
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 29 maart 2021, 20u00 online meeting 

 
 
Aanwezigen: Peter, Olivier, Karen, Magteld, Arvid, Bruno, Stijn, Frank, Wim en Mathias 
(personeel) 
Verontschuldigd: / 
 
Goedkeuring vorig verslag: Mathias stuurt nog verslag naar Wim  
Punten van belangenconflict: geen punten  

 
BOEIEN  
• Relance plan corona + stand van zaken corona (zie ook bijlage De Formatie) 

o Advertising meer gaan focussen op indoor sporten  
o Verder benchmarken met andere offertes  
o Goed opvolgen van de campagne  
o Meer investeren in advertising + meer focussen op de kern van de campagne => 

conversie van mensen die we niet bereiken. => aantal acties gaan evalueren en 
limiteren?  

o Wat met leden die niet meer aangesloten zijn => meer gaan focussen op hun?  
• Stream opzetten met activiteiten 
• Andere activiteiten in de verf zetten (touch, joggen, socio, 

fietsen).  
o Rugbykampen aanbieden => opportuniteit  
o Google grants nagaan voor gratis advertentie, 10.000 dollar  
o Start reeds doen voor U12 leden? 
o BDO=> Guy Geerts   
o Don. debrief naar De Formatie 20u 

Þ De aanpak voor nieuwe leden en bestaande leden is anders. Campagne moet aangepast 
worden in functie van die twee doelgroepen. Idem voor verdeling concept en 
advertising.  

• Licenties  
o Voor de zomermaand, aangepast lidmaatschap zonder medische fiche? Leeftijd 

plakken op verplicht medische fiche. Of papier laten invullen dat zij zelf 
verantwoordelijk zijn.  

Þ We volgen het advies van de medische commissie, met duidelijke uitleg over wat socio 
cup inhoudt.  
o Bijdragen aan Belgium rugby 

• Voor recreatieve leden is de bijdrage 5€ 
• Voor anderen is het 0€ 

Þ De meerderheid van de BO is niet akkoord met de bijdragen voor de recreatieve types 
en vrijwilligers. Hiervoor moet er geen bijdrage zijn. Dit zal teruggekoppeld worden aan 
Belgium Rugby 

 
BINDEN  

 
BOUWEN 
• Extra steun voor clubs: toelichting  

o Bedrag enkel toegankelijk voor clubs die deelnemen aan het jeugdsportfonds.  
o Apart budget voorzien voor de clubs die inspanning doen voor jeugd maar niet in het 

jeugdsportfonds zitten?  
Þ Definitieve communicatie afwachten om uiteindelijk te beslissen over de verdeling 



Koptekst pagina 2 

 

 

• Vorst clubbezoek 
o Er moet nog een bezoek gepland worden. Vorst geeft een nog een datum door.  

Þ Clubbezoek afwachten om nadien actie te nemen  
 
TOPSPORT  
• Belsevens stand van zaken  

o Convenant 3 federaties zal deze week ter ondertekening tot bij ons komen.  
o Contract Romain Huet zal asap opgemaakt worden  
o Campagne Belsevens => sponsor ook interesse (An Simons) om deze campagne te 

starten om dames in andere sporten te bereiken 
• U18 dames 7’s  

o Nederlands mee opnemen/spreken tijdens de activiteiten 
 
Personeel 

 
Overhead - varia 
• Jaarrekening 2019 rechtzetting na de vraag op de AV. Dit na gesprek met Jean-Pierre en het 

boekhoudkantoor.  
o Het resultaat van 2020 is niet veranderd. Er is een technische fout gemaakt bij de  

wisseling van het boekhoudkantoor bij de opmaak van de jaarrekening. Het eigen 
vermogen is onveranderd, de bepaling van het resultaat is gewijzigd zonder dat het 
resultaat veranderd is.  

Þ BO gaat akkoord om dit zo op te nemen in het verslag van de AV 2021 
• Functies binnen B0 bekijken: functie van secretaris en bespreking profiel van secretaris 

o Overgang van functies wordt volgende BO verder besproken met name die van 
voorzitter.  

o Het profiel van de secretaris wordt overlopen, zowel de verwachtingen, competenties, 
taken worden opnieuw besproken. Aangezien het profiel onlangs is aangepast werder 
hier geen aanpassingen aan gemaakt.  

Þ Bruno Cruyt is de nieuwe secretaris van RV en goedgekeurd door BO 
• Slimfitbit toelichting voorstel:  

o 88€ per bit bij minstens 30p op één locatie  
o 5€ sponsoring voor de club => te factureren door de club aan slimfitbit  
o Club kan ook hoger bedrag vragen per bit  
o Voor 13+ leden => jaarlijks te vernieuwen tot 18, nadien om de 3 jaar 
o Vooral betere bescherming tanden, beter spreken en ademhalen, niets geweten over 

hersenschudding preventie 
Þ Bekijken wat er voor Rugby Vlaanderen in zit 

• “Wij helpen?” => we bekijken of we in 2022 naar een ander sociaal secretariaat kunnen 
overstappen. (Indien er nog tijd is, wordt dit behandeld)  

o Sociaal secretariaat via Sport Vlaanderen of bekijken in shared service via Vlaams 
Sportfederatie. 

Þ Her op te nemen op volgende BO 
 

Volgende vergaderingen gaan door op  
maandag 26 april 2021 om 20u00 


