
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 24 oktober 2022, 19u30 Live in Mandela  

 
 

Aanwezigen: Patrick, Magteld, Arvid, Olivier, Bruno en Mathias  
Verontschuldigd: Karen (ziek), Stijn, Wim  
 

Goedkeuring vorig verslag: er zijn geen opmerkingen meer over het vorige verslag, dit werd 
goedgekeurd. U18 bevraging wordt na 1 november opgemaakt 
Punten van belangenconflict: geen punten van belangenconflict 

 

BOEIEN  
• Project Turnover (Olivier geeft meer uitleg): project rond werken met probleemjongeren via rugby. Ex-

international van NE is hierin betrokken. Reeds 7-8 jaar gaande in NE waarbij de speler - club – school – 
werkgevers betrokken zijn.  

o Stap 1: turnoverproject verder onderzoeken/uitpluizen, Youri uitnodigen/naar NE gaan om dit 
te bekijken (een dag meelopen). Welke stakeholders?  

o Stap 2: zoeken naar een trekker: sociaal medewerker/assistent  
o Stap 3: dossier indienen  

 

BINDEN  
 

BOUWEN 
 

TOPSPORT  

 

Personeel 
• Inplannen van: 

o Zelfevaluatie bestuur, Mathias stuurt korte bevraging naar bestuurders, ook vragen omtrent 
hoe ze de leidinggevende percipiëren (goede- en verbeterpunten) 

o Gesprek directeur! Dit zal voor de BO van november gebeuren. Mathias vraagt wie hier bij wil 
zijn.  

 28 november om 18u30: evaluatiegesprek directeur  
o Kaderopleidingen: refs erbij betrekken  

• Onkostenvergoedingen bestuurders! Mathias stuurt het document voor de onkosten nog mee zodat alle 
bestuurders hun onkosten kunnen doorgeven voor 2023 
 

Overhead - varia 
• Stand van zaken beleidsfocussen (zie ook presentatie) 

o WK campagne: benadrukken dat rugby zo geëvalueerd is dat alle mensen (rugby voor allen) 
de sport kunnen beoefenen). Wim bellen over technische innovatie voor het project 

o De andere projecten worden toegelicht via de presentatie  
 Mathias stuurt alle projecten door naar de bestuurders zodat zij dit kunnen nalezen en hun 

feedback kunnen gegeven.  
• Digitale maturiteit - opleiding https://vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/traject-

duurzaam-digitaal-groeien. Zetten we hierop in, wie sturen we? We kunnen voor de eerste 3 sessies 
meerdere mensen sturen (tot 4 personen). Patrick ook betrekken in intervisiemomenten, hij heeft hier  

https://vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/traject-duurzaam-digitaal-groeien
https://vlaamsesportfederatie.be/bijscholingen-begeleiding/traject-duurzaam-digitaal-groeien
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• Tussenstand cijfers RV (zie bijlage), dit werd besproken adhv de excel. Voorlopgie prognose is 10.000€ 
verlies dus min of meer in lijn met het begrote verlies.  

• Stand van zaken Unite project:  

 vrouwendepartement apart opnemen? Wordt meegenomen naar de besprekingen op 
donderdag 3/11  

• Kledijcontract Errea: we streven naar één kledijpartner voor heel België maar zijn wel content van de 
service en kwaliteit van Errea.  

 max één jaar, voorstel wordt nog nagestuurd.  
• Vergaderingen 2023: Mathias stuurt deze nog door  

 

 

Volgende vergaderingen gaat door op maandag 28 november in Mandela om 19u30 


