
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 1 april , 19u30 Mandela (Brussel) 

 
 

Aanwezigen: Frank, Frédéric, Bruno, Olivier, Koen, Stijn en Mathias en Eric (als gast) 
Verontschuldigd: Arvid, Karen, Peter 
 

Goedkeuring vorig verslag 
 

Personeel – 11 

• Omdat Eric en Vicky afscheid nemen van RV willen hen graag bedanken met een 
etentje op 24 juni in Mechelen.  

• Vicky-administratie -boekhouding => oplossingen:  
o Mathias - Sport Werk Vlaanderen (24€ per uur + 0,33€ per km voor 40km = 

193,3€ + BTW = 233,9€ per dag) 
o Stijn - zelfstandige werkneemster 
o Interim?  

 Zelf coderen, ene administratieve aanwerven tot 1 juli. Die van Sport 
Werk Vlaanderen krijgt de voorkeur. Eric blijft tot 31 augustus 2019 
en wordt vervoegd volgens verenigingswerker  

• Bepalen wanneer Dignate terugkomt naar RV  

 Dignate komt terug op 1 juli 2019  
• Communicatiemedewerker 

Vraag aan LBFR en FBRB om samen 1 persoon aan te werven en de kost te splitsen 
over drie. => we doen een voorstel naar de LBFR toe. 

• Opleidingen voor personeel – afspraken 

 De opleidingen worden telkens op de RVB toegelicht 
 

Overhead – 12  

Namen voor licenties veranderen naar:  
• Competitie licentie ok met medisch attest  

• Licentie rugbyschool => voor de jeugd onder U12  
• licentie scheidsrechter => competitie licentie (zelfde) 

• licentie recreatief  
o beach  
o nouveau club  
o veteraan  
o touch  
o Fysiek  
o Multiskills  
o licentie trainer  
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• licentie niet-sportend  
o bestuurder 
o vrijwilliger  
o manager  

 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 

• Training congres open voor LBFR deelnemers?  
 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

• Verdeling rollen binnen RVB rond voorzitter, secretaris en penningmeester 
o Peter vragen voor penningmeester of Karen? 
o Secretaris Koen Billet 
o Voorzitter Frank Michiels 

• PR RV: tafel Flanders open en in Gent, opening clubhuis Oudenaarde, Lotto  
We proberen hier de media op uit te nodigen. Tafels van 8 – 10 of 12. 2 personen van 
RV, 3 van Sport Vlaanderen, Lotto? Zondag tafel nemen.  

• Feedback meeting VSF met kleine federaties  
• RVB max naar 10  

 

Competitie – 27  

• Transfer  
o Belakhdar Mohammed niet goedgekeurd 
o Fantoli Yann niet goedgekeurd 
 

 


