
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 26/10/2020, 21u00 Online via zoom  

 
 

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

Goedkeuring vorig verslag: ok geen verdere opmerkingen 
 

Personeel – 11 

• Taakverdeling personeel tijdens tweede golf 
o Jake Meredit: werkt voor ons 8u per week. Hij zal ingezet worden in de 

clubondersteuning en zal de actieve trainers per club oplijsten. Dit is nuttige info voor 
het nieuwe beleidsplan. Daarnaast zal hij verder ingezet worden om trainers van de 
rugbyschool op te leiden.  

o Planner Office 365: om onze projecten beter op te volgen bekijken we of we de tool 
planner kunnen gebruiken.  

o Personeelstaken reflectie verplaatsten voorjaar 2021. De taken van het personeel 
moeten herzien worden, deze zullen opgelijst worden en besproken tijdens de think tank 
van 2021;  

o Kijken voor een externe API voor Rugby Vlaanderen. Dit ook communiceren naar de 
clubs => mee opnemen in de communicatie naar de club. Inventaris opmaken wie een 
API heeft in de clubs.  

• Opleidingen 
o Kristof - Postgraduate Certificate, International Sports Management 

⁃ The value of the full scholarship is £3,500 and the 50% scholarships are worth 
£1,750 each 

⁃ 1 tot 5 jaar voor 2 core and 2 additional modules (6 maanden tot max 2 jaar) hij 
wil dit doen over 3 jaar.  

• 2 core modules:  
• Sports strategy, governance and leadership 

• Financial management in sport 

• 60 credits voor heel de opleiding 
 Resultaatsverbintenis opmaken (alle modules volgen, wat na vertrek), case 

delen met de clubs  
o Michel: digital marketing 

⁃ Maandag 9 november 2020 en eindigt op 30 juni 2021 

⁃ 10 live sessies op donderdagavond – 23 lesmomenten 
⁃ 1850€ - 27 studiepunten 
⁃ De evaluatie zal gebeuren via: 

o Online toets momenten per opleidingsmodule  
o Opdrachten  
o Een geïntegreerde case (stage is ook te bespreken) 

 Resultaatsverbintenis opmaken (alle modules volgen, wat na vertrek?  Case 
delen met de clubs) => 70-50-35 
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 Howest bellen om te zien of het programma is veranderd 

 Cursus kan dienen om de think tank voor te bereiden  
 

Overhead – 12  

• Bestelling mondmaskers voor bestuur, personeel, docenten en medewerkers  
o Diego 100 stuks (ieder 2) tegen 3,93€ per stuk =393€ (zie model in bijlage)  
o Errea 100 stuks 325,50€ 
o De Pikke: Zele: 341,22 (gewoon met logo gedrukt)  
o Mister Gadget: 545€ + BTW  

 Kwaliteit & lay-out bekijken en dan beslissen 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 

• DSKO voor rugby voor de komende olympiade, Koen geeft aan dat er voor de komende 
Olympiade een nieuwe DSKO moet komen. We zijn op zoek naar een nieuwe DSKO. Voor eind 
december moeten wij een nieuwe kandidaat naar voor schuiven.  

 goedkeuring voor Kristof Vanhout als DSKO vanwege zijn expertise en het werk 
dat hij hiervoor doet 

Vrouwen - 24 

• Belsevens project  
o Debrief na BOIC meeting van vrijdag 23/10: goede sterke presentatie met voldoende 

objectieve gegevens en benchmarking met andere landen. Elke federatie was aanwezig, 
presentatie goed gecoördineerd door Romain, Emiel en Salvatore met back up van de 
liga’s.  

o Het project in 2021 en de aanpassingen met uitzicht op 0,5 VTE directeur topsport + 
trainer A in rangen hebben. In het topsport decreet staat dat we een trainer A moeten 
hebben in de topsport werking. Momenteel zijn er niet veel trainer A’s voor handen. 
Daarnaast is er een optie om een directeur topsport aan te werven voor 0,5 VTE het 
budget hiervoor zal op het bilateraal gesprek van dinsdag 10 november besproken 
worden. 

 

Topsport - 25 
 

Marketing/communicatie - 26 

• Stand van zaken Corona => 9 november geen trainingen dus geen wedstrijden meer in 2020? Dit 
aangezien de teams zeker 2 weken nodig hebben om hun voor te bereiden. Meer info morgen en 
in de loop van de week  

• Jaarverslag 2019: dit zal digitaal opgemaakt worden door Mathias in de maand november.  
• Cijfers 26/10/2019 zie bijlage: Mathias kijkt de cijfers na aan inkomstenkant. Voor de rest zijn alle 

posten min of meer zoals begroot. Er zijn voor de boekhouding nog onderstaande opmerkingen:  
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o Uitstel voor alle clubs voor de factuur van de licenties allemaal tot 15 december 2020. 
Dignate zal dit nadien kort opvolgen.  

o Er is sprake van extra middelen voor gemiste inkomsten vanuit de kantinewerking => je 
kan hiervoor een deel recupereren.  

 Peter stuurt de nodige info nog door.  

• Bestuursfuncties: ondervoorzitter en secretaris deze functies werden op de vorige RVB nog niet 
opgenomen. De onderstaande personen zullen de functies opnemen tot de AV van maart 2021. 

o Ondervoorzitter: Olivier Wellens  
o Secretaris: Koen Billet tot de volgende AV 

• Huishoudelijk regelement 10 november. Door de semi-lockdown zal deze online verlopen ipv 
fysiek. Magteld zal een eerste draft voorbereiden en doorsturen voor 10/11 zodat we dan sneller 
kunnen werken. Andere topic’s zoals transfers, licenties en gender zullen nadien gepland 
worden.  

o De meeting is op dinsdag 10 november van 12u30 tot 16u00 

 Magteld maakt een eerste draft van het tuchreglement SGG 
 

Competitie – 27  

 

Varia 

• Situatie Vorst: nog veel schulden aan de kant van Vorst +/- 8500€. De vraag is of zij deze kunnen 
afbetalen.  
 


