
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 25 oktober 2021, 19u30 meeting Mandela  

 
 

Aanwezigen: Frank, Arvid, Magteld, Karen, Stijn, Bruno, Wim en Mathias 
Verontschuldigd: Peter, Olivier  
 

Goedkeuring vorig verslag: unaniem goedgekeurd 
Punten van belangenconflict: geen punten van belangenconflict 

 

BOEIEN  
 

BINDEN  
• Referees in België (Stijn): aanleiding vanwege het tekort aan scheidsrechters in België, zeker na covid-

pandemie (vergelijkbaar in andere landen). Stijn komt met een aantal voorstellen om dit probleem aan te 
pakken (zie ook document van Stijn):  

o Op korte termijn 
 Bevraging houden bij scheidsrechters die gestopt zijn (reden waarom ze stopten, zijn 

ze nog actief in het rugby, kunnen ze nog overhaald worden) 
 Vergoedingssysteem aanpassen (na probleem met aangiften van referees etc)  
 Koppelsysteem uitwerken waarbij scheidsrechters met 2 fluiten en op verplaatsing 

gaan 
 Regionale scheidsrechters laten samenweren  

o Op lange termijn 
 Structureel iets veranderen op nationaal niveau waarbij er een 

scheidsrechterscommissie is.  
 Te weinig erkenning voor de scheidsrechters door federatie en door de clubs 
 Te weinig visibiliteit van de week van de official 
 CMO’s naar de jeugdtornooien gaan lokken => belonen hiervoor door boetes te 

verminderen.  
 Verder bespreken op de think tank of scheidsrechterscommissie  

 

BOUWEN 
• Update beleidsfocus: VR game, gamification 

o VR game heeft vertraging, deze zal eind oktober uitkomen en nadien geevalueerd worden.  
o Gamification is herwerkt en wordt verder uitgewerkt voor 2021.  

 

TOPSPORT  

 

Personeel 
 

Overhead - varia 
• Data in 2022 en think tank (locatie + onderwerp), tijdens dit weekend worden de strategische 

doelstellingen scherpgesteld tot 2024.  
 think tank zal doorgaan op 14, 15 en 16 (na ontbijt terug) januari en dit in Oudenaarde.  
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• Vervolg meeting van de 3 federaties. Na het overleg van de 3 federaties begin oktober zijn er 3 groepen 
gevormd namelijk: DEVELOPMENT, OPERATIONS en HIGH PERFORMANCE. Elke groep werkt zijn deel 
verder uit ifv quick wins en lange termijn veranderingen.  

• Update cijfers: deze worden volgende week doorgestuurd.  

• Verzekering leden: dit wordt samen met de LBFR bekeken en gemandateerd aan Christophe Pirlo die dit 
ook voor de hockey op zich neemt. (LBFR moet nog hun mandaat voor hem bevestigen).  

• Gedragscode personeel en bestuurders rond GGS; deze werd aangevuld met een deel grensoverschrijdend 
gedrag.  

 Mathias zal dit doorsturen naar de bestuurders waarna zij hun opmerkingen kunnen geven. Dit 
zal dan op de volgende BO ondertekend worden door alle bestuurders.  

• Liaison officer Canada 7/11 tot 14/11, bedoeling is dat we vanuit RV een liaison officer voorzien om 
Canada te begeleiden 

 Mathias doet een oproep voor eventueel vrijwilligers en vult de gaten in met personeel  
• Varia: try-project met naschoolse opvang (Bram Van Necke) door RC Oudenaarde => 

 Zal als goed voorbeeld worden toegelicht op de volgende forum van 24 januari 2022 

 

Volgende vergaderingen gaat door op maandag 29 november in Mandela om 19u30 


