
JAARVERSLAG 
RUGBY VLAANDEREN

2021



 

Inhoudsopgave 

Structuur van Rugby Vlaanderen 3 

Organigram 3 

Samenstelling bestuursorgaan 3 

Remuneratie bestuurders 4 

Wijze van omgang met de code goed bestuur 4 

Register van belangenconflicten Rugby Vlaanderen vzw 5 

STRATEGISCH PLAN 2021-2024+1 (vanwege covid) 6 

PIJLER 1 | BOEIEN 7 

Get Into Rugby 7 

Sociocup (recreatieve vorm) 8 

Power girls (meisjes van 13 tot 18 jaar) 8 

PIJLER 2 | BINDEN 10 

Gamification 11 

PIJLER 3 | BOUWEN 12 

Nieuwe clubs 13 

 13 

Acropolis 2.0 13 

Opleidingen 14 

Jaarrekening en inkomsten/uitgaven 16 





Structuur van Rugby Vlaanderen  

Organigram 

De clubs zijn de leden van RV en hebben stemrecht op de algemene vergadering. Zij hebben 8 

bestuurders gekozen voor het bestuursorgaan van RV die de strategische lijnen uitzetten. Het 

bestuursorgaan heeft 4,6 voltijdse medewerkers ter beschikking om het beleid en de dagelijkse 

werking uit te voeren. De personeelsleden kan u terugvinden op onze website 

 

Samenstelling bestuursorgaan 

De raad van bestuur bestaat uit negen bestuurders die maandelijks samenkomen. Elk jaar in januari of 

februari is er een beleidsweekend (vrij & zat) waar de doelstellingen van Rugby Vlaanderen overlopen 

worden en eventueel aangepast worden.  Vanuit Rugby Vlaanderen zijn we vragende partij naar 

personen die ons team kunnen versterken. De functieomschrijvingen kan je terugvinden op onze 

website.  

 

In 2021 heeft Wim Labie ons bestuur aangevuld. 

https://rugby.vlaanderen/structuur/personeel/
https://rugby.vlaanderen/bestuurders/
https://rugby.vlaanderen/bestuurders/


 

Remuneratie bestuurders  

De bestuurders krijgen enkel een onkostenvergoeding, de functie als bestuurder is dus volledig 

vrijwillig. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op een duo ticket bij interlands van de zwarte duivels. 

Het totale bedrag dat in 2021 uitgekeerd is aan km’s voor bestuurders = € 1806. 

Wijze van omgang met de code goed bestuur  

Het bestuursorgaan streeft ernaar om elk jaar zo hoog mogelijk te scoren op de harde indicatoren die 

verdeeld zijn over het luik transparantie, democratie en interne verantwoording. Zij evalueerde de 

code goed bestuur op het think tank weekend bij de start van 2021. Daar werd geopteerd om geen 

evaluatie van de directeur te doen en geen zelfevaluatie van het bestuurd omdat deze in 2020 heeft 

plaatsgevonden en er geen nood was om dit opnieuw te doen. In 2022 zullen deze wel opnieuw 

gebeuren, dus om de twee jaar.  

 

De score voor de harde indicatoren in 2021 kan je in bijlage terugvinden.  

 

In 2021 werd er verder gewerkt aan de zachte indicator: “De organisatie betrekt interne 

belanghebbenden in haar beleid” .  

In 2021 (corona crisis) hebben we verschillende actoren in de clubs bevraagd om een beter beeld te 

krijgen van elke club maar ook een algemeen beeld van de rugbyclubwerking. Er werden verschillende 

bevragingen opgesteld die door de clubs werden verdeeld voor:  

• Hun trainers 

• De ouders van spelers <12j  

• De spelers > 12 jaar  

• De vrijwilligers in de clubs 

• De bestuurders  

Op die manier kregen we een 360° beeld van elke club.  

 

Daarnaast zijn we in 2021 gestart met een klankbordgroep dames om een project te starten voor 

dames tussen 13 en 18 jaar. Zowel vrouwelijke speelsters, topsportspeelsters, als trainers van de clubs 

(die dames trainen) maakten deel uit van de klankbordgroep. Daaruit is het project powergirls 

ontstaan. In onderstaande tabel kan je de zachte indicatoren voor de komende jaren terugvinden met 

de score die we willen behalen.  



