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ALGEMENE VERGADERING 
RUGBY VLAANDEREN 

15/03/2021 
  

Aanvang AV - 20:00 
 
Aanwezige en/op vertegenwoordigde clubs/leden :  
Mathias controleert of de vertegenwoordigers van de ingeschreven clubs effectief aanwezig 
zijn. De onderstaande stemgerechtigde personen zijn aanwezig: 
 

1 Ludwig Vandebosch AMBIORIX RC TONGEREN 

2 Joakim Genbrugge ANTWERP RUGBYCLUB 

3 Lieven De Bruyne BRIGANDZE RC 

4 John White BRUGSCHE RUGBYCLUB 

5 Alain Buyens DENDERMONDE RUGBYCLUB 

6 Egon Machiels GENT RUGBY FOOTBALL CLUB 

7 Mano Herrebaut RC BEERNEM 

8 Sam Recko RC HASSELT 

9 Kris Beyens RFC MURPHYS LOMMEL 

10 Bruno Cruyt RHINOS RUGBY OUDENAARDE 

11 Bjorn Branswijk RUGBY CLUB LOKEREN 

12 Jelle Depovere RUGBY RSL 

13 Rudi Vromans RUGBYCLUB 9 HEUSDEN-ZOLDER 

14 Eline Claes RUGBYCLUB AALST 

15 Dominique Deschietere RUGBYCLUB CURTRYCKE 

16 Frederik Vermoere RUGBYCLUB HAMME 

17 Bart De Pauw RUGBYCLUB HASPINGA 

18 Wim Labie RUGBYCLUB LEUVEN 

19 Dries Laureys RUGBYCLUB MECHELEN 

20 Hannah Das RUGBYCLUB MEETJESLAND 

21 Joke Valentini RUGBYCLUB OUDSBERGEN 

22 Maarten Moysen RUGBYCLUB PAJOT 

23 Wouter Blockx RUGBYCLUB PITBULLS ARENDONK 
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24 Didier Vanderhaegen SCHILDE DIABOLOS RUGBYCLUB 

25 Koen Vandeputte TIEGEM TIGERS RUFC 

26 Jonathan Piepers BBFRC Celtic  

27 Thijs Clarysse RC WAREGEM 
 

ð 27 clubs aanwezig = 27 stemmen 
ð RC VORST aanwezig, maar NIET stemgerechtigd 
ð RC LAAKDAL & BRITISH SCHOOL of BRUSSELS, afwezig  

 
Raad van Bestuur : 
Aanwezig : Frank Michiels – Koen Billet – Karen Dejonckheere – Olivier Wellens – Bruno Cruyt – 
Peter De Block – Magteld Leys 
Verontschuldigd : Arvid Leyman – Stijn Vanhauwermeiren 
 
Personeel : 
Aanwezig : Mathias Rondou – Michel De Baets – Dignate Schot 
Verontschuldigd : Kristof Vanhout – Emiel Vermote 
 
