
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 27 september 2021, 19u00 meeting Mandela 

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

 
BOEIEN  
 
BINDEN  
• De entente regelingen en competitie in regionale 2 

Gezien de lage aantallen op de wedstrijdbladen in regionale 2 moeten we zeker zijn dat de 
wedstrijden kunnen blijven doorgaan later in het seizoen. BO vraagt om een voorstel te doen van 
maatregelen zoals:  

o Wedstrijden met minder dan 15 moeten mogelijk zijn met max 2 spelers verschil in 
aantallen 

o Rolling subs om spelers sneller te laten rusten 
o Minimum aantal spelers blijft wel 11.  

 
BOUWEN 

 
TOPSPORT  
 
Personeel 
• Stand van zaken personeel (wie doet wat).  

Mathias overloopt wie wat juist doet. De taken werden zoveel mogelijk afgelijnd om efficiënt de 
projecten te kunnen afwerken.  

• Technisch directeur congres in Zagred van RE – verwachtingen. De topic’s zijn relevant voor de 
liga’s en ook voor Belgium Rugby. Er wordt besloten om de kosten te delen door 3.  

Þ Kosten voor congres wordt gedragen door de 3 federaties  
Overhead - varia 
• Verzekeringen: Arena zal na de “slechte” statistieken waarschijnlijk de premie voor 2022 verhogen. 

Ze spreken zelfs van 50%. Er is een vraag om samen de polis met LBFR te herbekijken met 
Christophe Pirlo (vanuit hockey) als tussenpersoon.  

Þ Eerst bespreken met LBFR om te kijken of we onze verzekering nemen bij dezelfde 
maatschappij. Nadien eventueel mandaat geven aan Christophe Pirlo 

• Vertegenwoordiging + voorbereiding RV op tri-federatie-overleg 8 en 9/10 
Vanuit Rugby Vlaanderen moeten er toch 3 vertegenwoordigers zijn anders is het niet de moeite. 

Þ We bekijken wie kan en koppelen nadien terug naar Belgium Rugby.  
• Twizzit en licenties per rol/functie? Momenteel is er een probleem in twizzit omdat de managers 

een specifieke licentie nodig hebben om het wedstrijdblad in te vullen. Dit gaat enkel met STAY en 
SUPPORT PITCH.  

Þ BO beslist om meerdere functies toe te laten die gekoppeld zijn aan de bijbehorende licenties 
voorbeeld iemand met een FUN licentie kan ook een SUPPORT PICTH licentie aanvragen.   
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Volgende vergaderingen gaat door op maandag 25 oktober in Mandela om 19u30 