 

# Zachte indicator Score in 

2020 

Streefdoel score (0-4) 

2021 2022 2023 2024 

4 De organisatie heeft gelimiteerde 

ambtstermijnen 

  3   

6 De organisatie betrekt interne 

belanghebbenden in haar beleid 

 3    

7 De organisatie heeft een beleid inzake 

sociale vaardigheid 

    2 

12 De organisatie heeft geschikte 

klachtenprocedure 

   3  

 

Voor het jaar 2022 werken we verder aan de ambtstermijnen.  

Register van belangenconflicten Rugby Vlaanderen vzw 

In 2021 waren er geen gevallen van belangenconflicten waarbij de betrokken bestuurders zich 

onthielden in de discussie en de beslissing.  

 

  



STRATEGISCH PLAN 2021-2024+1 (vanwege covid) 

Ons plan is opgebouwd uit 3 eenvoudig maar duidelijke en richtinggevende pijlers. Binnen elke pijler 

zijn verschillende projecten uitgeschreven om de doelstelling van 10.000 leden te realiseren. namelijk: 

• BOEIEN | heeft als doel om meer mensen te laten kennismaken met rugby, we willen hen 

boeien door de rugbysport en de cultuur van het rugby 

• BINDEN | heeft als doel om de leden te binden aan rugby. Wij willen rugbyspelers langer 

houden in onze sport, ook al is het competitieve rugby misschien niet meer voor hen 

• BOUWEN | heeft als doel om bestaande clubs te ondersteunen en nieuwe clubs te bouwen! 

 

 

  



PIJLER 1 | BOEIEN  

Binnen de pijler Boeien willen we drie grote projecten lopen. Elke project zorgt ervoor dat we meer 

spelers rugby zullen spelen. Tegen 2025 willen we 33% nieuwe spelers per seizoen aantrekken.  

 

 

 

Get Into Rugby 

Er zijn in 2021 verschillende GIR-trajecten doorgegaan met een focus op < 14 jarigen. We overlopen 

de belangrijkste toename van leden hieronder:  

• Lommel toename met 18 leden (U8 tot U12)  

• Roeselare toename met 16 leden (U10 en U12)  

• Haspinga toename met 131 leden (U8 tot U14)  
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Sociocup (recreatieve vorm) 

Sinds 2021 zijn er verschillende wedstrijden doorgegaan in naam van de sociocup. Dit zijn recreatieve 

wedstrijden met spelers uit de Mixar, startende clubs en/of veteranenploegen.  

Zij speelden in 2021 geregeld tegen elkaar op volgende data: 

 

DAG DATA CLUB LEDEN NIET-LEDEN 

VRIJDAG 2/07/2021 GENT 50 5 

ZATERDAG 3/07/2021 RC9 32 1 

ZONDAG 4/07/2021 LOMMEL 40 2 

ZATERDAG 10/07/2021 TONGEREN 25 3 

VRIJDAG 16/07/2021 MECHELEN 40 2 

ZONDAG 24/07/2021 MECHELEN 36 1 

ZATERDAG 31/07/2021 RC9 38 2 

ZATERDAG 7/08/2021 ROESELARE 62 4 

ZATERDAG 28/08/2021 OUDSBERGEN 35 2 

 

Daarnaast zijn er verschillende clubs met touchleden:  

 

 

Power girls (meisjes van 13 tot 18 jaar) 

Er werden in 2021 verschillende tornooien georganiseerd voor meisjes tussen 13 en 18 jaar nationaal. 

Een 9-tal clubs schreven zich in om aan het project deel de nemen. Je kan de locaties en clubs in 

onderstaande affiche terugvinden  
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Het aantal power girls per Vlaamse club kan je hieronder terugvinden voor de U15 en U18 categorie. 