 
Mathias Rondou geeft het woord aan Frank Michiels, die de vergadering opent 

Woord van de voorzitter :  
Het is ongeveer een half jaar geleden dat we elkaar nog ontmoet hebben in Brussel voor de 
uitgestelde AV van 2019. Toen dachten we allemaal samen dat we, mits strikte regels en 
afspraken, konden blijven trainen en spelen. We waren er ook van overtuigd dat we zeker een 
beperkte competitie zouden kunnen spelen. Dit is echter allemaal wat anders uitgedraaid dan 
we gedacht hadden. De overheid heeft alle beslissingsmacht van ons overgenomen en ondanks 
alle inspanningen van de clubs kregen we geen mogelijkheden meer om verder te gaan, of om 
zelfs in groep te sporten. Gelukkig mochten onze jongsten nog sporten en de meeste clubs 
hebben daar ook positief op ingezet. Dit jaar kan ik u dus geen lijstje geven van kampioenen, 
stijgers of dalers en/of verdienstelijke clubs. Eigenlijk zou ik hierbij dan het overzicht kunnen 
afsluiten en overgaan tot het statutair gedeelte, mochten we bij Rugby Vlaanderen hebben stil 
gezeten en als verlamd in ons hoekje blijven zitten zijn. Dat hebben we niet gedaan, 
integendeel. We zijn blijven werken, maar dan wel voor zaken op middellange en lange termijn. 
We hebben de reglementen aangepast en verbeterd en we hebben onze statuten vernieuwd 
en aangepast aan de huidige wetgeving. We hebben het werkingsplan 2020/2021 en 
2020/2024 opgesteld en dat is ook goedgekeurd door Sport Vlaanderen. We hebben onze 
boekhouding op orde gesteld. We hebben een heel pak online sessies gegeven. We hebben onze 
opleidingen geüpdatet en zijn blijven doorgaan met onze clubbezoeken, wellenswaar virtueel. 
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Maar uit eigen ervaring lijkt mij dat ook geschikt te zijn daarvoor. We hebben ook als Rugby 
Vlaanderen met onze dagelijkse medewerkers constant constructief meegewerkt aan alle 
mogelijke Covid-plannen en alle communicatie hieromtrent. Dit was in het begin een wekelijks 
overleg totdat ook al die initiatieven lam werden gelegd. Wij als Rugby Vlaanderen, en ook als 
bestuursorgaan, hebben er bewust voor gekozen om geen personeelsleden technisch werkloos 
te stellen, hoewel dit best mogelijk was geweest. Andere sportfederaties hebben hier wel voor 
gekozen en daardoor zijn we eindelijk, hier in België, kunnen uitgroeien tot een maatgevende 
rugbyfederatie. Mathias en zijn collega’s, zijn in alle nederigheid, zoals het ons Vlamingen 
typeert, referenties geworden in doen en denken. Creatief, vooruitstrevend, constructief, 
coöperatief en steeds oplossingsgericht. Waar wij in het verleden eerder het ‘kleine broertje’ 
waren, in het Belgisch rugby, zijn we nu de norm en bepalen we de toekomst. Dit is ook aan 
Sport Vlaanderen niet ontgaan. Jaren geleden hebben wij als Vlaamse beleidsmaker reeds 
duidelijke keuzes gemaakt. De keuze voor de Dames VII’s en de Heren XV’s.  Wij hebben van in 
het begin, toen Stijn nog onze gangmaker was, hier in geloofd en ook steeds met eigen 
middelen hier in geïnvesteerd. Gezien topsport nu eenmaal gemeenschapsmaterie is, hebben 
wij Sport Vlaanderen overtuigd, van het potentieel van dit project. De eerste stap was om als 
topsport erkend te worden, enkele jaren geleden, en het voorbije jaar zijn we nog een trapje 
hoger geraakt. Ook hebben we Sport Vlaanderen ervan kunnen overtuigen een topsport 
directeur Sevens aan te stellen en te financieren. Naast al dit onopvallend werk in de diepte, en 
het inspireren van de staf van de Belsevens om meer wetenschappelijk en professioneel te gaan 
werken en vooral dit allemaal te rapporteren, zijn wij nu ook intern de bruggenbouwers 
geweest in het Belgische rugby met constructieve voorstellen en zijn we nu kort bij een 
convenant met de verschillende partijen. Door deze gerealiseerde eensgezindheid is ook het 
BOIC mee over de brug gekomen met het BE-Gold project. Dat is een steunpakket voor 
beloftevolle jongeren. Het geloof, en het plan, is er om de Olympische Spelen van 2028 te gaan 
halen en Parijs 2024 moet ook al dichtbij zijn. We mogen met z’n allen fier zijn op dit resultaat 
en moeten het ook aan de buitenwereld durven duidelijk maken. Rugby Vlaanderen moet een 
kwaliteitsbegrip worden. Ook in de media, ondanks dat dat een beetje tegen onze natuur 
ingaat. Mogelijk zeggen jullie natuurlijk nu : wat zijn wij daarmee, of wat zit daar in voor ons? 
