
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 28 februari 2022, 19u30 live in Mandela  

 
 

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

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

 

BOEIEN  
 

BINDEN  
 

BOUWEN 
 

TOPSPORT  

 

Personeel 
 

Overhead - varia 
• AV 2022 voorbereiden. De algemene vergadering gaat door op maandag 21 maart om 20u00. De leden 

krijgen deze week de uitnodiging toegestuurd met de agenda. Voor de AV worden er max twee mensen 
per club uitgenodigd. Belangrijk is om te benadrukken dat de clubs tijdig hun volmachten doorgeven aan 
andere clubs indien ze niet aanwezig kunnen zijn.  

 Er worden twee mensen uitgenodigd per club 

 Volmachten op tijd doorgeven  
- RV Vorst stemgerechtigd? Vorst is nog steeds voorwaardelijk lid van Rugby Vlaanderen.  

 Nog niet goedkeuren als volwaardig lid wegens schulden bij Belgium Rugby (voorwaarde tot 
definitieve goedkeuring) 

- Goedkeuring verslag AV 2021  
- Werkingsverslag 2021 en jaarplan 2022 (laten goedkeuren voor goed bestuur)  
- Verslag financieel comité, in naam van het financieel comité moet het verslag van de controle van de 

rekeningen worden voorgelezen.  
- Resultaat 2021 & jaarrekening 2021 goedkeuren. De cijfers worden gepresenteerd. Het verlies in 2021 

is kleiner dan begroot. Vooral minder kosten voor een aantal projecten en hogere inkomsten zorgen 
voor een kleiner verlies.  

 BO is unaniem akkoord om het resultaat van -23.789€ te presenteren aan de AV  
- Kwijting van de bestuurders voor 2021? 
- Goedkeuring financieel comité  
- Goedkeuring begroting 2022. Er wordt een begroting van -16K voorgesteld met als voornaamste doel 

om verder in te zetten op de groei van het rugby met een investering in het personeel.  Deze kost is 
momenteel te hoog maar langs de andere kant wordt een verdere stijging van het ledenaantal 
beoogd. Grootste wijzigingen tov 2021 zijn verhoogde kosten aan personeelskant (anciënniteit + twee 
indexsprongen), verhoogde kost ledenverzekering en extra investering voor digitale middelen voor de 
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opleidingen (extra subsidies Sport Vlaanderen). Aan inkomstenkant wordt gerekend op een verhoogd 
ledentarief om de kosten van de ledenverzekering te dekken.  

 BO is unaniem akkoord om het gebudgetteerde resultaat van -16.439€ te presenteren aan 
de AV  

- Verkiezingen  
o Herverkiezing Karen en Bruno  
o Coöpteren van Peter 
o Einde mandaat Frank  

- Nieuwe bestuurders?  
o Frederik Nayer?  
o Joris Dierckx  
o Hans & Wouter nog terugbellen  

- Oproep doen naar een nieuwe bestuurder => zoektocht financieel profiel. Enige voorwaarde is om een 
goedkeuring te hebben van hun clubbestuur.  

- Bij de verkiezen enkel stembriefjes maken met “ja of nee” geen onthoudingen. 
- Rechters (verkozen voor 4 jaar dus ok tot 2024)? 

Ongevallen cijfers  
 te verplaatsen naar latere datum wel belangrijk in het licht van de AV om de reden van 

tariefverhoging te kunnen duiden.  
- Vragen aan Sander om  

o Blessures in het rugby toe te lichten?  
o Post-covid zijn er aanwijzingen dat er meer blessures zijn  
o Belsevens en begroting => Belgium Rugby als driver  

• Verslag goed bestuur. We scoren 91,95% voor het jaar 2021. Waar we niet scoorden zijn: zelfevaluatie 
bestuur, functioneringsgesprek directeur, financieel comité nog niet geïnstalleerd voor AV.  

• Meer vrouwen aan het sport stuur, Frank, Mathias en Nathalie gaan naar de toelichting  
• Intentieverklaring  

- De middelen uit de intentieverklaring halen  
- Nog meer streven naar transparantie => financieel, personeel 
- Samenzitten met LBFR en Belgium Rugby (TD’s) om aanpassingen te vragen 

• Transfer Lucas van Schijndel, deze wordt niet goedgekeurd vanwege meerderjarig en verhuis daar geen 
reden voor is.  

• Competitie hervorming bij de dames. Er is twijfel bij de bestuurders en een aantal clubs over de nieuwe 
hervorming. Vrees voor:  

1. Dat er te weinig spelers onder 21 jaar  
2. Dat de oudere spelers die nu in de resereveploegen spelen zullen afhaken.  

 Toch quota  hanteren voor oudere spelers?  
 Clubs kunnen hun vragen nog stellen op de vergadering van 14/03 

• Er is een klacht gemeld bij Rugby Vlaanderen, ontvangen op 28/02/22. De klacht wordt behandeld via het 
handelingsprotocol en de API wordt op de hoogte gebracht.  

 

Volgende vergadering gaat door op maandag 21 maart 2022 in Mandela om 20u00 