De meeste meisjes bevinden zich bij Dendermonde gevolgd door Gent en Celtic.  
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PIJLER 2 | BINDEN  

Het aantal spelers dat elk jaar stopt is te hoog. Zeker tijdens de covid-jaren zoals in in onderstaande 

tabel kan zien:  

Seizoen doorstroom drop-out Totaal % drop-out nieuwe spelers % nieuw 

2020-2021 3077 1212 4289 28% 1185 28% 

2019-2020 3095 1480 4575 32% 1537 34% 

2018-2019 3039 1590 4629 34%  0 

 

Het laatste seizoen 20-21 is het aantal drop-outs terug gedaald naar een 28%, tijdens covid was de 

drop-out het hoogste.  

Via verschillende projecten willen wij de doorstroom verhogen naar 76% (= drop-out 24%) 

 

 

Via onderstaande projecten willen wij het aantal drop-outs beperken:  



 

Gamification  

Via de samapp hebben we een aantal games ontwikkeld voor de leerkrachten LO om actief te 

gebruiken in hun klas. Het rugby wordt er op een simpele, ludieke manier toegelicht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele cijfers over de samapp:  

• #61 onderwijs applicaties 

• 500 Actieve maandelijke gebruikers 

• 7500-10.000 downloads 

 

Daarnaast werd er een game ontwikkeld voor de clubstrainers U14 tot U18 waarbij de spelers worden 

uitgedaagd in verschillende levels en met tools/superpowers om elk level uit te spelen.  

 



 

 

PIJLER 3 | BOUWEN  

Wij willen bouwen aan sterke clubs. In 2025 willen wij 90% van de clubs die deelnemen aan het 

Acropolisplan waarvan de meeste onder hen een brede werking hebben = meer dan 100 leden per 

club.  
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Nieuwe clubs 

Er zijn in 2021 een aantal clubs die we verder moeten opvolgen, die nog niet zo lang bestaan en 

waarvan het ledenaantal nog onder de 40 leden ligt namelijk:  

• Tongeren  

• Aalst  

• Zottegem 

• Tiegem Tigers 

• Daarnaast is er interesse om een club te starten in Heist-op-den-Berg 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze clubs ondersteunen we door GIR acties, ondersteuning in hun communicatie, steun bij het zoeken 

naar een trainer enz. Hieronder een aantal voorbeelden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acropolis 2.0  

Met het Acropolisplan willen we verschillende clubs ondersteuning in hun werking en streven naar 

kwaliteit. In 2021 konden we 24 clubs bereiken (van de 30), de beste score sinds afgelopen 5 jaar.  

 



 

 

 

Het Acropolisplan 2.0 werkt niet meer in 2 sporen zoals ervoor maar zorgt ervoor dat een club 

punten verzameld per criteria. Nadien worden alle punten opgeteld waartegenover een financieële 

incentive staat.  

 

Opleidingen 

In 2021 werden er verschillende opleidingen gegeven. Het totaal kan je hieronder terugvinden: 

  

 

 

Het aantal vrouwelijke coaches weerspiegelt daarnaast het aantal vrouwelijke speelsters in %. Daarnaast zien 

we dat ¾ van de coaches onder 45 jaar zijn.  
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Jaarrekening en inkomsten/uitgaven 

Hieronder kan je de inkomsten en uitgaven voor 2021 terugvinden. De jaarrekening zit in bijlage. Het 

resultaat van 2021 komt neer op een verlies van € -23.788. Dit is een gepland verlies na de herstart 

post-covid.  

UITGAVEN  Begroting U21   Actuels U21  INKOMSTEN Begroting I21 Actuals I21 

ALGEMENE WERKING  €          381.070,00   €                447.354        

Personeelskosten 
 €                226.070  

 €                217.792  Basis subsidies 
 €                205.300  

 €                210.428  

vaste kosten administratie 
 €                  30.000   €                  34.389  

LD Socio Cup  
 €                  15.000  

 €                  14.500  

Sportverzekering clubs 
 €                  70.000   €                  73.865  

Jeugdsport 
 €                  23.163  

 €                  25.510  

Transport (Auto)  
 €                  10.000  

 €                  10.415  IN Gamification 
 €                  16.000  

 €                  16.000  

IT toepassingen  €                  15.000   €                  17.527  IN VR Game 
 €                  14.555  