Zeker in deze zeer moeilijke tijden. Wij, als Rugby Vlaanderen, geloven nog steeds in de groei 
en voornamelijk bij de dames. Maar zonder een uithangbord gaat dit moeilijker worden, want 
vele andere federaties zijn op dit moment ook goed bezig. Zij leveren goede resultaten. Denk 
maar aan alle resultaten en media aandacht voor vele ploegsporten en zeker voor, en niet in 
het minst, de dames ploegsporten. Ook met de individuele sporten moeten we hard mee 
concurreren. Veel harder dan voorheen, want zij behalen ook overal resultaten. Dus als Rugby 
Vlaanderen moeten we nog meer, nog creatiever werken aan onze waarden en zeker onze 
meerwaarde aantonen. En dit werk moet jullie, als clubs, ten goede komen. Het voorbije jaar 
hebben we, zoals jullie weten, het beschikbaar gestelde fonds van Sport Vlaanderen, en 
anderzijds ook van de RSZ en de verzekering, aan jullie, de clubs, kunnen overmaken. En dit op 
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basis van het ledenaantal. Het komende jaar willen we deze steun en de begeleiding aan de 
clubs verder uitvoeren, maar dan iets meer gedefinieerd. Straks wordt daar nog wat meer 
toelichting over gegeven. Jullie als clubs moeten zelf ook inventief zijn en creatief de relance 
aanpakken. Daar willen we jullie bij ondersteunen met raad en daad, maar eventueel ook 
financieel. De clubs die succesvol hun ledental kunnen herstellen zullen daar ook voor beloond 
worden. Wij zijn echter geen subsidiërende instantie, zoals Sport Vlaanderen, maar jullie groei 
is ook onze groei en omgekeerd. Ter informatie, Sport Vlaanderen biedt ook aan de clubs en 
aan de federaties interessante pistes om de financiële problemen te boven te komen. Ook ons 
werkplan 2020/2021 en 2020/2024, dat “Bouwen-Boeien-Binden” heet, is een afspiegeling van 
onze inspanningen. Het geeft een toekomstgericht beeld van wat een rugbyclub zal zijn in de 
toekomst. Een club, die gesetteld is in de gemeenschap en een familieclub wordt. En daarnaast 
zal, zoals jullie misschien vandaag al geprobeerd hebben om tickets te krijgen voor Frankrijk, 
Road-to-France ons moeten leiden naar een sterkere instroom, zodat we in 2020/2024 ons 4-
jaren plan met brio kunnen afronden. Het voorbije jaar hebben we er alles aan gedaan om jullie 
open en volledig te informeren en om jullie maximaal bij te staan. Mogelijk hadden jullie meer 
verwacht, of anders gehoopt. Ik kan jullie enkel en alleen bevestigen, dat al onze beslissingen 
en alle afspraken steeds in een unieke sfeer van eensgezindheid en wederzijds vertrouwen zijn 
genomen. Steeds met het belang van de Vlaamse rugbyspeler en die van de Vlaamse clubs, 
voorop. We hebben daar altijd de lange termijn doelstelling als leidraad genomen. We weten, 
en stellen op dit moment ook vast, dat veel identiteiten binnen en buiten het rugby met 
belangstelling naar ons kijken. Met deze belangrijke optimistische noot, wil ik de vaste 
medewerkers en ook al mijn collega’s uit het bestuursorgaan, zonder de vele ‘losse’ 
medewerkers te vergeten, bedanken en feliciteren voor de samenwerking, de behaalde 
resultaten en fundamenten die klaar staan voor de volgende 4 jaar. Ik wil vandaag afsluiten met 
een bijzonder woordje van dank aan Koen Billet, die jammer genoeg besloten heeft om geen 
bestuurder meer te zijn voor de komende 4 jaar. Koen, die de meeste van jullie kennen als 
sportkotter, was onder ons, bestuurders, de meest sporttechnisch onderlegde, maar was ook 
door zijn managementervaring een belangrijke en succesvolle katalysator tijdens onder meer 
onze think-tank weekends. En ook als er een steeds moeilijker dossier helder moest gemaakt 
worden, heeft Koen er altijd toe bij gedragen, om beslissingen eenvoudiger te maken en 
gemakkelijker te nemen. Koen, bedankt hiervoor en we wensen je namens heel Rugby 
Vlaanderen veel succes met al je professionele plannen in de toekomst. Dit betekent dat wij, bij 
de volgende vergadering van het bestuursorgaan, een nieuwe secretaris generaal moeten 
aanduiden. 
Ook wil ik jullie als club bedanken voor jullie moed en inzet het voorbije jaar en sluit ik bij deze 
mijn jaaroverzicht af.  
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Erkenning nieuwe club 
RC Aalst, is vandaag vertegenwoordigd door  Eline Claes, voorzitster, wordt officieel erkend als 
lid van Rugby Vlaanderen en kan dus ook stemmen.  

