
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 30 september 2019 , 19u30 Mandela (Brussel) 

 
 

Aanwezigen: Bruno, Frank, Olivier, Arvid, Karen, Mathias, Koen, Frederic, Peter 
Verontschuldigd: Stijn 
 

Goedkeuring vorig verslag: nog te doen op volgende vergadering eind oktober  
 

Personeel – 11 

 

Overhead – 12  

• 24 februari RVB verplaatsen? De RVB van februari wordt verplaatst naar 17 februari 
2020 om 19u30.  

• Kleine prins offerte (zie bijlage)  
De offerte wordt toegelicht door Mathias en de penningmeester. Beide hebben een 
voorkeur voor dit boekhoudkantoor. Het systeem werkt met een voorportaal waarin 
alle facturen, tickets enz worden opgeladen en nadien gecodeerd. De effectieve 
boeking wordt door het boekhoudkantoor zelf gedaan.  
De offerte wordt unaniem goedgekeurd.  

 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 

• Er wordt op een bepaald moment over Lokeren gesproken. Michel is woensdag 2 
oktober naar Lokeren geweest. Zij hebben wel nog u12 die wekelijks trainen. Ze 
willen dit verder uitbreiden met een startdag voor de seniorengroep die 10-12 zijn 
voorlopig en daarnaast een GIR pakket starten voor 3de graad lager onderwijs (12 
jaar). 6 mei een Tag tornooi met Moev gepland.  
Er wordt ook gesproken over de ondersteuning van rugbyclubs. Het derde jaar is 
blijknaar het moeilijkste. Dit wordt sowieso meegenomen naar de Think tank.  

 
 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie/goed bestuur - 26 
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• Foto RVB => kan iedereen zijn hemd nog eens meenemen/aandoen? Dit is in orde, 
enkel Stijn VH staat er nog niet op. Foto op: 
https://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/  

• stavaza => SGG in Gent  
Met de nieuwe RVB en de richtlijnen die ze volgen van ICES zijn er goede initiatieven 
waarbij de club terug een stabiele, normale werking heeft.  

• stavaza => Twizzit 
De samenwerking met Twizzit werd besproken. Momenteel is ½ van de factuur 
betaald. Het vorige wordt na de laatste aanpassingen betaald.  

• Bilateraal gesprek Sport Vlaanderen  
De tekst in het geel geeft aan wat er nog verwezenlijkt moet worden. Op zich is het 
verslag vrij gedetailleerd en een hulp om de aanvragen bij Sport Vlaanderen beter te 
stofferen. Het personeel maakt dit in orde voor 15 oktober.  

 

Competitie – 27  

 

Volgende vergadering van de RVB is op maandag 21 oktober 2019 om 19u30! 

https://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/

