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 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 24/09/2018, 19u00 Huis v/d sport – Antwerpen 

 
 

Aanwezigen: Arvid, Olivier, Koen, Frédéric, Eric, Frank, Karen, Bruno (niet wegens 
verkeer/te laat) 
 

Goedkeuring vorig verslag, vorig verslag werd goedgekeurd 
 

Personeel – 11 

• Toelichting Alex Michiels als DSKO (Directeur Sportkaderopleidingen). Alex kondigt aan 
dat hij in mei 2019 (na dit seizoen) zal stoppen als DSKO. Dit is ook doorgegeven aan VTS 
(Vlaamse Trainersschool). Hij stelt samen met de sporttechnische commissie van RV voor 
om twee mogelijke kandidaten voor te stellen als zijn opvolger. De STC volgt dit op en 
maakt een functieomschrijving alsook een aanbeveling voor de toekomstige kandidaat.  
Voor Alex zal er een mooi afscheid worden voorbereid.  

• Verhuis naar Mandela 
Dinsdag 2 oktober gaat de verhuis door. Er zijn nog een aantal zaken die in orde moeten 
komen zoals de aanpassing van het contract voor Mandale ism prosport.  

• Vicky Firlefyn – afspraken bij verhuis  
Mathias zorgt voor een addendum voor het contract van Vicky waarin de 2 
telewerkdagen zijn opgenomen. Deze zullen woensdag en vrijdag zijn.  

• Mathias Rondou – mogelijkheid tot ouderschapsverlof voor de maand januari 2019 
Dit is door de RVB toegestaan, voor de subsidies heeft dit ook geen inpakt (normaal 
moet je binnen je federatie voltijds een master LO in dienst hebben).   

 

Overhead – 12  
 

Breedtesport - 21 

• Korting lidgeld bij kansarme leden – plan van aanpak  
Je kan dit blijkbaar zien in de Riziv-code. De club die korting wil krijgen moet dan deze 
code aan onze bezorgen om korting te krijgen. Op die manier hebben we ook een beeld 
van het aantal kansarmen die we bereiken.  
 

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 
 

Vrouwen - 24 

• Nationale dames sevens werking 
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Er zijn een aantal ingrijpende wijzigingen in het sevens project van de dames namelijk:  
o Ontslag Guillaume Mundele  
o Hij geeft aan niet verder te kunnen als coach en neemt ontslag. Cecile en Mathias 

schrijven een vacature uit om twee coaches te zoeken voor het sevens team.  
o Topsportcommissie 3 oktober  

Deze zal uitgesteld worden naar november aangezien het verhaal niet volledig zal 
zijn zonder coaches.  

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

• Rapportering bilateraal gesprek Sport Vlaanderen 
Dit is positief verlopen. Voor volgende rapportering zullen we rekening houden met de 
berekening van het personeel voor de beleidsopdrachten. Hierdoor moesten wij een 
deel teruggeven voor de beleidsfocus laagdrempelig sporten.  

• Planning nieuw bestuur weekend en locatie!  
Voorstel is Brussel en dit koppelen met één van de wedstrijden van de zwarte duivels en 
dit op zaterdag 9 december.  

• Jaarverslag  
Dit wordt in oktober naar de clubs gestuurd 

• Huishoudelijk reglement Rugby Vlaanderen 
o Dit is verschoven naar volgende vergadering. Mathias zal de voorlopige versie wel 

reeds op de website plaatsen.  
 

Competitie – 27 

• Elektronisch wedstrijdblad via de regionale competities  
Dit zou volgend weekend in actie treden. Dit is ons eigen systeem. Vraag is: gaan we ons 
eigen systeem hanteren of dat van twizzit?  
Wegens het zinloos feit om twee systemen hiervoor te hanteren wordt ons 
wedstrijdbald uitgesteld en er wordt “een studie” aangevraagd bij twizzit. Voorlopig 
wordt de papieren versie aangehouden.  

 