Goedkeuring verslag van de AV dd. 29/08/2020 
Er zijn géén opmerkingen mbt. het verslag van de vorige AV 
 
Keur je het verslag van de vorige algemene vergadering op 29/08/2020 goed? 

Optie Stemmen 
Ja 89% 24 
Onthouding 7% 2 
Nee 4% 1 

 
ð Het verslag werd goedgekeurd 

 

Werkingsverslag 2020 & Jaarplan 2021 (zie Powerpoint, in bijlage) 

Mathias geeft toelichting over het ledenbestand. Er is een verhoogde drop-out vanwege de 
Covid-19. De hoogste percentage drop-outs vinden we bij de U18, het laagste percentage bij 
de U16. 
 
Michel De Baets geeft toelichting over de clubondersteuning en het Acropolisplan, waarvoor 
Rugby Vlaanderen € 124.981,45 heeft uitgekeerd aan de clubs, de afgelopen 4 jaar. 
 
Het relanceplan : thema “Contact gemist? Speel Rugby! 
We moeten nu al nadenken over het herstarten van onze rugbysport, na Covid-19, wanneer dit 
door de overheid weer wordt toegelaten. Momenteel mag er, buiten, alweer getraind worden 
in bubbels van 10 (!) 
Het is de bedoeling de bestaand spelers terug in de club te krijgen en nieuwe spelers aan te 
trekken. Dan denken we aan de vorige campagne “Rugby, dichter dan je denkt” en rugby te 
promoten bij jeugdbewegingen en het inrichten van zomerkampen. Ook het U15 dames rugby 
moet opnieuw in de kijker worden gebracht. 
 
De Socio Cup, recreatieve vorm van rugby met mogelijkheid tot inschrijven aan een lager tarief, 
zal worden opgestart van zodra er weer gespeeld mag/kan worden. 
 
Ook zullen de licenties worden aangepast in het voordeel van de clubs. Meer hierover in de 
eerstvolgende forumvergadering eind mei. 
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Eind april zullen er weer een aantal opleidingen van start gaan. Kristof Vanhout zal hier 
binnenkort met de clubs over communiceren. 
 
Mathias Rondou, Michel De Baets en Kristof Vanhout organiseren nog altijd clubbezoeken, al 
gebeurt dit momenteel nog altijd virtueel 
 
Geef je als club de goedkeuring voor het jaarplan 2021? 

Optie Stemmen 
Ja 96% 26 

Nee 4% 1 

Onthouding 0% 0 
 

ð Het Jaarplan 2021 werd goedgekeurd 

Verslag rekeningcommissaris (zie bijlage, in PowerPoint) 

Het verslag van de rekeningcommissaris wordt voorgelezen door de penningmeester Karen 
Dejonckheere. 

Resultatenrekening 2020 
Mathias Rondou licht de resultatenrekening en balans toe van 2020 en beantwoord de vragen 
van de clubs. Het resultaat voor 2020 is € 11.307,44 met een balanstotaal van 509.140,01.  
 
Vaste Kosten 
Personeelskosten: de vergoeding voor Emiel Vermote zit niet bij ‘personeelskosten’ maar bij 
‘topsport’ 
Sportverzekering clubs: deze is lager dan voorzien, vanwege de teruggave van de verzekering 
ivm. Corona 
 
Beleidsprioriteiten 
Retentie: deze is over het budget vanwege het project VR game voor scheidsrechters 
Vrouwen: volledig gesubsidieerd door Sport Vlaanderen. Daar in 2020 de voorziene activiteiten 
van de Belsevens niet konden doorgaan werd er geïnvesteerd in materiaal en werden, met 
goedkeuring van Sport Vlaanderen, de stages in het buitenland, oorspronkelijk voorzien in 
2020, verplaatst naar 2021 
 
Overzicht lidgelden 
Er werd in 2020, per lid, € 27,55 teruggestort aan de clubs  
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Rugby Vlaanderen zal ook een inspanning doen mbt. de lidgelden 2021/2022. Daarvoor zal zij 
haar reserves moeten aanspreken. Rugby Vlaanderen moet er echter wel op toezien, dat zij niet 
in één keer al haar reserves aanspreekt omwille van de Corona crisis. 
 
