RAAD VAN BESTUUR – Rugby
Vlaanderen
Maandag 28 mei 2018, 20u00 Huis v/d sport –
Antwerpen

Aanwezigen: Frank, Karen, Bruno, Frédéric, Eric
Goedkeuring vorig verslag
Personeel – 11
Overhead – 12
Breedtesport - 21
Retentie - 22
Clubondersteuning - 23
Vrouwen - 24
Topsport - 25
Marketing/communicatie - 26







Blazer of pull en hemden aandoen! Foto met de ploeg => we zouden de foto’s wat ludieker willen
maken door een rugbybal vast te houden of misschien iets anders dat typerend is voor jezelf (alle
creativiteit is welkom).
We zullen dit eind juni doen => 25 juni. Mathias stuurt een herinnering een dag voordien. Als
laatste vergadering van het seizoen zouden we iets samen eten. We vragen om de RVB van eind
juni in RC Antwerpen te houden in hun nieuwe locatie.
Aanpak van de transfers => richtlijnen. Aanpassen in het huishoudelijk reglement. Licenties lopen
af op 30 juni. Spelers die in het seizoen met een licentie willen wijzigen moeten een
transferformulier indienen. In het seizoen kan je niet meer transfereren tenzij voor een aantal
gevallen die worden opgesomd in het huishoudelijk reglement. Mathias doet een suggestie voor
het huishoudelijk reglement.
Jaarverslag 2017 => timing nu nog in september maar vanaf 2019 in maart na AV. Enkel Digitaal
of op papier. Dit wordt later beslist.
GDPR => Stavaza door Eric
o Eric heeft het stappenplan van VSF gevolgd en overlopen. Hij heeft de templates gebruikt
en de clubs kunnen die ook gebruiken. De Raad Van Bestuur keurt het stappenplan goed
en werkt verder om de stappen af te werken.
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Eric zal eveneens een toelichting doen voor de clubs om hen te informeren/aan de slag
te zetten.
o De vraag draait hoe we de leden hun goedkeuring voor de privacyverklaring gaan
krijgen? Via de clubs of rechtstreeks via ons? RV zal een sjabloon schrijven dat de clubs
kunnen integreren in hun privacyverklaring.
o Ook verwittiging bij transfer aan de oude club.
o Rugby Vlaanderen een persoonsdata protectieregeling ontwikkelt en dat op
25/05 de privacyverklaring, inventaris, register en toetsing GDPR reeds op onze
website stond.
FBRB financiële situatie: we sturen een aangetekende brief => waar we ingebrekenstelling
melden van de lonen die nog niet zijn terugbetaald. Daarnaast zal er ook in vermeld worden dat
de lening van eind september moet worden terugbetaald (tot 15 augustus, na te zien). Een eis
stellen en een gevolg. (interesten aanreken voor ..%)

Competitie – 27












Waregem in 1ste regionale. Melding van niet fair spel door andere clubs. Rugby Vlaanderen heeft
getracht om nadien steeds een referee te voorzien. Bij herhaaldelijk gevallen nodigen we hen uit
op de RVB kan de club een klacht indienen.
Kortrijk wil in eerste regionale blijven => doen of niet? De RVB stemt unaniem om Kortrijk, zoals
beschreven in de richtlijnen te laten afdalen naar regionale 2. Zij kunnen van daaruit opnieuw
opbouwen om naar eerste regionale te promoveren.
Varia: artikel BLVL
Rugby Vlaanderen heeft gereageerd via facebook en actie ondernomen naar de trainer en het
BLVL. Zij zullen bij een komend rugbyevenement een rechtzetting doen waar de waarden van
rugby extra in de verf worden gezet.
Werktijd.be wordt momenteel door het personeel gebruikt en werkt voorlopig goed.
Leden van maart 4320 – 4431 leden momenteel => dus een stijging van 100 leden en dit op het
einde van het seizoen.
RC Tongeren start. De aantallen zijn aan het vermeerderen. Laatste training waren we met 15
spelers. Mathias volgt dit verder op met Marc Ruiters.
Bonussen personeel => Mathias stuurt deze naar RVB. Deze werden gecommuniceerd naar de
personeelsleden.
Ethische commissie komt samen op 6 juni om de verdere stappen af te handelen van wat de
overheid aan ons vroeg.
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