
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 25-01-2021, 21u30 online meeting 

 
 
Aanwezigen: Arvid, Olivier, Frank, Bruno, Magteld, Karen, Stijn, Peter en Mathias  
Verontschuldigd: Koen  
 
Goedkeuring vorig verslag:  
Punten van belangenvermenging: Mathias Rondou verlaat even de meeting voor 
het evaluatieverslag van de directeur RV 

 
BOEIEN  

 
BINDEN  
o Campagnes 2021 met De Formatie:	 

⁃ “Contact gemist - speel rugby” om spelers opnieuw goesting te doen 
krijgen in clubrugby of om nieuwe spelers aan te trekken.  

Þ Idee wordt verder gevormd, offerte wordt opgemaakt  
⁃ Dames U15 campagne, reeds gestart maar is uitgesteld tot herstart 
⁃ Jeugdverenigingen => tijdens kampen van de jeugdbewegingen: idee is om 

jeugdbewegingen nationaal aan te spreken en dit pakket (info over hoe je 
rugby speelt + een bal, eventueel oude bal) verdelen aan hen. Zeker in het 
zicht van de jeugdkampen in de grote vakantie.  

⁃ Nieuwe club 
o Hersenschuddingen  

⁃ Ons actief voorbereiden op mogelijke vragen vanuit de media 
⁃ Werkgroep oprichten met medische experts en technici om alternatieve 

vormen op te richten zonder contact.  
 

BOUWEN 
o Clubondersteuning:  

⁃ Bestuurders meer betrekken! Zij kunnen misschien ook mee de 
clubbezoeken doen.  

 
TOPSPORT  
o Campagnes 2021 met De Formatie:	 

⁃ Sevens topsport trails: deze zijn reeds gestart in 2020. Via challenges willen 
we sporters bereiken uit andere sporten. Daarnaast ook spelers individueel 
targetten en media aanspreken zitten ook in de campagne.   

o High Performance meeting XV => de eerste meeting zal bijgewoond worden door 
TD’s, KV en 1 bestuurder van RV.  
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⁃  
 
Personeel 
o 22-29 februari WR cursus  

⁃ Michel DB: trainer 
⁃ Kristof VH: master trainer  
Þ Deze werden als kandidaat voorgesteld.  
 

o Evaluatieverslag directeur RV 
⁃ Dit werd toegelicht aan het volledige bestuursorgaan zonder Mathias 

Rondou (directeur RV). Nadien met hem besproken.  
Þ Het verslag werd unaniem goedgekeurd  

 
Overhead - varia 
o Huishoudelijk reglement.- rechters invullen voor eerste en tweede aanleg. Telkens 

3 per aanleg.  
Þ Mathias vraagt die van de Nederlandstalige van de Belgische. Mogelijke 

kandidaten: Lieven als rechter in eerste aanleg . Magteld kent een ouder 
bij Kortrijk. Ook procureurs zoeken voor eerste en tweede aanleg 

o Sociaal secretariaat wijzigingen voor 2022 naar “wij helpen” => zij staan dichter bij 
de sport dan ons huidige secretariaat. De prijs zou ongeveer hetzelfde zijn.  
Eerst de informatiebundel nog doornemen.  

Þ Dit zal volgende vergadering worden toegelicht  
o Algemene Vergadering:	 

⁃ Digitale AV: voorstel electionrunner als middel om de AV digitaal te laten 
verlopen en geldig te stemmen 

Þ Eerst even testen met een beperkte groep  
o Corona stavaza: 

⁃ Maatregelen en mogelijk herstart, zie forumvergadering. Momenteel nog weinig 
perspectief  

⁃ Korting lidgeld voor de laatste maanden? Dit kan overwogen worden na het 
resultaat van 2020.  

⁃ Brief van een 7-tal clubs 
Þ RSZ-aftrek mee opnemen in verdeling middelen naar de clubs, naast het 

bedrag van Arena  
o RSZ => wij worden als 1 entiteit aanzien door hen. Wat met BTW? BO akkoord voor 

reactie naar de RSZ. Aantonen dat we 3 verschillende entiteiten zijn. BTW zal 
telkens moeten betaald worden.  
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o Vernieuwing/Nieuwe website, website is ondertussen 6 jaar. Deze kan vernieuwd 
worden en afgeschreven op 3-5 jaar. Linked in profiel bijwerken/activeren om 
sponsors aan te trekken. Vraag is of we genoeg te vertellen/te verkopen hebben.  

o Boekhouding 2020 afsluiting en begroting 2021 
⁃ Er zijn een aantal eindejaar posten die besproken worden (zie presentatie).  
⁃ Daarnaast ook de kosten die toebehoren tot 2020 en de opbrengsten die 

worden overgedragen naar 2021.  
⁃ Rekeningcommissaris is Jorge D’Haenens 
Þ Volgende meeting op 5/02 zal de boekhouding 2020 worden afgesloten 

en de begroting 2021 worden voorgesteld 
o Beleidsplan info na goedkeuring Sport Vlaanderen	 

⁃ Zie presentatie, totaalbeeld is positief maar de subsidies voor 
beleidsfocussen en basisopdrachten lopen terug. Het had strategisch 
misschien beter geweest moesten we een groter budget hebben ingediend.  

⁃ Rugbykamp, meer promo voeren voor de aparte damesgroep die zal 
gecreëerd worden.  

o Evaluatie van het decreet:  
⁃ 15% minder subsidies tov start nieuw decreet, tijd is rijp om een aantal 

dingen te veranderen  
⁃ Decreet sport: voor kleine uni’s verwacht SP dat de back office zal 

uitbesteed worden op lange termijn.  
o Think tank  

⁃ Vrijdag zullen de cijfers/taken van het personeel overlopen worden.  
⁃ Nadien wordt er in thema’s online vergaderd. Er zullen 3 à 4 thema’s worden 

voorgesteld 
Þ Mathias doet samen met Koen een voorstel over de thema’s  

 
 


