
 1 

 

Algemene Ledenvergadering Rugby Vlaanderen 
18/03/2019 

 
Aanwezig:  
Clubs: AMBIORIX RUGBYCLUB TONGEREN (Marc Ruiters - geen stemrecht), ANTWERP (Werner De 

Liège), ARENDONK (Ruben Gooskens), BEERNEM (Johannes Mortier), BRIGANDZE COMPAGNIE 
(Lieven De Bruyne), BRUGGE (Karen Dejonckheere, DENDERMONDE (Kurt Hofman en Peter De 

Block, GENT (Eline Claes), HAMME (Wesley De Wilde), HASPINGA (Bart De Pauw), HEUSDEN - 

ZOLDER - RC9 (Greet Theunis), KORTRIJK (Magteld Leys), LAAKDAL (Jhonny Peys en 
Maarten Das), LEUVEN (Jan Coupé), LOKEREN (Chris Verstockt), LOMMEL (Steffen Van 

Cauwenberghe, MECHELEN (Jens Michiels), OUDENAARDE (Bruno Cruyt), SCHILDE (Jean-Pierre De 
Roeck), TIEGEM TIGERS (Koen Vandeputte) 

 

Raad van Bestuur: Frank Michiels, Koen Billet, Karen Dejonckheere, Olivier Wellens, Arvid Leyman, 
Eric Willemsens, Bruno Cruyt 

 

Directeur: Mathias Rondou 
Sporttechnische medewerkers: Michel De Baets en Kristof Vanhout 

 

Inleiding 

Woordje van de voorzitter 
Onze voorzitter maakt melding van een historische mijlpaal namelijk de verhuis naar Nelson Mandela 
waar nu 3x federaties samen zitten. Dit heeft al geleid tot een betere samenwerking in een aantal 
projecten. De federaties hebben ook voor het eerste met hun raden van bestuur samengezeten om 
hun visie en doelen te duiden zodat het duidelijk is wie wat doet.  
Een tweede mijlpaal is juist behaald. Het aantal gevalideerde vrouwelijke speelsters is boven de 1000 
gestegen! Hiermee bereiken we onze doelstelling van 2020. De dames sevens ploeg, en dit is de derde 
mijlpaal, is sinds 2018 ook topsport erkend door Sport Vlaanderen waardoor nieuwe deuren opengaan. 
Zo hebben we Emiel Vermote kunnen aanwerven als trainer van de dames sevensploeg.  
Emiel is niet de enige die werkt met de selectieploegen. Ook bij de nationale U17 zijn we sterk 
vertegenwoordigd met Sebastian Roose en Dries Michiels met Bert Pluym als kinésist. Bij de nationale 
U18 is Kristof Vanhout actief als trainer.  
Een kleine kanttekening is wel dat het niveau van de Vlaamse damesploegen in eerste divisie wat 
gezakt is.  
In 2018 werd ook werk gemaakt van een ethische commissie na een geval van grensoverschrijdend 
gedrag binnen een van onze clubs. Daarnaast is het ook een must voor een federatie om dit te hebben.  
Tot slot bedankt de voorzitter de samenwerking tussen de bestuurders, personeel en de clubs die zeer 
positief ervaren wordt. Volgend jaar 2019 gaan we met het bestuur en personeel opnieuw (zoals 
jaarlijks de gewoonte) een think tank houden in januari om de lijnen voor de volgende Olympiade uit 
te zetten (2021 tot 2024).  

Aanwezigheidslijst/volmachten en controle bevoegdheid afgevaardigden clubs 
Er zijn 19 clubs aanwezig en er is één volmacht gegeven aan Dendermonde door Roeselare. Met 20 
clubs aanwezig is het quorum van 2/3 bereikt. Hieronder de lijst van aanwezige clubs:  
 

CLUB Aanwezig Vomacht aan/van 
AMBIORIX RUGBYCLUB 

TONGEREN Marc Ruiters   Nog geen stemrecht  

ANTWERP  Werner De Liège   
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ARENDONK Ruben Gooskens   

