
Aanwezig : Karen, Arvid, Bruno, Olivier, Koen en Frank 

Verontschuldigd : Eric, Fréderic en Mathias 

 

1. Transfer 

We keuren de transfer van Frédéric Maes goed, wegens anders geen speelmogelijkheid bij RC 

Hamme. 

2. Afsluiting boekjaar 

We verdagen dit punt naar de volgende vergadering, wegens afwezigheid van Mathias en Eric 

3. Twizzit 

Op 14/1 was de vergadering met Twizzit met de 3 rugby-entiteiten. Als de 3 entiteiten apart zouden 

werken, dan passeert Twizzit 3 keer langs de kassa. Twizzit staat open voor één gehele oplossing, 

maar dan moeten alle clubs wel instappen. 

De RvB zal dan de clubs moeten ‘verplichten’. We zouden dit niet doen zonder de clubs deftig in te 

lichten, we zouden dit doen op een forumvergadering of op de algemene vergadering. Rugby 

Vlaanderen kan zelf beslissen hoeveel van het bedrag we door de clubs laten betalen. 

Rugby Vlaanderen kan het volledige bedrag betalen en dan het geld innen bij de clubs. 

De clubs die reeds intekenden  bij twizzit, kunnen dan op een compensatie rekenen. 

Het deel van het Acropolis zou kunnen ingevoerd worden, maar daar moet er nog een offerte voor 

komen. 

4. Opvolging Vicky 

• Dignate werd reeds gecontacteerd door Frank. Dignate is bereid om terug meer voor Rugby 

Vlaanderen te komen werken, maximum 3 dagen per week, maar wil de FBRB haar wel laten 

gaan? 

• Is Michelle Poppe een optie? 

• Is Eric een optie ? 

We belden Eric en die ziet het zitten om even in te springen. 

Conclusie: 

Eric zal inspringen tot de algemene vergadering eind maart. De modaliteiten moeten nog besproken 

worden, er wordt ook bekeken hoe we Eric alle rechten geven zodat hij zijn werk kan doen. Eric 

denkt dat hij met 1 à 2 dagen per week zal toekomen. 

Er wordt een vacature uitgeschreven, Matti stelt hiervoor een profiel op, legt voor aan de RvB. 

Belangrijk: 3-talig, dynamisch, sportief-technisch onderlegd. 


