
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Donderdag 2 mei 2019:  19u30 Mandela (Brussel) 

 
 

Aanwezigen: Stijn, Koen, Frank, Karen, Koen, Peter, Olivier, Arvid, Bruno, Frederic en 
Mathias  
Verontschuldigd: Barbara (gast)  
 

Goedkeuring vorig verslag - punten nog af te handelen: ethische commissie Gent, 1000ste 
speelster (=> 11 mei Mathias contacteert haar of via Alex). Bord maken?  
 

Personeel – 11 

• Vacature communicatiemedewerker: stand van zaken met cv’s in bijlage. Deze wordt 
afgesloten op 10 mei waarna de sollicitatiegesprekken volgen.  
29 mei gesprek met de kandidaten. Olivier en Arvid volgen dit mee op en zullen 
Ondersteunen bij de sollicitatiegesprekken op 29 mei. RVB wordt op de hoogte 
gehouden via mail.  

• Stand van zaken personeel  
De administratief medewerker beëindigd haar contract op 30 april waarna de 
uitdiensttreding wordt doorgegeven aan het sociaal secretariaat. De documenten 
hiervoor zijn ondertekend.  

• Toelichting opleidingen medewerkers in mei:  
o Educator course in Italië waarbij Kristof Vanhout, Dirk Volckaerts en Hervé Prost 

zijn geselecteerd.  
o Voor de scheidsrechters gaat Nathan Geerinck naar de level 3 match officials in 

Portugal  
 

Overhead – 12  
 

Breedtesport - 21 

• Mogelijkheden nieuwe club in Zottegem wegens vrijstaande infrastructuur. We volgen 
hiervoor dezelfde procedure als in Tongeren namelijk => eerste leden in database 
uitpluizen => aanschrijven => trekkers zoeken => afspreken met de stad/gemeente voor 
initiaties te plannen => promo voeren via stad, via jeugdbewegingen of 
speelpleinwerking, via eigen kanalen. We willen wel 3 zones aanspreken (ook Aalst en 
Heist-Op-Den-Berg).  

• Vorst zal uitgenodigd worden volgende RVB indien ze hun schuld betalen aan de FBRB en 
LBFR. Er wordt navraag gedaan bij de LBFR en FBRB in verband met deze schulden. 
Mathias kijkt de mail van Sabrina na.  
 

Retentie - 22 
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Clubondersteuning - 23  

• Twizzit: bespreking offerte en opvolging  
 Mathias kijkt huidig contract met ICTD.  
 We gaan door met twizzit, offerte is goedgekeurd door de RVB 

 Procedure van de implementatie wordt nog bepaald. Olivier zal de groep 
samenstellen.  

 

Vrouwen - 24 

• Sevens project  
o Debrief commissie: deze was vorige week samen met leden van Sport Vlaanderen 

en Adeps. Grootste prioriteiten zijn: trainer elite dames/program driver, U18 
jeugd uitbouwen, spelers 4/5, profielen maken voor speelsters. We zitten in een 
proces en dit zal verder uitgewerkt worden al zijn de komende stappen cruciaal. 
Voor de commissies zelf zal de vergadering betere worden voorbereid. Koen wil 
hieraan werken.  

o Debrief Hong Kong 
 Emiel zelf uitnodigen op de RVB om uitleg te geven 

 

Topsport - 25 

• Nationale U18 evaluatie (7 Vlamingen)  

 Kristof licht dit toe in RVB juni, ook rapportering voor de manager 
 

Marketing/communicatie - 26 

• Verdeling rollen binnen RVB => zoektocht naar een penningmeester 
 Frederic zal de penningmeester zijn voor 2019.  

• Marketingcampagne voor de clubs van Limburg om meer jeugdleden te krijgen. Zie 
bijlage voor meer info. Budget van 5000€ 
Doel van de campagne is om meer leden naar de rugbyschool te lokken van de 
Limburgse clubs zodat iedere club een volwaardige ploeg heeft. Meer uitleg in bijlage.  

• Stand van zaken boekhouden en afsluiting eerste kwartaal. Mathias licht de inkomsten 
kant toe. De uitgaven worden eind juni verder besproken.  

 

Competitie – 27  

• Regionale competitie senioren in 19-20 
 Probleem van 1ste regionale ploegen die niet kunnen stijgen wegens 

geen tweede ploeg.  
 Actieplan voor 1ste regionale clubs om hen beter te wapenen voor 

promotie naar nationale.  
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Varia 

• Kledij 
 Bij te bestellen voor Peter  

• VR games  
Er wordt toegelicht dat er niets werd ingediend voor de project VR games aanvraag via 
Sport Vlaanderen omdat:  

o De criteria te moeilijk lagen voor ons idee 
o De deadline zeer kort was, namelijk 30 april  

• Vergadering van 24 juni naar 27 juni 2019 => met eten (Eric en Vicky ook uitgenodigd) in 
Mechelen.  

 Zaal aflassen in Mandela  

 De locatie wordt later nog meegedeeld.  
• Bruno en Michel zitten samen met Eeklo  
  