De kosten voor Twizzit worden opgesplitst ivm. de subsidiedossiers. 
Rugby Vlaanderen betaald € 2,50 per lid aan Twizzit. Deze kost wordt niet door gefactureerd 
aan de clubs. 
 
Er komt een vraag om eveneens de balans en jaarrekening te presenteren van 2020 waarna er 
opnieuw een vraag werd gesteld over het resultaat van 2019 zoals die beschreven staat op de 
jaarrekening van 2019. Het antwoord kon niet meteen geformuleerd worden en zal na de AV 
naar de clubs worden gestuurd. Dit heeft geen invloegd op de goedkeuring van de jaarrekening 
2020 aangezien de jaarrekening van 2019 reeds is goedgekeurd.  
 
Antwoord op de vraag over het resultaat van op de jaarrekening van 2019: 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. De jaarrekening van 2019 werd met een correctie 
rechtgezet  
 
Keur je de jaarrekening en resultatenrekening van 2020 goed? 

Optie Stemmen 
Ja 78% 21 

Nee 15% 4 

Onthouding 7% 2 
 

ð De jaar- en de resultatenrekening werden goedgekeurd. Het resultaat voor 2020 is € 
11.307,44 met een balanstotaal van 509.140,01. 
 

Stem je voor de kwijting van de bestuurders voor 2020? 
Optie Stemmen 

Ja 85% 23 
Onthouding 11% 3 
Nee 4% 1 

 
ð De bestuurders krijgen kwijting voor de jaar- en resultaatrekening 2020 
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Keur je het financieel comité (Karen Dejonckheere & Jorge d’Haenens) goed, dat 
instaat voor het nazien van de rekeningen? 

Optie Stemmen 
Ja 93% 25 
Nee 7% 2 

 
ð Het financieel comité (Karen Dejonckheere, penningmeester en Jorge d’Haenens, 

rekeningcommissaris) werd goedgekeurd 
 

Begroting 2021 
 
Uitleg bij vragen en/of opmerkingen over de begroting 2021 
 
De basissubsidies verminderen sinds 2020. Rugby Vlaanderen moet dus nieuwe inkomsten 
genereren. Samen met de LBFR en Belgium Rugby moeten we de focus op de Belsevens richten. 
Er is momenteel nog te weinig visibiliteit. 
 
De subsidies toegekend aan de Belsevens moeten ook effectief voor de Belsevens worden 
gebruikt. Deze subsidies mogen/kunnen niet voor anderen doeleinden worden ingezet. 
 
Er wordt terecht opgemerkt, dat Rugby Vlaanderen misschien iets te optimistisch over het 
ledenaantal voor 2021 en de hierover te innen lidgelden is. Er is momenteel een daling van min 
of meer 10% ivm. het coronavirus en er is geen garantie dat alle leden terug zullen aansluiten 
voor het volgende seizoen. 
Er is wel een stijging bij de U12 jeugd. Ook hopen we leden te winnen met de nieuwe recreatieve 
vormen van Rugby 
 
Gamification : spelprincipes vanuit de gaming wereld worden gebruikt in de trainingen van  
jongeren U14 – U16 voor een sterkere binding met de rugbysport. 
 
Er zal, samen met de LBFR worden uitgekeken naar een gezamenlijke verzekering, met de 
bedoeling de verzekeringsbijdrage van de clubs voor hun leden te kunnen verminderen. 
 
De clubs dringen er op aan om zeker ook goed te kijken naar de dekkingen die de 
verzekeringsmaatschappij zal bieden. 
Het blijft sowieso een aanrader om als rugbyspeler over een hospitalisatieverzekering te 
beschikken. 
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Keur je de begroting van 2021 goed? 
Optie Stemmen 

Ja 74% 20 

Nee 15% 4 

Onthouding 11% 3 
 

ð De begroting voor 2021 werd goedgekeurd met een verlies van € -46.060,69  
 
De statuten werden aangepast aan de nieuwe wetgeving voor VZW’s. 
De terminologie is vooral aangepast, bv. Raad van Bestuur => Bestuursorgaan. 

 
Keur je alle artikelen van de aangepaste statuten van Rugby Vlaanderen goed? 

