
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 30 augustus 2021, 19u30 meeting Mandela 

 
 
Aanwezigen: Magteld, Karen, Frank, Olivier, Bruno, Peter, Olivier en Wim.  
Verontschuldigd: Arvid, Stijn   
 
Goedkeuring vorig verslag: vergeten te vragen, opnieuw volgende meeting!  
Punten van belangenconflict: geen punten van belangenconflict 

 
BOEIEN  
• Stand van zaken beleidsplan  

o Dit wordt opgevolgd via luik 2 en projectplan in excel. Dit wordt om de 2 weken met 
het personeel overlopen.  

o Alles is binnen bij Sport Vlaanderen voor 2022 
o Decreet zal in 2023 licht wijzigen. Vooral de beleidsfocussen worden aangepast. Daar 

zijn nieuwe opportuniteiten al zal het eerder beperkt zijn qua budget. Er zal wel meer 
ingezet worden op samenwerken via gedeelde back office of shared service. Zeker voor 
kleinere federaties.  

• Campagne “contact gemist-speel rugby”  
o Stand van zaken campagne en inzetten van de video’s. In de maand september en 

oktober worden nog video’s van de clubs ingezet om leden te activeren of nieuwe 
leden te zoeken.  

• Andere campagnes:  
o Jeugdvereniging: mooi voorbeeld in Brigandze dat kan overgenomen worden door 

andere clubs.  
o Belsevens crossover athletes: momenteel nog bezig. Er zijn twee detectietrainingen in 

september.  
o Dames U15 campagne: gaat opnieuw van start in 20-21, de campagne moet de clubs 

hebben om nieuwe leden naar de club te brengen.  
 
BINDEN  

 
BOUWEN 
• Taalkwestie op vlak van Belgium Rugby: dit is deels opgelost nu een bestuurder de vertalingen op 

zich neemt.   
• Meeting 8 oktober 2021 tussen de 3 federaties en moderator Thierry Zinzt. Doel is te komen tot 

samenwerkingsmodellen, code voor goed bestuur. Het aantal bestuurders en personeel wordt nog 
door Belgium Rugby doorgestuurd.  

• Noodfonds 2 verdeling! Je kan de verdeling van het 2de noodfonds in bijlage terugvinden. Deze zal 
eind augustus op onze rekening worden gestort.  

o Welke clubs hebben korting doorgerekend aan hun leden? Mathias vraagt dit na op de 
forumvergadering.  

Þ BO gaat akkoord met de verdeling van de middelen 
• Opening clubhuis Brigandze + dat van Brugge is reeds gepasseerd.  

o Beide clubs krijgen ter attentie nieuwe ballen. Die van Brugge worden op de volgende 
forum meegegeven.  

o Mathias, Michel zullen aanwezig zijn op de opening van clubhuis in Brigandze.  
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TOPSPORT  
• Stand van zaken Belsevens  

o Financieel, dit wordt door Dignate en Mathias opgevolgd en besproken met Romain en 
Marc. Aan LBFR kant is er momenteel nog geen opvolging.  

o Evaluatie 20-21: plan voor 2022 is binnen. Voor de European championship sevens 
eindigden de dames op de 5de plaats.  

o Test-trainingen: Zie hoger 
 
Personeel 
• Bram proost: voorstelling van zichzelf + toelichting van zijn taken. Bram stelde zich voor en start op 

2 september om de opleidingen, Vlaamse ploeg en gamification te verstreken.  
• Ouderschapsverlof Mathias naar 80% voor de maanden sept. tot jan. 2022.  Dit telkens voor 1 dag 

per week.  
Þ BO keurt dit goed  

• Koen Van den Elsen: Koen zou graag naar 80% gaan ipv van 50%. Een job in het onderwijs voor 
100% is voor hem nu een betere optie.  

o Aangezien er nog verschillende projecten zijn en de ervaring, goesting en meerwaarde 
van Koen, wordt dit door het BO goedgekeurd.  

Þ BO gaat akkoort met 80% en vraagt het contract op te maken met einddatum 31/08  
• Dries Michiels DSKO: na het vertrek van Kristof VH zijn we op zoek naar een nieuwe DSKO. Dries lijkt 

hiervoor een geschikte kandidaat. DSKO is de eindverantwoordelijke voor de opleidingen. Hij zit 
mee in de denkcel en doet een 7-tal werkvergaderingen met Bram Proost rond de opleidingen. Tot 
slot is de DSKO aanwezig bij de jaarlijkse docentenmeeting en zoekt hij actief mee naar nieuwe 
docenten. Bedrag dat hiertegen overstaat is 900€ per jaar;  

Þ BO gaat hiermee akkoord 
 

Overhead - varia 
• Voorzitterschap BOIC 31/08: zie mail van 25/08 (in bijlage): Frank zal naar de toelichting/debat 

gaan dat door het VSF is georganiseerd.  
• Kwartaalcijfers toelichting: je kan de uitgaven tot 25/08/2021 in bijlage terugvinden per project. 

De forcast bepaalt wat er nog uitgegeven zal worden.  
o Momenteel geen echte uitschieters al zal het verlies groter zijn dan begroot gezien het 

extra personeelslid (vooral impact op 2022).  
• Allen naar onedrive en office 365 

o Office 365 wordt vooral gebruikt om online documenten op te slagen en te delen.  
• Jan Harrus van BNP Paribas geeft een toelichting rond beleggen. Beleggingsfondsen worden 

aangeraden met neutraal risico. Bedrag maakt niet uit, gemiddeld percentage ligt rond 5%. Vragen 
zijn wat is het bedrag + termijn dat we het niet nodig hebben. Beleggingsprofiel is minstens 5 of 10 
jaar. Hoe wordt de portefeuille opgebouwd? Indien een bedrag van 200K wordt er gekozen voor 6 
fondsen, dit zijn thematische fondsen. We kunnen mee kiezen welke fondsen (voorbeeld voor 
ethische redenen). Eerder duurzame fondsen kunnen gekozen worden. Er is ook een flexibele 
instap als uitstap, dit wordt besproken met de adviseur. Best gespreid instappen dus niet alles 
ineens. Kostenstructuur zou er als volgt uitzien:  

o Instapkost 100k wordt 3% genomen en rest komt op effectenrekening  
o Na termijn wordt de winst ook het volgende afgehouden: lopende kosten  
o Bij uitstap is er altijd een beurstaks 1,32% (voor vzw’s) dus best beleggen op lange 

termijn. Dus dat is het advies. Best 10-15 jaar.  
o 1,3 en 2% nog kosten die afhangen van gekozen beleggingsfonds.  

Evaluatie is traditioneel om de 3 maanden.  
Þ Bedrag, profiel en voorkeuren van fondsen nog bepalen op volgende BO. Normaal een 

neutraal profiel.  
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Þ Periode minstens 10 jaar 
Þ Bedrag max 100.000€ beleggen maar niet alles in eens, eerder gespreid.  

 
 

Volgende vergaderingen gaat door op maandag 27 september in Mandela om 19u00 


