RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen
Maandag 31 mei 2021, 20u00 online meeting
Aanwezigen: Frank, Karen, Stijn, Olivier, Arvid, Bruno en Mathias
Verontschuldigd: Peter, Magteld
Goedkeuring vorig verslag:
• Sponsorvoorstel en contact met Slimfitbit
Þ Werkgroep oprichten om het voorstel te bekijken, afspraak maken met
slimfitbit met Olivier.
Punten van belangenvermenging: geen punten van belangenconflict

BOEIEN
BINDEN
⁃ Gamification; opvolging na vertrek van personeelslid moet hiervoor continuïteit worden
gegarandeerd. Momenteel zijn we de piste aan het bekijken om dit project uit te werken
via de oprichting van een aparte entiteit waar het personeelslid en Rugby Vlaanderen in
zit. Op die manier kan het verder gecommercialiseerd worden. Er wordt gedacht aan een
coöperatieve ipv een vzw. Idee is om dit met ons boekhoudkantoor hiervoor mee in te
staan. Plan B uitwerken indien werknemer dit niet meer uitwerkt. Vragen aan werknemer
hoe hij de timing ziet.
Þ Juridische vorm verder af te stemmen met Magteld
Þ Volgende BO over beslissen

BOUWEN
⁃ Vacature STC: 8 kandidaten worden uitgenodigd in de week van 14 juni. Olivier en
Stijn willen deel uitmaken van de selectiecommissie samen met Mathias
⁃ Lidmaatschappen 20-21: er zijn twee formules: clubs kunnen nog leden aansluiten tot
31/08 en dit voor 5€ per licentie. Rechtstreeks aansluiten bij RV kan niet. Of ze kunnen
reeds aansluiten voor volgend seizoen tegen normaal tarief.
Þ Geen rechtstreeks lidmaatschap bij RV

⁃ Voorstel korting voor seniorenlicenties dus 18+ die tijdens het seizoen 20-21 actief waren.
32€ ipv 45€.
Þ Op basis van de berekening wordt de korting van 13€ per competitie
licentie goedgekeurd.

⁃ VR game boekhouding: ter info worden de opmerkingen van na de rapportering
toegelicht. Deze gaan over de afschrijvingen, dit moet normaal op 3 jaar terwijl het nu
maar over 1 jaar gaat waardoor er elk jaar subsidies worden gemist. Het project zal
worden ingediend voor 4 jaar ipv 3 jaar om een extra moeilijkheidsgraad te kunnen
toevoegen.
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TOPSPORT
Personeel
Overhead - varia
⁃ Telefonie personeel => gsm en pc voordeel in alle aard bekijken alvorens hierop in te
gaan.
⁃ Rydoo tool - onkosten digitaal ingeven
Þ Ok verder onderzoeken voor speelsters van de sevens
Þ Nagaan voor sponsoring

⁃ Update covid-19 => nagaan met de medische commissie en VSF (rond privacy)
⁃ Cadeau voor Kristof. Afspreken met hem op een club
Þ Kristof uitnodigen op de volgende BO + reserveren in restaurant.

Volgende vergaderingen gaat door op 28 juni live!