Optie Stemmen 
Ja 100% 27 

Nee 0% 0 

Onthouding 0% 0 
ð De aangepaste statuten werden in zijn geheel goedgekeurd door de AV 

 
Keur je de nieuwe bestuursprofielen van Rugby Vlaanderen goed? 

Optie Stemmen 
Ja 100% 27 

Nee 0% 0 

Onthouding 0% 0 
ð de bestuursprofielen werden goedgekeurd 

Verkiezingen 
Het 2e mandaat van Koen Billet loopt af. Hij wenst zich niet kandidaat te stellen voor een 3e 
mandaat van 4 jaar. 
RC Leuven heeft de kandidatuur voor Wim Labie ingediend bij Rugby Vlaanderen. 
Mathias geeft het woord aan Wim Labie om zich voor te stellen aan de Vlaamse clubs 
Hij heeft ervaring als clubbestuurder, is scheidsrechter en van beroep IT’er. Hij wil zijn steentje 
bijdragen aan Rugby Vlaanderen en hoopt nieuwe perspectieven te kunnen aanbieden 
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Keur je Wim Labie goed, als bestuurder van Rugby Vlaanderen voor een mandaat van 
4 jaar? 

Optie Stemmen 
Ja 89% 24 

Nee 11% 3 
ð Wim Labie is verkozen 

 
Nils Dillemans (RC Leuven), Eric Willemsens (Antwerp RC) en Erik Cloodts (Antwerp RC) zijn 
kandidaat rechter in tweede aanleg (beroep 
 
Keur je Nils Dillemans goed als rechter in tweede aanleg (beroep) 

Optie Stemmen 
Ja 100% 27 

Nee 0% 0 
 

Keur je Eric Willemsens goed als rechter in tweede aanleg (beroep) 
Optie Stemmen 

Ja 93% 25 

Nee 7% 2 

 
Keur je Erik Cloodts goed als rechter in tweede aanleg (beroep)? 

Optie Stemmen 
Ja 96% 26 

Nee 4% 1 
 

ð Nils Dillemans, Eric Willemsens en Erik Cloodts werden verkozen, als rechter in tweede 
aanleg (Beroep) 

Varia 
 

• De  prijs voor trainer B cursus is hoog, kan RV hierin tussenkomen? Dit zal op de denkcel 
van mei worden voorgelegd aan de Vlaamse Trainersschool die de prijszetting voor de 
cursussen doen. De huidige prijs is momenteel reeds gereduceerd omdat VTS deze 
subsidieërd.  

• Er wordt gevraagd of Belgium Rugby eveneens een compensatie biedt omwille van 
covid-19. Deze vraag werd tijdens de forum van januari reeds beantwoord.   
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• Wordt er iets voorzien voor het WK 2023? => dit zal meegenomen worden en er is een 
werkgroep rond het WK2023. Clubs worden hierin zeker bespreken.  

 
Einde AV – 22:00 
 

Volgende Forumvergadering 
Maandag 24 mei 2021 

om 20u00 
 



31/03/2021

1

Online via zoom

1

} De voorzitter opent de AV. 
} Aanwezigheidslijst en volmachten en controle bevoegdheid 

afgevaardigden clubs en nieuw lid RC Aalst. 
} Goedkeuring verslag algemene vergadering van 29 augustus 2020.
} Jaarverslag 2020
} Beleidsplan 2021-2024 en jaarplan 2021
} Toelichting resultatenrekening 2020 en jaarrekening 2020
◦ Verslag rekeningcommissaris 
◦ Goedkeuring resultatenrekening 2020 en jaarrekening 2020
◦ Kwijting van de bestuurders 
◦ Goedkeuring begroting 2021
◦ Goedkeuring rekeningcommissaris(sen) 2021 
◦ Goedkeuring lidgeld

} Goedkeuring aanpassing statuten van Rugby Vlaanderen (zie bijlage) 
omwille van de nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen.

} Goedkeuring bestuursprofielen
} Verkiezing bestuurders (zie bijlage kandidaatstelling, profiel en 

gedragscode bestuurders)

2

3 4

5 6
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} Korting 21-22
} Licenties einde seizoen 20-21
} Verandering van de licenties naar 21-22 => mei

20 21

22 23

• Door Jorge D’Haenens
• Kandidaten om 

rekeningcommissaris te 
worden? 

