
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 20 december 2021, 19u30 meeting Mandela  

 
 

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

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

 

BOEIEN  
• Uit vorig verslag: niet-effectieve leden voorstel voor unifploegen opnemen. Dit aanpassen in het intern 

reglement.  
 Mathias zal dit inplannen ter wijziging van het intern reglement 

 

BINDEN  
• Transfer Louise Liègeois; haar transfer kan je terugvinden in bijlage.  

 Op basis van het intern reglement werd deze niet goedgekeurd door het bestuudersorgaan.  
 

BOUWEN 
• Bespreking Twizzit contract: er wordt een opzeggingsbrief gestuurd naar Twizzit aangezien het 3-jarig 

contract ten einde is. Dit zal opnieuw onderhandelt worden voor de komende jaren door Belgium Rugby 
met betrokkenheid van de directeur RV.  
 

TOPSPORT  

 

Personeel 
 

Overhead - varia 
• Cijfers RV, laatste stand van zaken is gegeven eind november 

=> rekeningcommissaris bellen omtrent nazicht. Begroting van de Belsevens aanhouden voor 
2021. Elke partij investeert het bedrag dat in het convenant gaat.  

• Intern reglement RV (kleine aanpassingen die overlopen worden), de aanpassingen zijn goedgekeurd door 
BO. Verslag wordt nog gestuurd naar de afwezige bestuuders voor goedkeuring.  

• Verzekeringen, zie bijlage excel voor de verschillende voorstellen van de verzekeringsmaatschappijen. BO 
stelt voor om nog een half jaar te laten verzekern en nadien de termijn te laten samenvallen met de LBFR. 
De directeur onderhandelt verder met de maatschappijen om einde 2021 met een voorstel/contract te 
komen.  

• Gaelic football club => voorstel doen, 5€ per lid? Maar zij hebben enkel interesse om aan te sluiten bij een 
erkende federatie en niets meer.  

=> hen de raad geven om bij een multisportfederatie aan te sluiten aangezien de band met het 
rugby te ver af is.  

• Think tank programma => voorstel wordt verder uitgewerkt door Bruno met Mathias. Er wordt gekozen 
om geen andere collega federaties uit te nodigen.  

• Functioneringsgesprek directeur  
o Op maandag 6 december hebben de voorzitter en vice-voorzitter een functioneringsgesprek 

gehouden met de directeur.  
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o Dit werd overlopen met het bestuursorgaan.  

 

 

Volgende vergaderingen gaat door op 14 tot 16 januari 2022 (think tank) 


