
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 21 oktober , 19u30 Mandela (Brussel)  

 
 

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

Goedkeuring vorig verslag: ok en ondertekend  
 

Personeel – 11 

 

Overhead – 12  

⁃ Update World rugby congres Japan  
Mathias laat een kort verslag zien van het 2-daagse congres. Vooral rond coaching, medische onderwerpen en 
netwerken was het congres interessant. Zo hebben we met de RFU de mogelijkheid om onze betere trainers de 
level 3 te laten volgen. Hebben we goede contacten met Schotland. Medisch zijn er nieuwe richtlijnen rond 
hersenschuddingen en werden nieuwe studies toegelicht. Daarnaast is er een nieuwe blessurepreventie 
programma namelijk “activate” dat wij zullen implementeren in onze cursussen.  

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 
 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

⁃ financieel rapport  
Mathias licht het rapport toe. De inkomsten moeten nog geboekt worden. Dit zal eind november gebeuren. 
Daarnaast zijn er nog kosten te maken voor innovatief sporten + moeten een aantal boekingen aangepast 
worden (verkeerde boekingen).  

⁃ Verslag WK campagne  
De campagne bereikt zijn hoogtepunt. De samenwerking met telenet sports verloopt goed. Er is veel bereik op 
social media daarnaast zijn er verschillende interviews.  

⁃ Update jaarverslag - goed bestuur  
Presentatie AV gebruiken en aanpassen voor jaarverslag + aanvullen met code goed bestuur.  

- Think tank gegevens:  
o Vragenlijst: verwachtingen, evaluatie voor Rugby Vlaanderen en toekomst van de club => 

incentive aanhangen + verplichting acropolisclubs.   
o Gegevens over de leden in Vlaanderen/België  
o Gegevens over algemene sportparticipatie in Vlaanderen van de clubgeorganiseerde sport  
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Competitie – 27  

 

Belgium Rugby 

⁃ Belgium rugby - sollicitaties, opdracht van operational manager 
Momenteel 2 officiële kandidaturen en 2 personen die gebeld hebben voor meer informatie.  

⁃ België vs Hong Kong 
Wedstrijd gaat door op 16 november in Mandela 

 
 


