
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

 Maandag 18/05/2020, 20u00 zoom meeting 

 
 

Aanwezigen: via digitale zoom meeting: Frank, Koen, Karen, Olivier, Arvid, Bruno en Peter 
Verontschuldigd: Stijn, Frédéric ontslagnemend  
 
Goedkeuring vorig verslag 
 

Personeel – 11 

• Fiets personeel  
• Het fietsbeleid moet verder uitgewerkt worden samen met de auto zodat we 

naar een maandelijks overzicht over transportkosten komen;  
• Shared service nagaan bij VSF => om de kosten voor fietsleasing te reduceren 

• Geen fietsvergoeding voor het personeel die via Rugby Vlaanderen een fiets 
leasen.  

 

Overhead – 12  

• Karen laten tekenen voor easy banking. Zij kan momenteel ipv Frédéric betalingen 
tekenen samen met een 2de persoon (Frank of Mathias). Zij neemt ook de functie van 
penningmeester over van Frédéric die ontslag heeft genomen uit de RVB. Zijn mail geeft 
meer duidelijkheid:  
 
Beste collega's 
Beste medebestuurders 

Ik wou jullie melden dat ik ga mijn mandaat niet verder opnemen bij Rugby Vlaanderen. Deze beslissing is 
mede door het hartinfarct die ik heb gehad en de toekomstige revalidatie die eindelijk gaat starten in juni. 
Ik heb 2 weken geleden mijn werk gedeeltelijk hervat  (halftijds) en het is toch zwaarder dan ik had 
gedacht. Ik heb geprobeerd mijn steentje bij te dragen de laatste tijd iets minder. Ik ben een ervaring rijker 
geworden en heel toffe mensen leren kennen en appreciëren. Het was een mooi ervaring om dit mee te 
maken met ups & downs. 
 
Bouw verder op de stevige funderingen dat Rugby Vlaanderen rijk is. 

Sportieve groeten 
Frédéric 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 
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Clubondersteuning - 23 

• Trainers een licentie geven. Eerste toelichting rond mogelijke licenties voor trainers. 
Waarom willen we dit:  

• Via de bijdrage voor een licentie willen we de trainers toegang verlenen tot de 
the rugbywebsite: https://www.therugbysite.com Hierop staat veel inspirerende 
video’s die we kunnen delen met de trainers 

• Via de licentie hebben we een beter zicht op de actieve trainers in de clubs en 
kunnen wij dit opnemen in Acropolis. Betere trainers = betere spelers. Dit is ook 
belangrijk in het retentieverhaal 

• Via de licentie kunnen we trainers beter opleiden en ondersteunen. Zo kunnen 
we de video’s gebruiken in de cursussen, kunnen de trainers bijscholingen volgen 
(gratis) enz.  

• RVB vraagt nog meer info omtrent:  

• Waar zitten de noden van de trainers 

• Nog beter verpakken, verder uitwerken. Ook rond prijszetting/hoe gaan we dit 
verkopen naar de clubs toe?  

 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

• Corona: richtlijnen zijn naar de clubs gestuurd. Mathias maakt nog een inventaris op van 
alle clubs die willen herstarten en stuurt dit door naar de RVB 

• Nog te doen: “Wat bij een infectie” 

• U12 nog wachten tot 2 weken, nadien kan deze aanbeveling versoepeld worden  

• Bruno stuurt nog info door over mogelijk steunmaatregelen via Sport Vlaanderen  
• Cijfers 2019 - en eerste kwartaal 2020 (JP gaat nog duidelijkheid geven)  

• Trainers licentie geven voor meer subsidies? Opgelet met GDPR, trainers moeten 
hun toestemming geven. Tendens om dit eerder niet te doen 

• Karen spreekt af met JP om duidelijkheid te scheppen in de historiek van de 
boekhouding. Frank en Mathias vragen om mee “in te bellen”   

• Return voor de club in gelden? Licenties, jeugdsport, verzekering 

• Het is aangewezen dat we naar de clubs toe op de AV duidelijk zetten wat de 
clubs in return krijgen voor het lidgeld dat ze betalen. Dit zal zo gepresenteerd 
worden.  

 

Competitie – 27  

 

https://www.therugbysite.com/
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Varia:  

• Belgium Rugby doen hun AV op 12 juni, dus niet samen om 13 juni. RV zal de AV doen 
nadat de rekeningcommissaris zijn rapport af heeft.  

• Begroting doorsturen van de sevens en nationaal U18 xv naar de penningmeester en 
voorzitter. Nadien meeting met de 3 entiteiten.  

• Volgende datum RVB op basis van verslag van de rekeningcommissaris.  
 
 
 

 


