RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen
Maandag 28/09/2020, 19u30 Mandela (Brussel)

Aanwezigen: Peter, Karen, Olivier Frank, Magteld, Arvid, Stijn (online), Bruno en Mathias
Verontschuldigd: Koen
Goedkeuring vorig verslag
Personeel – 11
•

Kandidatuur Kristof voor postgraduaat international management. 60 credits te behalen, te
behalen tussen 1 en 5 jaar. 3500£ kostprijs maar 1 kandidaat die 100% wordt betaald door WR
en 10 die 50% worden betaald.
o RVB vindt dit een goed idee en wil nog wat extra info over:
⁃
⁃

•

•

Waarom deze cursus, je motivatie?
Hoe past dit binnen je takenpakket of indien dit niet het geval is, wat ga je extra
opnemen?
⁃ Meerwaarde voor RV
⁃ Kostenraming toevoegen
⁃ Hoe ga je de opleidingen spreiden over de jaren?
o Er wordt een resultaatverbintenis afgesloten. Bij slagen wordt de cursus betaald. Indien
vertrek binnen 3 jaar na afloop van de cursus wordt pro-rata een deel van het cursusgeld
teruggevorderd.
Michel wil postgraduaat digital marketing volgen. Prijs is 1850€,
o De opleiding gaat van start op maandag 9 november 2020 en eindigt op 30 juni 2021
o 10 opleidingsavonden en netwerkmomenten met experten uit het werkveld
o Online cursusmateriaal te studeren op eigen tempo via je eigen leerplatform. 4
verschillende modules met leerstof , opdrachten en online toetsen
 Zelfde richtlijnen als Kristof
Taakomschrijving per personeelslid
 in het licht van het nieuwe beleidsplan zullen we dit verlopen op de RVB van november.


Overhead – 12
Breedtesport - 21
•

•

Corona - stand van zaken licenties vergeleken met sept. 2018. In het seizoen 18-19 waren de
licenties het hoogste + was er geen overgang naar Twizzit. Momenteel zien we dat we toen 3323
leden hadden. Momenteel in 20-21 hebben we 2926 leden. Dus toch een 397 leden minder maar
de competitie moet nog starten, dus we verwachten na het eerste weekend van oktober een
toename.

Retentie - 22
Clubondersteuning - 23
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•
•

•

•

Licentie voor scheidsrechters. Voorstel is om basiskost voor verzekering en verwerking aan te
rekenen.
Compensatievergoeding vanuit Sport Vlaanderen wij krijgen 25% van onze werkingssubsidies
ofwel zo’n 60.000€ waarvan max 40% voor RV en 60% naar de clubs moet gaan.
 Rugby Vlaanderen zal 50.000€ uitbetalen aan de clubs. De manier van verdeling wordt nog
uitgezocht. Mathias zal de oefening maken op 13 maart 2020 op basis van het aantal leden
per club.
Acropolisplan 2020, voorstel verdeling middelen. Mathias licht dit toe adhv het bestand van
Michel. Er wordt soepeler omgegaan met de pijlers in 2020 aangezien verschillende activiteiten
niet zijn kunnen doorgaan.
 De uitbetaling zal klaargezet worden door Digante
 Michel geeft de richtlijnen door aan SP
Beslissing extra dossiers FO Jeugdsport (zie bijlage voorstellen). Alle dossiers worden overlopen
op basis van de criteria. De volgende clubs werden weerhouden en krijgen steun voor hun
project:
 Hasselt ontvangt 1600€ voor hun project rond mixar
 Oudenaarde ontvangt 1000€ voor hun project rond gelijkheid van kansen voor iedereen

Vrouwen - 24
Topsport - 25
Marketing/communicatie - 26
•

Aanpassingen huishoudelijk reglement:

•

⁃ Transgenders in het rugby
⁃ Transfers
⁃ Licenties
⁃ SGG & Vlaams Sporttribunaal toetreding opnemen op de RVB
o Datum wordt geprikt om het huishoudelijk reglement aan te passen.
o Zoeken naar een extra API, nagaan of we hiervoor kunnen samenwerken met andere
federaties + rondvraag via nieuwsbrief
 De RVB beslist unaniem om aan te sluiten bij het Vlaams Sporttribunaal voor alle
tuchtzaken met betrekking tot SGG
Locatie voor de think tank bepalen op 8 en 9 januari 2021.
 Volgende think tank zal doorgaan in Oudenaarde? Bruno zoekt naar een geschikte locatie.
In totaal 9 bestuurders en 5 personeel.
Kwartaal cijfers 26/09 en status beleidsplan
o Mathias overloopt samen met Karen de cijfers
o De forecast wordt nog verder aangevuld met de verwachte uitgaven en inkomsten.
Beleidsfocus gamification.
o Kristof wordt uitgenodigd voor RVB van eind november om dit verder toe te lichten
o Nog na te gaan hoe de samenwerking van verlopen met Kristof.
Update bilateraal gesprek van 22/09

•
•
•
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o

•

•

Goede opmerkingen en feedback van de dossierbeheerder. De aanpassingen zullen
gemaakt worden voor 13 oktober 2020
Na algemene vergadering van 29/08/2020 worden hieronder de volgende functies bevestigd:
o Voorzitter: Frank Michiels
o Ondervoorzitter:
o Secretaris:
o Penningmeester: Karen Dejonckheere
o De openstaande functies worden op de volgende RVB bevestigd.
Het nieuwe bestuurslid: Magteld Leys heeft tijdens een online meeting met de voorzitter en
directeur de volgende info gekregen:
o Beleid van Rugby Vlaanderen tot 2024
o Statuten en huishoudelijk reglement
o Werkwijze bestuursorgaan en dagelijkse werking
o Rechten en plichten als bestuurder
Na de meeting werd het huishoudelijk reglement, de statuten en het beleidsplan naar haar
gestuurd.

Competitie – 27
•

•

Transfer Pierre Prieur Du Plessis van La Hulpe naar Leuven (zie bijlage). Beide clubs moeten
tekenen en zelfs met geldige documenten kan de speler niet transfereren.
 Mathias licht RC Leuven in.
Toekenning Belgium Youth Final 2021 => Dendermonde, Oudsbergen en Antwerpen => zal
doorgaan in DRC
 Dendermonde wordt voor 2021 gekozen. Voor hen is het momenteel het langste geleden
dat zij nog een finale mochten organiseren.

Varia
•
•
•
•
•

Mathias stuurt antwoord naar Schilde
Nagaan waarom eten niet in orde was bij L1 referee
Kleine versnapering voor de vergadering/tijdens vergadering worden unaniem goedgekeurd.
Broodje tijdens korte vergaderingen.
RC Vorst: financiële achterstand. Belgium Rugby zal Vorst steeds een ff opleggen indien ze hun
schulden niet betalen. Dit geldt ook
Kalender in Twizzit nazien voor de regionale competitie, is dit de juiste?

