
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 30 november 2020 om 20u00 via zoom 

 
 

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

Goedkeuring vorig verslag 
 

Personeel – 11 

 

Overhead – 12  

• Kledij: webshop Errea + voorstel overeenkomst  
Voor de komende beleidsperiode van 4 jaar zou de kledingslijn vernieuwd worden. Het 
partnership met Errea kan verlengd worden voor 2021 en 2022.  
Kledij zal voorzien worden voor spelers Vlaamse ploeg, docenten, trainers, bestuurders 
en personeel. Voor het bestuur zal een hoodie voorzien worden.  

 Goedkeuring voor patnership Errea voor 2021 en 2022 (zie bijlage) 
 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 
 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

• Statuten RV + huishoudelijk reglement  
De statuten en huishoudelijk reglement worden geupdate ifv de nieuwe vzw wetgeving. 
Een werkgroep werkt verder aan het huishoudelijk reglement.  

 De bestuurders lezen de nieuwe statuten na tegen volgende vergadering van 
14 december 

 Het huishoudelijk reglement zal  

• Corona stand van zaken  
Zie presentatie bijlage, het aantal leden ligt bij RV 5% lager tov zelfde datum vorig 
seizoen. Dat valt op zich nog mee. Wij hopen dat er meer leden zullen inschrijven tijdens 
het voorjaar van 2021 wanneer de trainingen terug toegestaan zijn.  

• Stand van zaken resultaat 2020 
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Het resultaat van 2020 wordt overlopen. Er zijn de volgende opmerkingen:  
1. Administratie zal lager uitvallen dan verwacht wegens minder activiteiten in 

2020 + een aantal IT kosten die wegvallen door gebruik twizzit (die op post “26” 
is geboekt) 

2. Sportverzekering zal ook lager uitvallen wegens minder leden 
3. Topsport valt lager uit wegens minder activiteiten dankzij covid-19 
4. Communicatie valt ook lager uit, de kosten van Twizzit zijn verdeeld over een 

aantal beleidsfocussen.  
5. Post noodfonds is erbij gekomen en is uitbetaald aan de clubs 
 Noodfonds uit basisopdrachten halen aan inkomsten kant en apart analytisch 

boeken 
• Uitstel think tank of naar 1 dag? + agenda => taakomschrijving personeel  

 Think tank zal uitgesteld worden naar 5 & 6 februari => hotel checken  
 Tijdens de think tank zal de taakomschrijving besproken worden 

 

Competitie – 27  

 


