RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen
Dinsdag 28/04/2020, 20u00 zoom meeting

Aanwezigen: via digital zoom meeting: Frank, Koen, Karen, Olivier, Arvid, Bruno en Stijn
Verontschuldigd: Peter & Frédéric wegens revalidatie
Goedkeuring vorig verslag
Personeel – 11
Tijdelijke werkloosheid: Dit wordt verder opgevolgd maar is momenteel niet aan de orde.
Het personeel zal extra taken doen rond clubondersteuning, taken die normaal gepland
staan in 2021. Mathias maakt een plan van aanpak en communiceert dit in de volgende RVB
op maandag 18 mei.
Overhead – 12
De AV
Deze zal op 13 juni doorgaan, er is een voorstel om dit samen met de LBFR en Belgium rugby
te organiseren. LBFR bevestigt nog, voor Belgium Rugby normaal ok. We moeten enkel de
prosport vragen of de zaal beschikbaar is.
Breedtesport - 21
Retentie - 22
Clubondersteuning - 23
Vrouwen - 24
Topsport - 25
Heropstart
Er is een heropstart voorzien na 4 mei op individuele basis of max per 2 en één trainer. Na
18 mei willen we naar groepen van 5 gaan om na 8 juni (3de fase) opnieuw in team te
trainen. We staan hier in contact met Sport Vlaanderen.
Marketing/communicatie - 26
Corona:
Tot zeker 18 mei kunnen clubs niet heropstarten. Nadien is er opnieuw een veiligheidsraad
waar we meer info verwachten voor de teamsporten.
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We willen de clubs verder ondersteunen door: oefeningen om de week mee te versturen.
Langs de andere kant willen we de clubs gaan screenen => inventaris maken van hun noden.
Om nadien een draaiboek te maken van de verschillende noden van clubs.
Compensatie voor de sport
De Vlaamse overheid heeft een budget vrijgemaakt ter compensatie van geleden verliezen in
de sportsector. Het juiste bedrag voor de sport is nog niet gekend. De verdeling gebeurt eind
volgende week. Nadien gaan de federaties vrij autonoom kunnen beslissen wie wat krijgt
voor het gelede verlies. Wij willen momenteel de clubs inventariseren over hun gelede
schade.
Cijfers eerste kwartaal
Dit zal tijdens de volgende meeting van 18 mei besproken worden.

Competitie – 27
Varia:
Na de meeting van 9 maart van de 3 entiteiten zal het volgende voor eind seizoen afgewerkt
worden:
• Harmonisering van de licenties
• Transferperiode

