
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 27 mei 2019, 19u30 Mandela (Brussel) 

 
 

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

Goedkeuring vorig verslag 
 

Personeel – 11 

• Alex Michiels als erelid van Rugby Vlaanderen, we zouden hem bedanken met een 
plaat met het opschrift in bijlage. Daarnaast zouden we hem een ticket geven voor 
Schotland Frankrijk of Schotland vs Georgië op 24/08 of 6/09. Samen met 
overnachting en vlucht.  

 We zouden meerdere mensen willen erelid maken. Zoals Marc Ruiters 
en Alex Michiels en Kris Vandamme anderen zullen later volgen zoals: 
Walter Vande Overput, Dirk Van de Voor de,  

• Een erelid wordt uitgenodigd op één internationale match per jaar  
• Nieuwjaarsreceptie 

• Bord hangen in ons bureau als erelid 

• Actie voor forum in september  
 

Overhead – 12  
 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 

• Sabrina Janssens uitnodigen? Hieronder nog haar openstaande schulden (ik stem nog 
af met Frank):  

 Factures encore à payer pour FOREST saison 2018-2019 
   1800629           1650,00€ 
   1800669           1650,00€ 
   1900048           660,00€ 
   1900102           330,00€ 
 Totaal bedrag openstaande facturen RC Forest voor de FBRB :  6.202,50€ 

 De meerderheid van de RVB heeft gestemd tegen een aansluiting van 
Forest. Motivering: ze moeten eerst hun schulden betalen aan de LBFR 
en FBRB. Nadien kan er opnieuw gesproken worden over een mogelijke 
aansluiting.  



Koptekst pagina 2 

 

 

 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

• Rapportering Sport Vlaanderen: stand van zaken na het gesprek met de 
dossierbeheerder.  
Er zijn voor de beleidsfocussen laagdrempelig sporten en innovatief sporten te veel 
uitgaven voor de post aankoop materiaal. Hierdoor zal een deel worden 
teruggevorderd in juli bij de uitbetaling van de saldo’s. Daarnaast is er een aanzienlijk 
bedrag van topsport voor development niet uitgegeven vanwege geen activiteiten in 
2018. Dit zal in 2019 verbeterd worden. Er zal een maandelijkse budget opvolging zijn 
en een betere afstemming met de Franstalige collega’s.  

• Campagne WK rugby ism de formatie met het project in Limburg als “test”project.  
 Voor het WK rugby willen we opnieuw een campagne op poten zetten in 

samenwerking met De Formatie met als doel: promo voor het rugby en 
meer mensen naar de clubs loodsen.  

 Budget hiervoor ligt in lijn met de goedgekeurde begroting 
• Jaarverslag, dit staat op de planning in juni 

 Het jaarverslag zal verder uitgewerkt worden in de maand juni en zal 
uitgebracht worden in september in de vorm van een tijdschrift. Er zal 
gereflecteerd worden over het voorbije seizoen 

 

Competitie – 27  

 

Varia 

• VR games: stand van zaken  
 Nanopixel nog eens contacteren voor het vervolg 

 Indien we iets kunnen tonen kunnen we naar World rugby gaan 
• Voorstel auto voor Rugby Vlaanderen in bijlage (door Frédéric).  

 Aangezien sommige evenementen veel gesleur met materiaal met zich 
meebrengen wordt er besloten om een busje te leasen. Het voorstel 
werd door de RVB goedgekeurd 

 Daarnaast heeft het busje ook een promo functie 
• Roeselare & Meetjesland  

 Michel en Bruno zijn in overleg met Meetjesland. Er zijn twee startdagen 
gepland + hebben ook een nieuwe accommodatie (sportcomplex van de 
stad) 
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 In Roeselare willen we helpen door aanwezig te zijn op de Algemene 
Vergadering van 6juni. 2019. Bruno stelt de vraag aan Roeselare.  

 


