
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Donderdag 25 juni, 20u30 via ZOOM 

 
 

Aanwezigen: Frank, Karen, Arvid, Koen, Bruno, Olivier en Stijn  
Verontschuldigd: Peter 
 

Goedkeuring vorig verslag: goedgekeurd  

• Richtlijnen goed overlopen voor de sportkampen => dit wordt gevraagd aan Kristof  
• Verslag van de rekeningcommissaris => dit wordt opgevraagd bij Jean-Pierre De 
Roeck zodat dit mee kan verstuurd worden voor de AV.  

 

Personeel – 11 

 

Overhead – 12  

• Betalingen cursussen op voorhand: voor de toekomstige cursussen moeten cursisten 
op voorhand betalen. Zoniet kunnen ze niet deelnemen op de cursus 
 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 
 

Vrouwen - 24 

• Contract Emiel  
Het contract van Emiel wordt opgemaakt voor eind juli naar onbepaalde duur. De 
andere artikels in zijn contract blijven hetzelfde.  

• Begroting en opvolging Belsevens dames in 2020 en 2021 => 13 juli meeting. Tijdens 
de meeting wordt het volgende besproken:  

o Budget 2020 en 2021 
o Plan op lange termijn tot 2024  
o Subsidies 2020 en toekomstige middelen/subsidies  
o Contracten voor elite speelsters  

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

• Begroting 2020 (kleine aanpassingen vanwege een paar wijzigingen), je kan deze in 
bijlage terugvinden. Hieronder de aanpassingen die zijn goedgekeurd:  
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o Jake meredit zal via Sport Werk Vlaanderen voor RV werken vanaf september 
voor 4 maanden. Totale geschatte prijs: € 4.801,28, dit wordt bij de 
personeelskosten opgeteld.  

o Compagnes in 2020: de campagne rugby attitude moet bijgevoegd worden, in 
2020 komt hier 5000€ voor vrij. Het buget marketing gaat van 20.000 naar 
23.000€ 

o Sponsoring voor festivals => na te gaan ook al zijn ze kleine sponsors  

 Totale kosten zijn nu 644.887€ totale inkomsten zijn nu 639.033€ met een 
verlies van -€ 5.854,59. Deze begroting werd unaniem goedgekeurd door de 
RVB 

• Voorbereidingen voor de AV  
o Jaarrekening wordt opgemaakt 
o Datum, locatie (voorstel maandag 24 augustus) => ok 29/08 - 10 september, 

Mathias stuurt doodle om datum te bepalen. 
https://doodle.com/poll/mndkwsqxf3yckxms  

o maandag 10 augustus voorbereiding AV.  
• Reglementswijzigingen oa licenties  

o Goedkeuring van de tekst per mail. Zowel voor licenties als voor transfers 

 Bruno volgt dit verder op 
o SGG in huishoudelijk reglement met Magteld, Bruno  

 Mathias volgt dit verder op  
• Robrecht Sauter - kandidaat juridische commissie (zie vorige mail) => na te gaan wat 

zijn motivatie is.  
 Mathias belt hem en gaat zijn motivatie na 

• Betaling bestuurders 1ste helft  
o Bestuurders kunnen de onkosten voor de eerste helft doorsturen naar Mathias 

met het juiste formulier (zie bijlage)  

• Beleidsplan 2021-2024 stand van zaken 
o De stand van zaken wordt toegelicht, er zal een tweede stand van zaken komen 

op 10 augustus.  
o Mathias stuurt presentatie nog door.  

 

Competitie – 27  

 

https://doodle.com/poll/mndkwsqxf3yckxms