• Kwijting van de bestuurders
• Voor 2021 zullen we spreken 

van financiaal comité 
bestaande uit de 
rekeningcommissaris(sen) en 
de penningmeester

24

UITGAVEN n°U Begroting U Actuals U INKOMSTEN n°I Begroting I Actuals I
VASTE KOSTEN  
Personeelskosten 11 €       226.070 €                   211.674,00 Basis subsidies 50 €          215.102 €       234.310,47 

vaste kosten administratie 12 €          45.000 €                      33.484,29 Laagdrempelig sporten 501 €            22.920 €          20.178,00 

Sportverzekering clubs 13 €          70.000 €                      59.865,28 Jeugdsport 502 €            23.693 €          26.176,06 

Transport (Auto) 14 €          12.500 €                      13.037,69 Innovatief sporten 503 €            33.000 €          28.400,03 

Noodfonds SP 15 €                    - €                      55.524,87 Sportkampen 504 €              2.000 €            1.696,86 
Compensatie Rugby Vlaanderen 15 €                    - €                      29.148,11 Topsport 505 €          102.317 €          94.420,91 

Coronanoodfonds SP 15 0 €          63.969,88 
BELEIDSPRIORITEITEN
Breedtesport, BF LS/SK 21 €          50.000 €                      50.189,63 
Retentie - BF IS Touch 22 €          20.600 €                      42.294,36 Fondsenwerving 51 €            45.000 €          51.268,51 
Clubondersteuning/BF JS 23 €          67.400 €                      60.881,30 Licenties leden 52 €          165.000 €       140.167,51 
Vrouwen 24 €       102.317 €                   103.014,03 Organisaties 53 €            30.000 €          42.027,01 
Clustering/Topsport 25 €          25.000 €                      18.174,19 
Marketing/overhead 
communicatie 26 €          23.000 €                      13.601,83 

Competities 27 €            3.000 €                            418,22 

TOTAAL KOSTEN €       644.887 €                   691.307,80 TOTAAL INKOMSTEN €          639.033 €       702.615,24 
RESULTAAT €             -5.855 €         11.307,44 
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Wat bedrag
Kost lidgelden €          140.168,00 
Verdeling via Acropolis €          (29.620,36)
Compensatie SV €          (54.061,48)
Compensatie RV €          (29.148,00)
Totaal teruggave €        (112.829,84)
Terugave per lid (= 4095 op 31/12) €                 (27,55)

Type RV lid
Competitie €                   45,00 
Competitie U14/U16/U18 €                   35,00 
Recreatief €                   20,00 
Touch €                   10,00 
Niet sportend €                   10,00 

26 27

Rugby Vlaanderen
UITGAVEN Begroting 20  Actuals 20 Begroting U21 INKOMSTEN Begroting 20 Actuals 20 Begroting I21

ALGEMENE WERKING €        353.570,00 €    416.336,07 €   381.070,00 

Personeelskosten €              226.070 €     211.674,00 €         226.070 Basis subsidies €          215.102 €       234.310 €            205.300 

vaste kosten administratie €                45.000 €       33.484,29 €           30.000 LD Socio Cup €            22.920 €         20.178 €              15.000 

Sportverzekering clubs €                70.000 €       59.865,28 €           70.000 Jeugdsport €            23.693 €         26.176 €              23.163 

Transport (Auto) €                12.500 €       13.037,69 €           10.000 IN Gamification €            33.000 €         28.400 €              16.000 

IT toepassingen €                    - €       13.601,83 €           15.000 IN VR Game €              14.555 

Covid-19 relance pakket €             84.673 €           30.000 Sportkampen €               2.000 €            1.697 €                 2.000 

Topsport €          102.317 €         94.421 €            159.142 

WERKINGSMIDDELEN €              271.317 €          274.972 €         349.420 Coronanoodfonds SP 0 €         63.970 

BOEIEN €           39.400 

Get Into Rugby €                50.000 €       50.189,63 €           18.900 Fondsenwerving €            45.000 €         51.269 €              45.000 

Recreatieve vormen €           17.000 Licenties leden €          165.000 €       140.168 €            150.000 

Dames U15 €              3.500 Korting licenties €             (20.000)

