
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Donderdag 20/08/2020, 20u00 Online via zoom  

 
 

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

Goedkeuring vorig verslag 
 

Personeel – 11 

 

Overhead – 12  
 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 
 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

• Cijfers 2019 en de AV 
o Profielbeschrijving bestuurders voor de AV van secretaris en 

penningmeester werden overlopen en goedgekeurd door de RVB.  
o Frank Michiels zijn herverkiezing als bestuurder tem 2022 

▪ Elke bestuurder laat anoniem weten aan Mathias of hij de 
kandidatuur van Frank als voorzitter wil steunen.  

• Terugbetaling van lidgelden? Anticiperen op een mogelijke stop van de 
competitie.  

o Nagaan wat het aantal licenties waren vorig seizoen en vergelijken met dit 
seizoen => Mathias 

o Verwijzen naar de bijdrage van de clubs per lid en dit vergelijken met wat 
ze terugkrijgen in diensten en subsidies.  

o Samen met Belgium Rugby willen we meedelen dat slecht zou zijn voor de 
federaties maar ook voor de club om lidgelden terug te betalen.  

o Indien de verzekering iets terug betaald zullen we dit gebruiken voor de 
clubs.  

• Licenties:  
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o Social cup met licentie en medische fiche of zonder? Navragen bij Arena of 
je wel zonder medische fiche verzekerd bent => Mathias  

o Wat te doen met dubbele licenties? Niet toegestaan => zie reglementen  
o Keuringsartsen: willen we leden meer richting deze artsen duwen?  

▪ Meer sensibiliseren rond dit thema + website, zeker niet opleggen 
▪ Kine’s bij de u16 en u18 bij de clubs 

o => aanpassing van de licenties naar 1/08 tot 31/07 (mee opnemen in 
reglementen), met uitzondering van scheidsrechterlicentie 

o Recreatieve licentie veranderen naar rugbyschool licentie 
o Recreatieve licentie behouden voor: fitness, social cup, … Mathias zal het 

opvragen bij LBFR 
o Tijdens de AV van 29/08 willen we dit toelichten aan de leden.  

• Nieuw beleidsplan: stand van zaken  
o Topsport via Emiel: hij zal tijdens de meeting van september het plan 

toelichten  
o Goed bestuur actiepunten 

▪ Belangenconflict wordt een vast punt voor elke RVB 
▪ We zullen de volgende zachte indidactoren nemen om tijdens de 

jaren 2021 tot 2024 te verwezelijken:  
▪ De organisatie heeft gelimiteerde ambtstermijnen 
▪ De organisatie betrekt interne belanghebbenden in haar 

beleid 
▪ De organisatie heeft een beleid inzake sociale 

verantwoordelijkheid 
▪ De organisatie heeft geschikte klachtenprocedures 

• Beleidsplan 10.000 leden? Waarvan 3000 niet-sportend? Dit moet bijgeschroefd 
worden naar 3000 recreatieve leden (dus zonder de rugbyschool).  

• Evaluatieverslag voor Jack 
o Contract opmaken tussen RV en Oudenaarde om de regels te 

verduidelijken.  
o Er moet een evalutie komen voor jack maar ook voor de projecten dat hij 

uitwerkt (dit staat los van Jack)  
• Mathias zal de data updaten van de bestuursvergaderingen en doorgeven aan de 

RVB 

 

Competitie – 27  

 


