
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Donderdag 27 juni 2019, Brasserie Heysel (Brussel) 

 
 

Aanwezigen: Frank, Karen, Bruno, Frédéric, Olivier, Stijn, Koen, Mathias (gasten: Vicky, 
Dignate, Michel en Kristof) 
 
Verontschuldigd: Arvid, Peter, Barbara 
 

Goedkeuring vorig verslag; dit werd goedgekeurd en ondertekend 
 

Personeel – 11 

• Inspiratiedag VSF => personeelsleden gaan Mathias stuurt het programma nog door. 
• Vacature communicatiemedewerker => stand van zaken en opvolging. De eerste 

kandidaat heeft gekozen voor een voltijdse job. Wij willen hem graag terughalen door 
hem een voltijdse job aan te bieden. We stellen de vraag aan de partners. Eerste keuze 
LBFR, nadien FBRB?  
 

Overhead – 12  
 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23  

⁃ Brigandze plannen Woendag 3 juli om 19u30 => wie gaat vanuit Rugby Vlaanderen. Stijn 
VH zou gaan voor Rugby Vlaanderen. Koen Billet zou onder voorbehoud ook willen gaan.  

 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 
 

Competitie – 27  

 

Varia 

⁃ Bijdrage km’s trainer Tongeren => Tongeren zou in competitie gaan volgend seizoen. Zij 
opteren wel voor de regionale indeling in regionale 2. De vraag komt van hen om hun 
trainer nog 1 seizoen langer te vergoeden met km’s. Dit zou mogelijk zijn indien het past 
in één van de dossiers.  
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⁃ Acropolisplan => beslissingen voor seizoen 18-19. Michel geeft een overzicht van de clubs 
die in orde zijn en welke nog niet. Clubs kunnen voor 30 juni zich nog in orde maken. 
Nadien niet meer.  

⁃ Cijfers => nog niet alles is ingeboekt van 2019, Katie zal vrijdag haar laatste dag doen 
waarna normaal alles is ingeboekt. Mathias zal een verslag maken begin juli en 
doorsturen naar de RVB. Op die manier kunnen we dit bespreken eind augustus.  

⁃ Twizzit => niet-sportende leden betalen ook 4,5€. Het contract met Twizzit moet nog 
verder gedetailleerd worden. Vooral de bevoegdheden van Rugby Vlaanderen en de 
vrijstelling van kosten voor de clubs moet nog verduidelijkt worden. Olivier vraagt een 
aanpassing en stuurt dit terug door.  

⁃ VR games  
Nanopixel wil dit uitschrijven en vraagt aan ons om mee te werken aan de scenario’s. 
Hiervoor zullen verschillende docenten van de referees worden gevraagd.  

⁃ Foto’s nemen!! => eind augustus zullen we ook nieuwe foto’s nemen. Kan iedereen dan 
aanwezig zijn met hemd.  

 
 

Volgende meeting is maandag 26 augustus om 19u30 in Mandela 
 
 


