
  

 

 

RAAD VAN BESTUUR – Rugby Vlaanderen 

Maandag 28 november 2022, 19u30 live in Mandela  

 
 

Aanwezigen: Karen, Magteld, Arvid, Patrick, Olivier, Bruno 
Verontschuldigd: Wim, Stijn, Mathias 
 

Goedkeuring vorig verslag: momenteel niet 
Punten van belangenconflict: geen punten van belangenconflict 

 

BOEIEN  
• Powergirls - Wat is de mening van Rugby Vlaanderen - wat kan Stijn en Michel meenemen naar deze 

meeting (Stijn).  
 Verslag van meeting zal worden doorgestuurd. Meer nood aan actiepunten en timings. Clubs 

informeren wat er aan komt zodat ze kunnen voorbereiden. Goed afstemmen met beleidsfocus 
RV naar SV. Mathias vragen om ne push te geven. 

 

BINDEN  
• Voorstel bevraging van drop-outs seizoen 21-22. De vragen kan je hier terugvinden: 

https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=S1nRoQkQkDyvNkhqtymBC_2FnU8Kync9MmoHKMAVqVbV
cOHdZnUIuBuBspgS8Msqxj 
Zouden we dit niet opstellen naar alle leeftijden (dus niet alleen U18 spelers)?   
Opm:  

• vraag 5 :gesloten antwoorden 
• Volgorde vraag 6 

o  omwisselen naar vraag 3 
o mogelijk antwoord “ander sport” toevoegen 
o Mogelijkheid van meerder antwoorden aan te klikken 
o mogelijk antwoord “geen tijd/prioriteit” toevoegen met als subantwoorden gezin, werk, 

studies 
o mogelijk antwoord “verhuis, ploeg gestopt, entente” toevoegen 
o mogelijk antwoord “leeftijd” toevoegen 

• extra vragen: Hoe lang heb je gespeeld en hoe ben je gestart? 
 

BOUWEN 
• Malaise bij divisie 1 dames (Patrick) : feedback clubs/stakeholders ; straffen is niet de manier, eerder 

belonen(BP bij alle wedstrijden R) Reserven zouden moeten kunnen blijven spelen. Alg forfait is uit den 
boze. Mathias opvolgen. 

• Opleidingen: budgetten en mogelijkheden (Stijn): Bram heeft dossier rond “contact ready” ingediend zie 
begroting hieronder. Onder contact ready wordt verstaan: initiatieven rond tackel, scrum en breakdown.  
 

TOPSPORT  
• Werking Belsevens - "onze" doelstellingen en budgetten (Stijn): de doelstelling die verwacht worden vanuit 

BOIC en Sport Vlaanderen zijn: top 3 in Europa en ½ finale op World Series Qualifier. 5 ½ contracten 
worden uitgereikt door ADEPS. Budget van Sport Vlaanderen en Belsevens pas bekend in 
december/januari. Contracten worden niet gesubsidieerd door BOIC en Sport Vlaanderen. Nu staat er in 
de begroting 70K voor contracten van 500 net per maand voor 4 maanden. Loonkost per speelster = x2,7 = 

https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=S1nRoQkQkDyvNkhqtymBC_2FnU8Kync9MmoHKMAVqVbVcOHdZnUIuBuBspgS8Msqxj
https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=S1nRoQkQkDyvNkhqtymBC_2FnU8Kync9MmoHKMAVqVbVcOHdZnUIuBuBspgS8Msqxj
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5400 per speelster voor 4 maanden = 43.200€ dat we zelf moeten investeren. Verdelen door 3 liga’s en 
Sponsoring door Gavin. Max 7500€??? Te beslissen BO december. Actie Mathias. 

 

Personeel 
• Personeel: Efficiëntie en targets, kunnen we een cursus timemanagement aanbieden? (Stijn). Bram heeft 

deze cursus al gevold. Mathias heeft dit onder de controle en kan via evaluatiegesprekken de zwakheden 
aankaarten bij het BO. Dit is niet te taak van een bestuurder om het dagdagelijkse op te volgen. 

• Evaluatie directeur: vorige BO werd er gesuggereerd om een korte bevraging te maken en te laten in vullen 
door het personeel om van daaruit de evaluatie te voeren. Voorstel van de vragen: 
https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=jbOn4YXL5CRtXGI3ZZT5GWT_2BLTs_2Fr4990ZLsqfApcDXmd
q_2BWwbkQg_2B4j0H_2FHYqtV  
Wie wil dit afnemen voor de BO op 19 december. Voorstel 18u30, BO 19u30.  
Opm: 

• Vraag 3 en 4 omwisselen 

• Vraag 5: wat wordt er juist gevraagd? Coaching? careertraject? Opleiding? 
• Vraag 6 beter verwoorden 

• In het algemeen moet dit beter vertaald worden. 
 
Karen en Arvid willen het gesprek doen nadat de werknemers eerst dit online hebben ingevuld. Antwoorden 
sturen naar Arvid en Karen. Mathias aan werknemers doorgeven dat ze hier zijn. 

• Terugkoppeling gesprek van Michel. Verslag opmaken van eerste  gesprek door Arvid en Olivier. 
 

Overhead - varia 
• One Belgium Rugby – stand van zaken : Mathias extra meeting. 

• Begroting 2023 voorstel: streven naar begroting in evenwicht en afwachten wat Sport Vlaanderen 
beleidsfocussen gaan zeggen + One Belgium Rugby. Mathias extra meeting 

• Sport Vlaanderen: vanaf 2023 3 miljoen recurrent extra budget voor de federaties op een totaal van 21 
miljoen.  

o 1 miljoen voor de algemene werkingssubsidies  
o 1 miljoen voor de BF sportkaderopleidingen (zie verder ook) 
o 1 miljoen voor topsport  

Daarnaast: indexprovisie 
o 1,2 mio extra voor 2022   
o 2 mio voor 2023  

 

• Bespreking vragen evaluatie bestuursorgaan: 
https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=OHnyUbPvjKplzLS2i5GT8hmshiA7C7wlRjKJkw
FOvjL9ah_2FfZS5HdU0V0GwNjEi1   
…ok voor iedereen 

• Data vergaderingen 2023: voorstel Olivier aanvaard 23/1 BO en Forum, 22/5 BO en FORUM 
 

Volgende vergaderingen gaat door op maandag 19 december in Mandela om 19u30 

https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=jbOn4YXL5CRtXGI3ZZT5GWT_2BLTs_2Fr4990ZLsqfApcDXmdq_2BWwbkQg_2B4j0H_2FHYqtV
https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=jbOn4YXL5CRtXGI3ZZT5GWT_2BLTs_2Fr4990ZLsqfApcDXmdq_2BWwbkQg_2B4j0H_2FHYqtV
https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=OHnyUbPvjKplzLS2i5GT8hmshiA7C7wlRjKJkwFOvjL9ah_2FfZS5HdU0V0GwNjEi1
https://nl.surveymonkey.com/r/Preview/?sm=OHnyUbPvjKplzLS2i5GT8hmshiA7C7wlRjKJkwFOvjL9ah_2FfZS5HdU0V0GwNjEi1