BBRFC CELTIC     

BEERNEM Johannes Mortier    

BRIGANDZE COMPAGNIE Lieven De Bruyne    

BRITISH SCHOOL     

BRUGGE   Volmacht via Karen  

DENDERMONDE Kurt Hofman en Peter De Block Roeselare 

GENT Eline Claes   

HAMME Wesley De Wilde    

HASPINGA Bart De Pauw    

HASSELT     

HEUSDEN - ZOLDER - RC9 Greet Theunis    

KORTRIJK Magteld Leys   

LAAKDAL Jhonny Peys, Maarten Das    

LEUVEN Jan Coupé    

LOKEREN Chris Verstockt    

LOMMEL Steffen Van Cauwenberghe   

MECHELEN   Volmacht aan Olivier 

OUDENAARDE Bruno Cruyt   

OUDSBERGEN    

RELAKS PAJOT    

RSL   Volmacht gegeven aan DRC  

SCHILDE Jean-Pierre De Roeck    

THE REBELS MEETJESLAND    

TIEGEM TIGERS Koen Vandeputte   

WAREGEM     

 

Goedkeuring verslag Algemene Ledenvergadering 19 maart 2018  
Geen opmerkingen. Verslag van vorige AG zal in de toekomst wel meegestuurd worden met de 
uitnodiging. Goedgekeurd door de ALV. 

 

Deel 1  

Werkingsverslag 2018 
Cfr presentatie 
Michel, Kristof en Mathias lichten de belangrijkste projecten van 2018 toe. In 2020 lopen de 
doelstellingen af en moeten ze verwezenlijkt worden.  
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Jaar 2019  
Cfr presentatie 
In 2019 gaan we focussen op een aantal nieuwe dingen om het Rugby in Vlaanderen verder te laten 
groeien. De drie grootste focussen draaien rond: 1) clubondersteuning, sterke clubs = meer leden, 2) 
creëren van nieuwe clubs = nieuwe clubs 3) bereiken van nieuwe doelgroepen zoals 30+, studenten, 
mensen met een beperking (Mixar).  
Daarnaast willen we de dingen beter doen zoals: 1) kaderopleidingen, 2) Competities, 3) Topsport, 
structuur verder uitbreiden.  
 
Varia:  
Wie neemt taken Vicky op zich? (Koen – Tiegem Tigers) 
We hebben nieuwe profielen op het oog om iemand aan te werven met meer knowhow rond 
communicatie in combinatie met administratieve taken (Frank Michiels).  
 

Deel 2- Financieel verslag 

Eric meldt dat dit zijn laatste alv is als bestuurder. Hij bedankt zijn collega’s en alle clubs voor de 
medewerking afgelopen 20 jaar. 
 

Rapportering 2018 
Cfr presentatie Eric Willemsens 
Resultaat 2018 → Eric licht het resultaat toe van 2018. De totale winst is 80.496€.  
Balans 2018 
 
Frank bedankt Eric Willemsens voor de financiële gezonde situatie van RV die we vandaag hebben. Ook 
de dossiers die Eric heeft ingediend bij Sport Vlaanderen afgelopen 20 jaar getuigen van een 
uitzonderlijke dossierkennis en zorgvuldige opvolging.  
 

Verslag van de rekeningcommissaris:  
(Zie verslag) Jean Pierre De Roeck maakt melding van fout in boekhouding voor een bedrag van om en 
bij de 10.000€. Dat dit niet opgemerkt is getuigd van iet wat slordige opvolging van de boekhouding.  
Handelsvorderingen moeten beter worden opgevolgd want er staan nog een aantal klanten open 
waarvan de factuur dateert van september.  
 
Na stemming via handopsteking geven alle 20 stemgerechtigden hun goedkeuring voor de 
jaarrekening van 2018.  

Kwijting  
De rekeningcommissaris vraagt de kwijting van de bestuurders van Rugby Vlaanderen. Na stemming 
via handopsteking verlenen de 20 stemgerechtigden (unaniem) de kwijting van de bestuurders van 
Rugby Vlaanderen.  
Na stemming via handopsteking verlenen de 20 stemgerechtigden (unaniem) ook kwijting van de 
rekeningen van 2018 

Begroting 2019  

Mathias licht de begroting van 2019 toe. De personeelskosten stijgen licht omdat we de aanwerving 
plannen van een communicatief medewerker. Langs de andere kant verwachten we dat de voltijds 
administratief medewerker zal stoppen bij Rugby Vlaanderen. De kosten voor breedtesport dalen 
aangezien de subsidies voor laagdrempelig sporten (deel van breedtesport) ook dalen. 
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Clubondersteuning zal stijgen aangezien we willen inzetten op een rugbycongres in juni met 
buitenlandse en binnenlandse experten. Communicatie stijgt vanwege een communicatiecampagne 
die we willen lanceren tijdens het WK rugby. Langs inkomstenkant dalen alle subsidies van Sport 
Vlaanderen. Enkel topsport stijgt tov 2018.  
Wij willen enerzijds verder investeren omdat er een aantal opportuniteiten zijn zoals topsport dames 
sevens en het WK rugby en anderzijds omdat we een winst boekten in 2018. Daarom wordt er een 
begroting met verlies van -29.822 euro voorgesteld. 
 