 €                  13.100  

Covid-19 relance pakket   €                  30.000   €                  93.366  Sportkampen  €                  20.000   €                  23.576  

  
    Topsport  €                159.142   €                212.217  

WERKINGSMIDDELEN  €                349.420   €                356.636  Coronanoodfonds SP    €                  71.080  

BOEIEN  €                  39.400   €                  43.146        

Get Into Rugby  €                     3.900   €                     1.372  Fondsenwerving  €                  45.000   €                  41.457  

Sportkampen  €                  15.000   €                  20.295  Licenties leden  €                150.000   €                129.469  

Recreatieve vormen  €                  17.000   €                  20.872  Korting licenties  €                 (20.000)   

Dames U15  €                     3.500   €                        607  Opleiding  €                  43.770   €                  13.027  

BINDEN  €                  25.000   €                  23.531  Andere organisaties  €                  12.500   €                     9.839  

Jeugdtornooien  €                     4.300   €                        195        

Gamification  €                  17.000   €                  22.529        

Competitie   €                     3.700   €                        806        

BOUWEN  €                100.878   €                  63.711        

Acropolis & 

clubondersteuning   €                  32.453   €                  32.726        

Nieuwe clubs  €                     4.000   €                     2.153        

Opleidingen & VR Game  €                  64.425   €                  28.831        

TOPSPORT  €                184.142   €                226.249        

Belsevens  €                159.142   €                215.749        

Jeugd XV  €                  25.000   €                  10.500        

TOTAAL KOSTEN  €                730.490   €                803.990  TOTAAL INKOMSTEN  €                684.430   €          780.201,55  

      RESULTAAT  €           -46.060,69   €           -23.788,89  

 

 



Hieronder kan je de subsidies van de afgelopen jaren vanuit Sport Vlaanderen terugvinden met ook 

een prognose van de subsidies voor 2022. Deze stijgen dus jaarlijks maar dit vooral te wijten aan de 

verhoging van de topsportsubsidies.  
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Foto’s van   

• Fotograag Leslie VS 

• fotograaf Erik Derycke - www.aasimon.be 

• fotograaf Kristof De Stickere - www.fotostickie.be 

• fotograaf Raf De Smet 

• fotograaf Luc Van Wiele 

 

 

 

 

























Peildatum : 31/12/2021

Deelindicator Ja/Nee/Nvt Score deelindicator
Score

indicator
Motivering Tips

Publiceert de organisatie de meest recente versies van de 
statuten, interne reglementen, organigram, sportregels op haar 
website?

ja 1
Statuten, IR en reglementen: https://rugby.vlaanderen/reglementen/
Organigram: https://rugby.vlaanderen/organigram/

Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te 
vinden via (doorklikken op) de homepagina?

ja 1
Over ons > goed bestuur > reglementen
Structuur > organigram

Publiceert de organisatie het gehanteerde beleidsplan op haar 
website?

ja 1
https://rugby.vlaanderen/beleidsplan-2/
Luik 1 en Luik 2 (mits update dec '21) opgeladen.
Tip 2021 opgevolgd dus op 'ja'.

Tip 2021: zorg dat zowel luik 1 als luik 2 van beleidsplan 21-24 te 
downloaden is voor de websitebezoeker.

Is dat document voor iedereen toegankelijk en terug te vinden 
via (doorklikken op) de homepagina?

ja 1 Homepage > beleidsplan

Publiceert de organisatie het meest recente jaarverslag? ja 1
https://rugby.vlaanderen/visie-missie/jaarverslag-2015/jaarverslag-rugby-
vlaanderen/

Vrijblijvende tip: kijk naar opmerking HI 1.9a voor je jaarverslag 
2020 online plaatst.
Vrijblijvende tip: Link waarop o.a. de jaarverslagen te 
raadplegen zijn is wel vreemd naar externen toe omdat er '2015' 
in staat, eventueel aan te passen?

