RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen
Maandag 26 april 2021, 20u00 online meeting

Aanwezigen: Olivier, Frank, Bruno, Magteld, Karen, Peter
Verontschuldigd: Arvid en Wim
Goedkeuring vorig verslag: goedgekeurd
Punten van belangenvermenging: geen

BOEIEN
•
•
•
•

Initiaties en startdagen Zottegem en Haspinga: Zottegem in opstart met kleine jeugd. Haspinga
bouwt aan een rugbyschool tot U14 hun startdag is op 16 mei. RV begeleidt hen momenteel met
een GIR traject.
DRC project met de scholen => initiatief om 5 sporten aan te bieden in de scholen => te werken
richting sportscholen.
Container Cup: Gillian en Christophe verdedigen de rugbyeer. Zijn zijn voorgesteld via RV
Na artikel in het nieuwsblad:
Þ Cijfers opzoeken van – 18 jarigen nieuwe spelers 20-21 tov 19-20

BINDEN
•
•
•

Slimfitbit wordt nog verder opgevolgd om te kijken of één van de bestuurders aanwezig kan zijn.
Þ Mathias stuurt nog partnership voorstel naar BO.
Campagne contact gemist stand van zaken
o Campagne wordt verder uitgewerkt door De Formatie en zal starten vanaf 8 mei.
Ter info: U18 en U23 competitie (zie voorstel in presentatie van Belgium Rugby). BO steunt het
idee van U23-reserve competitie maar vindt de timing (volgend seizoen) te vroeg. Clubs moeten
tijd krijgen om dit voor te bereiden.
Þ Mathias communiceert dit naar Fred

BOUWEN
TOPSPORT
Personeel
Overhead - varia
•
•
•

Stand van zaken covid-19
o Zomeractiviteiten organiseren in de clubs (via contact gemist) zit mee in de campagne
Cijfers eerste kwartaal, stuurt naar Karen en Jorge
Þ Mathias stuurt deze door op 10 mei
Opvolging binnen BO
o BO beslist strategisch, personeel zorgt voor het operationele.
o Overdracht voorzitter Rugby Vlaanderen en de opvolging van zijn taken
Þ De nieuwe voorzitter wordt in cc gezet bij alle communicatie samen met de huidige
voorzitter zodoende de overgang in maart 2022 vlot te laten verlopen.
o Mandaat in de topsportcommissie sevens staat vacant
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•

•
•
•

Þ Vertegenwoordiging in Belsevens: Stijn Vanhauwermeiren krijgt hiervoor het mandaat
van uit BO (met begeleiding bij aanvang)
Ter inspiratie: hoe kunnen we verder professionaliseren binnen Rugby Vlaanderen
o Externe bestuurders aantrekken?
o Hoe samenwerking versterken/dingen meer samendoen.
Þ Opnieuw te bekijken na de AV’s van Belgium Rugby en LBFR
Stand van zaken verzekeringen offerte bij Ethias en Arena. Te kijken via contactpersoon van Marc
Gerard. Momenteel contact opgenomen met de persoon die dit verder zal beijken.
Onafhankelijke ethische commissie: liefst zo neutraal mogelijk, zonder operationele mensen
(personeel) en geen bestuurders.
Þ Mathias polst bij VSF/andere federaties
Varia:
o BE vs NE: waarschijnlijk zonder publiek of misschien als testevent
o Locatie waarschijnlijk Waterloo of misschien Leuven (vrije zone is waarschijnlijk te klein)
o Zal gestreamd worden live op sporza op zondag en nadien een reportage
o Tiegem Tigers contacteren omtrent “verhuis” van spelers
Þ Nagaan bij Michel

Volgende vergaderingen gaat door op 31 mei ook forumvergadering

