
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 26/11/2018, 19u30 Mandela (Brussel) 

 
 

Aanwezigen: Frank, Karen, Arvid, Olivier, Eric, Frederic,  
Verontschuldigd: Koen en Bruno 
 

Goedkeuring vorig verslag 
 

Personeel – 11 

• Algemene personeelszaken worden besproken  

• Sociale Maribel bij VSF – Kristof loopt af in 2019. Voor VSF moeten wij beslissing wat met 
de halftijdse functie gaan doen voor januari 2019.  
Daarnaast is er bij de VSF een aanvraag ingediend voor een kandidatuurstelling van een 
halftijdse functie na 2019. Wij zouden graag een verlenging zien van Kristof zijn uren en 
hebben hiervoor een aanvraag ingediend. Indien dit negatief zou zijn zal de RVB 
beslissen. Naast Kristof hebben we nog een aanvraag ingediend om het dames rugby 
verder te ondersteunen.  

 Wachten tot feedback van VSF over de kandidatuurstellingen 
 

Overhead – 12  
 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 
 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

Vrouwen sevens team – trainer. NZ’der is een gesprek mee geweest en hij zal nog een 
test training geven na Dubai. Na dit seizoen zal Robin (één van de twee trainers) niet 
verder training geven en zoeken we een nieuwe trainer die een hoog profiel heeft om 
samen met Emiel de ploeg te begeleiden.  
 

Marketing/communicatie - 26 

Goedkeuring van Huishoudelijk reglement => Ok, moet wel gecommuniceerd worden 
met de clubs. Vanaf 1 januari 2019 wordt dit actief. Versie “final” met datum van 
vandaag is de definitieve versie. 

 Versie naar de clubs sturen met ingang op 1/01/2019 
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• Goedkeuring Arbeidsreglement 
Het arbeidsreglement wordt unaniem goedgekeurd door de bestuurders.  

• Medische attest vernieuwd met deel “onderklassering” 

 Door de werknemers laten ondertekenen en uithangen 
Dit werd ter informatie voorgelegd aan de RVB 

• Offerte Twizzit  
Offerte wordt toegelicht. We koppelen terug aan twizzit dat ze een voorstel maken voor 
de clubs indien wij voorstel 2 zouden nemen.  

 Naar twizzit voorstel vragen voor de clubs samen met de 
verantwoordelijke van de FBRB en LBFR  

• Stand van zaken boekhouding  
De penningmeerster licht de stand van zaken toe. We gaan naar een overschot 
aangezien een aantal inkomsten (subsidies) hoger uitvallen dan eerst begroot en een 
aantal kosten lager liggen. De kosten die lager liggen zijn vooral:  

o Innovatief sporten 
o Een deel van breedtesport 

• Stand van zaken doelstellingen:  
o De meeste doelstelling zijn in progress en zullen gehaald worden. Enkel het GIR 

project is wat teruggevallen wegens te veel andere projecten van de 
medewerkers waardoor we minder leden bereiken dan de andere jaren.  

o ICES api opleiding  
 Polsen bij ethische commissie leden.  
 Lijst deelnemers opvragen en doorsturen.  

 

Competitie – 27  

• Eerste jaar U18 bij senioren, probleem in regionale competitie 
Wordt niet toegelaten, de reglementen worden gerespecteerd. Belangrijkste argument is 
het fysieke aspect. Dit is niet te verantwoorden 

 Evaluatie op nationaal vlak met de FBRB over de U18.  

• Charlotte Timperman – transfer (zie motivatie in het cursief)=> is transfer goedgekeurd 
door LBFR? Dit kan de RVB RV niet goedkeuren. De regels worden dus gehandhaafd. 

 
Na lang denken en twijfelen heb ik enkele weken geleden besloten te stoppen met spelen bij 
de nationale sevens ploeg. Dit heb ik besloten nadat ik me steeds minder goed voelde in mijn 
vel. Ik leg mezelf te veel druk op waardoor ik ook mijn plezier en enorm veel zelfvertrouwen 
verloor tijdens het spelen, terwijl ik eigenlijk niet zonder rugby kan. Ook besloot ik te stoppen 
met het sevens project dat loopt in La Hulpe. Enerzijds omdat ik terug tijd nodig heb om mijn 
plezier & mezelf terug te vinden (zonder druk). Anderzijds omdat het voor mij absoluut niet 
gemakkelijk is om dit steeds met het openbaar vervoer te doen (enorm tijdrovend). Ik zou 
zeer graag terug naar Gent gaan om samen met mijn vrienden die ik daar heb en heb 
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gemaakt, mijn plezier terug te vinden in de sport die ik zo graag deed/doe en me terug goed 
te voelen in mijn vel. Ik heb op dit moment mijn vriendschappen rondom mij nodig in de club 
waar mijn liefde voor rugby begonnen is. 

 
• Sevens competitie FBRB 

Er zijn een aantal bedenkingen rond de sevens competitie. Dit wordt momenteel 
georganiseerd door een groep Brusselse clubs waaronder Asub, Bosvoorde, Nijvel en 
Kituro. Zij willen een aantal speeldagen inrichten enkel gericht op U14, U16 en U18 met 
een maximum van 8 ploegen per categorie die volgens niveau zullen worden 
geselecteerd. Dit wil zeggen dat er nagenoeg geen Vlaamse clubs kunnen deelnemen.  

 Iemand afvaardigen op de vergadering in januari  

 Indien dit toch doorgaat => een Vlaamse selectie afvaardigen?  

• Varia:  
 Google maps ons adres aanpassen.  
 Naar de clubs sturen dat ze het adres op hun ongevallenformulier 

moeten aanpassen  
 


