RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen
Maandag 19/08/2019 , 19u30 Mandela (Brussel)

Aanwezigen: Frank, Koen, Karen, Olivier, Frédéric, Stijn en Mathias
Verontschuldigd: Peter, Arvid, Bruno, Barbara
Goedkeuring vorig verslag: dit is goedgekeurd
Personeel – 11
• Vacature van communicatiemedewerker
Deze werd niet ingevuld wegens geen geschikte kandidaat. Een mogelijk piste zijn nog
studenten die iets willen bijverdienen. Mathias polst of dit mogelijk is binnen Rugby
Vlaanderen.
• Voor Dignate wordt eveneens een bonus uitgewerkt pro rate met haar werkregime.
• De doelstellingen van het personeel worden ook overlopen. Daar wordt besproken dat
we Lokeren ook moeten begeleiden als club omdat ze minder leden hebben. Naar de
volgende Think tank zullen wij dit verder bespreken
Overhead – 12
• Forumvergadering
Het fotomoment wordt uitgesteld naar september wanneer er meer leden van de RVB
aanwezig zijn. De volgende forum van eind september zal gewijzigd worden naar een
bijzonder algemene vergadering omdat we graag:
o Barbara Ottevaere als bestuurslid willen verkiezen
o De statuten moeten aan ifv UBO register, hiervoor vraagt Mathias nog de
rijksregisters op bij de bestuurders + stemt Frank, Bruno en Mathias af wat er nog
moet veranderd worden in de statuten
• Maximale vergoeding 0,3653 euro per kilometer? De RVB heeft beslist om het oude
tarief te handhaven omdat het personeel in januari 2020 één auto ter beschikking krijgt
Breedtesport - 21
Retentie - 22
Clubondersteuning - 23
• De bestuurders vragen naar de uitbetalingen van het Acropolisplan naar de clubs toe.
Mathias geeft aan dat dit begin september naar de clubs wordt gestuurd en ook wordt
uitbetaald.
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•

Daarnaast zien we dat verschillende clubs hun trainers nog geen licentie geven. Dit heeft
een impact op het aantal subsidies dat we krijgen. We zouden de clubs hierin stimuleren
om zo meer trainers actief lid te maken.
Vrouwen - 24
Topsport - 25
Marketing/communicatie/goed bestuur - 26
Budget:
• Rapportering budget: wat zijn de uitgaven tot nu toe? (dit wordt nog nagestuurd)
Alle inkomende facturen zijn geboekt en zijn gerapporteerd aan de RVB via de
presentatie. De uitgaande facturen moeten nog geboekt worden. Dit zal in overleg met
Eric en Dignate zijn op 17 oktober.
Frank krijgt nog een toegang tot het boekhoudsysteem
• Cijfers en voorstel budget wijziging naar Sport Vlaanderen toe.
Mathias heeft een voorstel tot budgetwijziging gedaan naar Sport Vlaanderen voor de
beleidsfocussen laagdrempelig en innovatief sporten. Deze werden door SP aanvaard.
Het gaat vooral over de communicatiecampagnes die hierin geïmplementeerd werden.
• Onkosten bestuurders: alle bestuurders hebben hun onkosten doorgegeven.
• Think tank => extra gegevens/data waaraan jullie denken die ons kunnen helpen om de
strategische doelen van 2021-2024 te bepalen. Bestuuders kunnen hun input geven. We
zullen sowieso een bevraging naar de clubs doen met hun evaluatie en verwachtingen.
• Twizzit verloopt voorlopig moeizaam, er zal nog veel werk moeten verricht worden om
alles klaar te krijgen op tijd.
• WK campagne: Mathias licht dit toe, hieronder nog opmerkingen vanuit de RVB
o piste van WK wedstrijden uit te zenden in een bioscoop is ook een piste,
o daarnaast ook bij Proximus langsgaan om te horen of zij interesse hebben om
de finales uit te zenden.
o Perscontacten worden verzameld via meldpunt
o In de rubriek “iedereen beroemt komen”
o De afspraak => dit zou via een bestuurder kunnen geregeld worden
• Kandidaten Belgium Rugby: vanuit RVB RV zijn er twee kandidaten die interesse hebben
om zich kandidaat te stellen als bestuurder Belgium Rugby
• Mathias & Frank lichten ook het bezoek van World Rugby toe, dat constructief en
positief was.
Competitie – 27
• Het voorstel van de regionale competitie blijft hetzelfde zoals het is.
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Volgende vergadering van de RVB is op maandag 30 september 2019 om 19u00!