Benoeming rekeningcommissaris  
Geen kandidaturen. 

Goedkeuring lidgeld 
Lidgeld clubs = 0 euro 

 

 

Deel 3 - verkiezingen 
 
Resultaat van de stemming. Het mandaat van Olivier Wellens, Arivd Leyman en Eric Willemsens was 
afgelopen. Eric Willemsens geeft aan zich niet herverkiesbaar te willen stellen. Arvid en Olivier wel.  
Daarnaast zijn er twee nieuwe kandidaat bestuurders: Stijn Van Hauwermeiren en Peter De Block. Zij 
lichten beide hun motivatie toe als bestuurder voor Rugby Vlaanderen vzw.  
Na een stemming is de uitslag als volgt:  
 
Arvid Leyman 
Ja Nee  Blanco 

18 2 0 

 
 Verkozen als bestuurder!  

 
Olivier Wellens 
Ja Nee  Blanco 

20 0 0 

 
 Verkozen als bestuurder!  

Kandidaatstelling nieuwe bestuurders 
Peter De Block 

Ja Nee  Blanco 

17 3 0 

 
 Verkozen als bestuurder!  

 

Stijn Van Hauwermeiren 

Ja Nee  Blanco 

13 7 0 

 
 Verkozen als bestuurder!  

 
De nieuwe raad van bestuur van Rugby Vlaanderen kent dus 9 bestuurders zijnde: Frank Michiels, 

Koen Billet, Frédéric Lacroix, Karen Dejonckheere, Bruno Cruyt, Olivier Wellens, Arvid Leyman, 

Peter De Bock en Stijn Van Hauwermeiren.  
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Erkenning Tongeren 
Toegetreden lid met applaus onthaald. 
 

Rondvraag clubs 

 Chris Verstockt vindt dat ze onvoldoende ondersteuning ontvangen. Hij vraagt om regelmatig 
eens langs te komen om training te geven. 

 
 Gaan de clubs extra moeten betalen voor ledenadministratie/wedstrijdbeheer via Twizzit ? RV 

zegt dat er geen extra kost zal zijn voor de clubs voor gebruik 
ledenadministratie/wedstrijdbeheer. 

 
 Lieven De Bruyne vraagt hoe het zit met ontslag van oud-bestuurder Pieter Coucke. Frank licht 

toe dat er nadien geen rancunes meer waren en dat Pieter geen bestuurder meer is van Rugby 
Vlaanderen.  

 
 Arendonk vraagt wat er gaat gebeuren met clubs die met onbetaalde facturen zitten tov RV ? 

RV garandeert actie te nemen en achter de betaling te zitten.  
 
 Johannes Mortier kaart aan dat het niet duidelijk was dat er ook een bijdrage van de FBRB was 

om te betalen. → is ondertussen aangepast op website RV. 
 
 Jens Michiels vraagt of het bij RV een prioriteit is om de transferprocedure tussen de liga’s te 

harmoniseren ?  → er is een werkgroep opgericht om deze procedure te harmoniseren. 
 
 Te weinig scheidsrechters actief op de wedstrijden.  Attitude tov scheidsrechters is aan het 

verslechteren, waarden van de sport gaan erop achteruit. Jean-Pierre De Roeck doet een 
oproep om daadkrachtiger op te treden en dit met alle partners/clubs samen. Daarnaast zal RV 
blijven inzetten op acties om de waarden van de sport in de verf te zetten maar ook om 
referees beter te begeleiden. Alle initiatieven hieromtrent zijn welkom.  

 
 

 

Volgende Forumvergadering 

• Maandag 27 mei vanaf 20u00!  
In Mandela (Neder-Over-Heembeek – Ransbeekstraat 227) 
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