Publiceert de organisatie de jaarverslagen van de 4 voorgaande 
jaren?

ja 1 2017, 2018, 2019, 2020

Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te 
vinden via (doorklikken op) de homepagina?

ja 1 Over ons > goed bestuur > verslagen

Publiceert de organisatie een publieke versie van de notulen van 
de raad van bestuur op haar website? Om redenen van privacy 
of discretie kan volledige transparantie soms niet aangewezen 
zijn.

ja 1
https://rugby.vlaanderen/visie-missie/jaarverslag-2015/jaarverslag-rugby-
vlaanderen/

Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de 
(motivering van) de beslissingen weer?

ja 1
Beslissingen van het BO staan steeds in het VET genoteerd in de notuelen.
Tip 2021 op gevolgd dus 'ja'.

Tip 2021: belangrijke beslissingen nog iets beter beargumenteren 
in het verslag alsook samenvatting van bespreking vooraf.

Wordt een publieke versie van de notulen van alle 
vergaderingen van de raad van bestuur van de afgelopen 12 
maanden gepubliceerd?

ja 1

Publiceert de organisatie de notulen en resultaten van de 
stemmingen van de algemene vergadering op haar website?

ja 1
https://rugby.vlaanderen/visie-missie/jaarverslag-2015/jaarverslag-rugby-
vlaanderen/
Duidelijk kader per stemming (ja, nee, onthouding)

Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en de 
resultaten van de stemmingen weer?

ja 1
Heldere samenvatting + duidelijk kader per stemming, ook met procentuele 
verhouding (ja, nee, onthouding)

Publiceert de organisatie de notulen van de algemene 
vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden?

ja 1 AV-verslagen van 2014-2021

Vermeldt de website van de organisatie de actuele 
samenstelling van de raad van bestuur? 

ja 1
https://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/

Wordt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en 
einddatum van het mandaat vermeld?

ja 1
Einddatum vermeld maar bij start mandaat alleen maand en jaar vermeld. 
Postitief gescoord maar zie tip 2022.

Tip 2022: voeg op de webpagina 
(https://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/) de effectieve 
startdatum van het huidige mandaat toe

Wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten 
vermeld (indien van toepassing)?

ja 1
Aantal en duur mandaten opgenomen in rooster van aan- en aftreden 
beschikbaar via https://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/.

1.7

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op
geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de
remuneratie van de leden van de raad van
bestuur.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op
geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de
bestuursvergoeding van de leden van de raad van bestuur en de 
voordelen in natura?

ja 1 1
Jaarverslag 2020 p9. 
Totaal bedrag over alle bestuurders heen vermeld alsook voordelen in natura 
(=tickets)

Vrijblijvende tip: Pas schrijfwijze ReMuNeratie aan in jaarverslag 
(M&N omgewisseld) 

1.8

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op
geanonimiseerde wijze over de verklaringen van
belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten
waarbij sprake is van belangenconflicten.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op
geanonimiseerde wijze over de verklaringen van
belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij
sprake is van belangenconflicten?

ja 1 1
Jaarverslag 2020 p 9 (2 gevallen opgenomen in register).
Zeer helder geformuleerd waar het conflict zit en dat bestuurders zich onthielden 
bij discussie en beslissing.

Tip 2021: 
Herformuleer titel naar register van belangenconflicten i.p.v. 
belangenvermenging.
Herformuleer deze zin in jaarverslag 2020 'Er waren X gevallen 
van 'belangconflict' (i.p.v. belangenvermenging). Er is sprake 
van een conflict, doordat de bestuurders zich onthielden van de 
discussie en beslissing heb je een potentiële belangenvermenging 
vermeden. 

1.2
De organisatie publiceert haar beleidsplan op haar 
website. Dat document is gemakkelijk terug te 
vinden en voor iedereen toegankelijk.

1

1.3
De organisatie publiceert het jaarverslag op de 
website. Dat document is gemakkelijk terug te 
vinden en voor iedereen toegankelijk.

1

1.4

De organisatie publiceert een publieke versie van
de notulen van de raad van bestuur op haar
website. Om redenen van privacy of discretie is
volledige transparantie soms niet aangewezen.
Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden
en voor iedereen toegankelijk.

