
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 26 november 2019, 19u30 Mandela (Brussel) 

 
 
Aanwezigen: Peter, Frédéric, Stijn, Karen, Koen, Olivier, Bruno en Mathias  
Verontschuldigd: Arvid 
 
Goedkeuring vorig verslag 
 
Personeel – 11 
• Kristof Vanhout nieuw contract, Kristof zijn contract bij VSF loopt af in december 

Þ Mathias vraagt na bij VSF of er nog trekkingsrechten zijn voor 
nieuw personeelslid  

Þ RVB stemt unaniem dat Kristof VH voltijds bij RV komt, zijn 
contract wordt vernieuwd naar een full-time 

• Emiel zijn contract loopt af in juli 2020 
o In de loop van februari gesprek met Emiel => Mathias en Koen doen dit.  

 
Overhead – 12  

 
Breedtesport - 21 
  
Retentie - 22 

 
Clubondersteuning - 23 
• Visietekst trainer A rugby => wegens statuut topsport. Mathias zal met een team 

deze visietekst verder uitwerken.  
• Coaches in Vlaamse competitie (jonge clubs) te begeleiden in hun jaarplanning/coaching 

Þ Pakket maken? Center of excellence? Meer begeleiding voor hun 
trainers?  

Þ Mee te nemen naar think tank in januari  
 

Vrouwen - 24 
 
Topsport - 25 
• Julien Eggermont, Jacob Van De Weghe zit ook in die situatie (speler bij 

Oudenaarde en mannen 7’s team), betaalt momenteel zelf zijn km’s naar de 
trainingen in Brussel. Hieronder zijn mail:  

 
Ik stel me kort even voor, 
Ik ben Julien Eggermont, ben 19 jaar en zit in mijn 2de jaar hoger. 
Ik speel sinds dit seizoen bij Oudenaarde. Sinds vorig jaar speel ik ook bij de nationale Sevens-
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Ploeg. 
Ik mocht vorig jaar op stage naar Marcoussis en heb 3 tornooien gespeeld, waaronder 2 in 
Frankrijk ter voorbereiding en de Trophy in Zenica (Bosnië). 
 
Ondertussen zijn de trainingen weer gestart en dit telkens in Brussel. Het is zo’n 200 km rijden 
heen en terug van bij mij thuis wat een heel eind is. We trainen iedere week en soms zelf 2 keer 
per week (na de winter zal dit telkens het geval zijn). 
 
Dit alles is soms wat lastig en de benzine moet ik ook zelf betalen. Toen ik erover sprak met de 
trainer zei hij dat ik hier een vergoeding voor ging krijgen. De Waalse bond vergoedt normaal 
gezien de spelers, maar omdat ik een Vlaming ben (de enige) is dit niet het geval.	 
De trainer stelde me voor om jullie te contacteren hieromtrent.	 
 
Vandaar nu mijn mailtje met de vraag of ik ook een kilometervergoeding kan krijgen? 
 
Alvast bedankt voor het begrip, 
 
Met vriendelijke groeten 
Julien Eggermont 
 

Þ Vanuit RV is er momenteel geen geld maar wij willen naar een gelijk 
statuut gaan voor alle spelers. Olivier neemt dit op met de LBFR  

 
 
Marketing/communicatie - 26 

• Financieel rapport – stand van zaken  
o Mathias licht de stand van zaken toe via de excel, best kolom forcast 

voorzien in de toekomst 
• Transferaanvragen:  

o Julie Schauwaerts,  
o Victor Vanstraelen, 
o Jelle Kerkhofs 
o Hannah GRAINGER CLEMSON  
Þ Volgende RVB wordt Hannah,  Graham en Kituro uitgenodigd om 

19u00 (30’ eerder).  
Þ De andere transfers worden niet goedgekeurd volgens artikel 46 

van het huishoudelijk reglement  
 

• Goed bestuur 
o Er is een functioneringsgesprek geweest met de voorzitter en de 

directeur op 30 september 2019. Hiervan is een verslag opgemaakt 
op vasis van het LEA model. Dit verslag werd kort besproken en 

                                   goedgekeurd.  
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o Profielen bestuurders: op basis van de profielen heeft de RVB de 
opmerking gemaakt dat het wenselijk is om een extra vrouwelijke 
bestuurder te vinden met expertise in het sevens rugby. D 

o zelfevalutatie RVB => Mathias stuurt bevraging naar bestuurders, 
deze bevraging wordt ingevuld door de bestuurders en besproken in 
de laatste RVB in december op 16 december 2019.  

• Shared service stavaza: ContentStadium voor Belgium Rugby+ twizzit 
(afspraken maken met twizzit deadline stellen) + office 365 
• vanuit shared services dragen wij sowieso de extra kosten van de eerste 

federatie 
• in jaar 1 dragen we experimenteel de kosten voor de templates van de 

kleine federaties 
• Budget: afhankelijk van aantal kleine federaties (€5700 + €2.850 per kleine 

SF).  
• Ter info: 

• De kleine prins: stavaza bezoek op 22 december 
• Think tank 2020 

o Bevraging 
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1WAoZQfwG2eql80r3f3bxKGBJc-
EXp3LD0JiPt7Qr6io/edit?usp=drive_web  

Þ Deze is goed, enkel kleine aanpassingen maken bij competitie voor 
clubs waarbij dit niet van toepassing is 

o Klankbordgroep: samenstellen om te discusieren over “Acropolis” & 
Sportclub van de toekomst —> selectie clubs (Arendonk, Beernem, 
Dendermonde, Gent, Oudenaarde, RC9, Curtrycke, Mechelen, Celtic) 

• Campagne met Belgium Rugby over de waarden in onze sport (ism De Formatie) 
o Olivier licht dit toe.  

 
Competitie – 27  
• Spelers die in nationale hebben gespeeld kunnen niet meer uitkomen voor 

regionale? Dit was een vraag van een aantal Vlaamse clubs vorige forum. Wat mij 
beter lijkt is dat spelers die voor de eerste ploeg in nationale gespeeld hebben dat 
deze niet meer kunnen meespelen in de regionale afdeling.  

Þ Besproken maar de rvb zal momenteel geen wijzigingen aan het 
reglement voorstellen aangezien er geen misbruiken zijn en het 
reglement nu voldoende sluitend is.  

• Arbitrage U14  
o De nieuwe maatregel om spelers U14 te laten fluiten voor hun eigen 

wedstrijden of door spelers U16 en U18 werd besproken. Iedereen heeft 
begrip voor de maatregel maar de timing en communicatie is wat 
ongelukkige. Momenteel gaat deze regel in op 30/11 terwijl enkel de 
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Vlaamse clubs die regel gehoord hebben via de AG van de FBRB en de 
forumvergadering van eind september + het verslag dat daarop volgt. Maar 
dit is niet voldoende.  

 
Varia 
• Oordegem en cofinanciering van 50% 

o Niet meer echt besproken. 50% cofinanciering is sowieso te hoog en niet 
realistisch voor Rugby Vlaanderen.  

 


