
  

 

 

 RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 14 december 2020 om 20u00 via zoom 

 
 

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

Goedkeuring vorig verslag 
 

Personeel – 11 

 

Overhead – 12  
 

Breedtesport - 21 

  

Retentie - 22 

 

Clubondersteuning - 23 
 

Vrouwen - 24 

 

Topsport - 25 

 

Marketing/communicatie - 26 

• Er staat ook redelijk veel geld op de (spaar)rekeningen van Rugby Vlaanderen 
Deze wordt maximaal gedekt, door de Overheid, tot 100.000€ (zie: 
https://www.vlaanderen.be/consumentenzaken/depositobeschermingsregeling) 

 Er wordt beslist om een spaarrekening te openen bij KBC => wordt unaniem 
goedgekeurd  

 Het beleggen van het geld wordt nog besproken op de think tank => defensieve 
belegging te bekijken.  

• Handtekening bevoegdheid voor betaling uitbreiden met 1 bestuurder: ondervoorzitter = 
Olivier Wellens  

• Goed bestuur => beter in agenda vermelden dat personen bij een belangenconflict niet 
kunnen deelnemen aan de beslissing/bespreking 

• Evaluatie directeur Rugby Vlaanderen: de voorzitter overloopt het evaluatieverslag van 
de directeur van Rugby Vlaanderen dat is doorgegaan op woensdag 2 december.  

• Na de laatste aanpassingen op woensdag 16 december zal de werkgroep het 
huishoudelijk reglement doorsturen naar alle bestuurders. De bestuurders keuren het 
dan goed op een vergadering die voor 2021 zal gepland worden. 

https://www.vlaanderen.be/consumentenzaken/depositobeschermingsregeling
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• Statuten: de statuten werden aangepast en zullen teruggestuurd worden naar VSDC ter 
finalisatie.  

• Onze verzekeraar Arena heeft een deel van de kosten teruggegeven of heeft een korting 
toegestaan.  

 Teruggave verzekering zal terugvloeien naar de clubs op basis van de 
ledenaantallen van einde seizoen 19-20 net zoals het corona noodfonds 

• Vlaamse Sportribunaal: ook in contracten van alle medewerkers laten opnemen dat ze 
het tuchtreglement GG aanvaarden, clubs en leden ook.  

• Nationale selecties en corona  
o Belsevens => zij respecteren het protocol van SP  
o Rugby XV => zij hebben blijkbaar ook toestemming om te mogen trainen want 

hun eerste wedstrijd is al eind januari tegen Roemenië.  
Wel communicatie opstellen waarom de nationale ploegen mogen doorgaan  

 

Competitie – 27  


