
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 28 juni 2021, 19u30 meeting Van der Valk  

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

 
BOEIEN  
•  
BINDEN  

 
BOUWEN 
• Acropolisplan, stand van zaken en ingediende projecten. 

o 23 clubs komen in aanmerking voorlopig 
o 2x weken extra tijd geven aan clubs om dossier aan te vullen. Michel communiceert 

met clubs dat hij ter beschikking staat voor clubs die dat wensen tot en met 8 juli. 
o 6 extra dossiers ingediend door clubs. Gent & Schilde à 1000€, Brigandze & Arendonk 

à 500€ 
o Betere opvolging doen van projecten waarvoor clubs subsidies ontvangen en dit delen 

met alle clubs (forum, zoom, bijscholingen,…) 
  
• Meer Nederlandstalige publicaties. Aanleiding is het vertaalde artikel op sportkipik. Momenteel 

verschijnen er weinig artikels in het Nederlands op onze website of die van sportkipik. Dit is door 
iedereen vastgesteld als een werkpunt.  

Þ Dit item mee opnemen in de digitale strategie  
Þ Punt bespreken op de meeting met alle federaties omdat er momenteel geen enkele 

personeelslid is voor communicatie => shared service?  
Þ Met Bruno spreken over de lange termijn van Sportkipik.  

 
TOPSPORT  
 
Personeel 
• Voordeel in alle aard 

Þ Gaan voor een abonnement voor het personeel maar er moet dan wel voordeel in alle aard 
worden aangerekend op de loonbrief.  

• Sociaal secretariaat,	idee	is	om	te	wijzigen	naar	een	kleiner	secretariaat	die	beter	advies	geeft	dan	
momenteel	SDworx.	De	prijs	is	nagenoeg	hetzelfde.	 

Þ Ok om te wijzigen naar een kleiner sociaal secretariaat voor de dienstverlening 
• Vacature stavaza: de 3 laatste sollicitanten werden besproken.  
•  

 
Overhead - varia 
• Negatieve rente boven 500.000€ met 0,5% => deel spaargeld naar andere bank?	 
• Boekhouding 2021 stand van zaken	 
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• Licenties en bijdrage aan Belgium Rugby 
 

 
Volgende vergaderingen gaat door op maandag 30 augustus in Mandela om 19u30 


