prosport om uiteindelijk te beslissen wanneer
we zullen verhuizen.
Dopingincident finale FBRB => schorsen of niet? Na te vragen morgen. Welke instantie is
bevoegd? Brussel gewest of Vlaanderen? En Dendermonde op de hoogte stellen.
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Facturatie FBRB: voor het personeel van de FBRB wordt er gevraagd of we beide
personeelsleden niet moeten factureren. Na overleg waarbij er wordt rekening
gehouden met het oorspronkelijke contract wordt er beslist om 2 dagen voor Dignate en
3 dagen voor Michèle door te factureren aan de FBRB. De facturen vanaf juli worden
hiervoor aangepast.
De FBRB zal de achterstallige betalingen alsook de lening van 25.000€ tegen 30
september 2018 terugbetalen. Vanaf mei 2018 betaalt de FBRB zijn facturen consequent.
Hieronder de mail van Salvatore (voorzitter FBRB):
Beste Frank,
Ik heb deze week-end op de boekhouding van de FBRB.
Naast de lening van 25.000 € heeft de FBRB nog bijkomende schulden naar Rugby Vlaanderen toe,
hoofdzakelijk door de salarissen van Michèle en Dignate.
Momenteel zijn we spijtig genoeg niet in staat om deze te betalen.
Onze volgende opbrengsten zijn voorzien voor deze zomer (juli/augustus).
Voor 31/8 ten laatste zullen we onze schulden betalen.
Langs de andere kant gaan we ook de afrekening maken voor
- de EK XV U18 jongens
- de EK Sevens U18 meisjes.
- de BelSevens - Voorbereiding+Hong-Kong = deel 1 (European Series moeten nog komen).
Ik zit morgen met Dignate om (onder andere) een volledige overzicht hiervan te maken.
Zoals jij het ook weet gaan we een herfinancieringsplan aan de Clubs voorstellen, aangezien dat de FBRB
structureel onder gefinancierd is.
More to come
Salvatore Zandonà
Président FBRB

Competitie – 27
Varia:
- Coaching platform => dit is gepland voor volgend seizoen en heeft als doel om de
coaches in Vlaanderen verder te begeleiden. Video’s komen op het youtube kanaal
terwijl de info wordt gedeeld via coachnow.
- Coaching development => moeten dit bekend maken via sociale media.
- Databasesysteem => Twizzit. LBFR en FBRB gebruiken dit systeem. Doel is om ons
systeem te laten communiceren met dat van twizzit voor de digitale wedstrijdbladen.
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Transfer => alleen spelers van de U18 en lager kunnen transfereren in het seizoen. De
andere spelers kunnen enkel na het seizoen transfereren.
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