BINDEN €                23.600 €       42.712,58 €           25.000 Opleiding €            30.000 €         42.027 €              43.770 

Jeugdtornooien €              4.300 Andere organisaties €              30.500 

Gamification €           17.000 

Competitie €                   3.000 €              3.700 

BOUWEN €                67.400 €       60.881,30 €         100.878 

Acropolis & clubondersteuning €           32.453 

Nieuwe clubs €              4.000 

Opleidingen & VR Game €           64.425 

TOPSPORT €         184.142 

Belsevens €              102.317 €     103.014,03 €         159.142 

Jeugd XV €                25.000 €       18.174,19 €           25.000 

TOTAAL KOSTEN €              644.887 €          691.308 €         730.490 TOTAAL INKOMSTEN €          639.033 €       702.615 €            684.430 

RESULTAAT €             -5.855 €         11.307 €       -46.060,69 
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Rugby Vlaanderen – Ransbeekstraat 227 | 1120 Neder-Over-Heembeek 

www.rugby.vlaanderen – info@rugby.vlaanderen 

 
 
 
 
 
 BESTUURSPROF

IELEN 

 
 
De missie van Rugby Vlaanderen, die verankerd is in het doel van de statuten, is het volgende:  

“Rugby voor allen – trouw aan onze waarden” 

Om deze missie te realiseren wordt er gestreefd naar een samenstelling van het bestuursorgaan met 

sterke strategische profielen en een brede diversiteit, om op die manier de kwaliteit van het beleid en 

de besluitvorming te verhogen. 

 
Ervaring of kennis van onderstaande kenmerken kunnen bijdragen tot deze strategische profielen. Je 

hoeft ze zeker niet allemaal te hebben!    

• Algemene kennis van de werking van de aangesloten clubs.  

• Ervaring als clubbestuurder of bestuurder in een andere organisatie 

• Ervaring als recreatief of competitief sportend lid  

• Ervaring als topsporter  

• Ervaring met promotie en communicatie  

• Ervaring met marketing  

• Ervaring met financiële en juridische aangelegenheden  

• Ervaring met human resources management  

• Ervaring met algemeen management  

 
Maar bovenal ben je bestuurslid omdat je een fris en nieuw perspectief wil brengen!   

 
Daarnaast wordt er gestreefd naar een ruime diversiteit op het vlak van gender, leeftijd en etniciteit. 

Het bestuursorgaan evalueert jaarlijks en bij elke vacature de huidige en gewenste bestuurdersprofielen. 
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} Koen Billet zijn mandaat loopt af. 
} Wim Labie is kandidaat 

35
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Verslag rekeningcommissaris 

 

Beste leden van de AV 

 

Ik heb de controle uitgevoerd van de jaarrekening van Rugby Vlaanderen vzw, dit van het boekjaar 2020 
afgesloten op 31 december 2020. 

Het boekjaar werd afgesloten met een winst van 11.307,44 euro. Het balanstotaal bedraagt 509.140,01 
euro. 

 

Na de controle van de rekeningen waren er enkele  bemerkingen 

• Bij verschillende onkostennota’s ontbraken de de bewijstukken van de gemaakte kosten. Na 
controle bleek dat deze wel gemaild waren, maar niet in het boekhoudprogramma waren 
geuploaded. 
 

• Er waren enkele facturen waarvan het gefactureerde bedrag en geboekte bedrag niet overeen 
kwam.  Dit was te wijten aan een manuele actie die nog niet gebeurd was langs de kant van de 
boekhouder. 
 

• Alle publiciteit wordt door 1 firma gedaan. Hier is de vraag gesteld of de prijzen marktconform 
zijn en/of er meerdere offertes werden opgevraagd. Dit was niet het geval maar wordt zeker 
meegenomen als werkpunt. 
 

• Verder zijn er facturen onder een ‘verkeerde’ post geboekt. Dit is eerder een eigen interpretatie 
van de boekhouder. In de toekomst ging hier rekenening mee gehouden worden 
 
 

Alle bovenstaande punten werden dus opgelost en/of meegenomen als werkpunt. 

Bij deze bevestig ik als rekeningcommissaris de correctheid van de jaarrekening afgesloten op  

31 december 2020. 

 

Met vriendelijke groet 

Jorge D’haenens    15/03/2021 
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