1

1.6

Naam sportfederatie : Rugby Vlaanderen

Indicator

1.1

De organisatie publiceert haar statuten, interne
reglementen, organigram en sportregels op haar
website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug
te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2021

1. DIMENSIE TRANSPARANTIE

1

De website van de organisatie vermeldt de
actuele samenstelling van de raad van bestuur en
vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de
start- en einddatum van het mandaat. Indien van
toepassing vermeldt de website eveneens het
aantal en de duurtijd van de voorgaande
mandaten. 

1

1.5
De organisatie publiceert de notulen van de 
algemene vergadering op de website.

1



Werd in het laatst verschenen jaarverslag gerapporteerd over
de wijze waarop de federatie is omgegaan met de code goed
bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en
zachte indicatoren?

ja 1

In jaarverslag 2020 komt de manier van omgaan met de code goed bestuur 
grondig aan bod:
-score op HI met link naar volledig scoreblad + vooruitzicht om zo hoog mogelijk te 
scoren in de toekomst
-score op ZI alsook geplande acties en verwachte evolutie scores + vooruitblik
-remuneratie
-register belangenconflict

Licht de organisatie de gevallen waar wordt gekozen om af te
wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het ‘pas toe of
leg uit’-principe? 

ja 1
Jaarverslag 2020 p6: Er werd door het BO gekozen om niet af te wijken van de HI 
en deze zo goed mogelijk te verwezenlijken.
Tip 2021 opgevolgd dus 'ja'.

Tip 2021: Als er geen afwijking is van de code goed bestuur 
vermeld je in het jaarverslag: 'Er zijn geen afwijkingen t.o.v. code 
goed bestuur'
Tip 2022: het feit dat jullie slecht 1 keer per 2 jaar een 
zelfevaluatie van het bestuursorgaan doen (Hi 3.8) is een 
bewuste afwijking van de code goed bestuur. Neem dit op in je 
jaarverslag.

Geeft de organisatie in het jaarverslag aan welke
bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn
doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland?

ja 1

ZI: afgelopen acties + vooruitblik komend jaar komen aan bod

HI: afgelopen acties komen indirect aan bod via het scoreblad + vooruitzicht om 
zo hoog mogelijk te scoren in de toekomst. 
Tip 2021 opgevolgd.

Tip 2021: om positief te scoren in 2021 zorg je dat in het 
jaarverslag linkt naar de VSF tool ofwel dit beoordelingsblad met 
de eindscore van 2020 in. Daarnaast voeg je in het jaarverslag 
ook een stand van zaken per ZI waarvoor je je engageert (kan 
opgenomen zijn in VSF-tool).
Maak in het jaarverslag 2020 ook een overzicht van welke acties 
rond de de HI en ZI van goed bestuur zullen doen in 2021.
Verduidelijking: dit gaat niet over de wijziging in samenstelling 
van het bestuursorgaan maar concreet zegt het bestuur wat met 
het voorbije jaar heeft gewijzigd.

Bestaat er een document waarin per bestuursfunctie de
bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond
en gevraagde competenties van de bestuurder zijn beschreven? 

ja 1

https://rugby.vlaanderen/bestuurders/
Algemeen bestuurdersprofiel alsook voor voorzitter, secretaris en 
penningmeester. De profielen werden bijgestuurd in 2021 en opnieuw 
goedgekeurd door de AV (15/03/2021).
Taken en verantwoordelijkheden staan onder de de titel 'taken'
Achtergrond en gevraagde competities staan onder de titel 'gewenst profiel'

Vrijblijvende tip: Als je bestuurdersprofielen in de toekomst 
herwerkt, maak dan een onderscheid tussen taken en 
verantwoordelijkheden. Zie tabblad 'bestuurdersprofielen'

Worden deze profielen gemotiveerd op basis van de in het
document beschreven rol van het bestuur en de visie, missie en
strategische doelen van de organisatie?

ja 1
Tip 2021 opgevolgd, bestuurdersprofielen herwerkt (link met visie, beleidsplan 
alsook link met waarden Rugby Vlaanderen).

Tip 2021: Om in 2021 te kunnen scoren herwerk je alle 
bestuurdersprofielen zodat er een link is met de visie van de 
federatie alsook met het beleidsplan. Daarnaast moet ook 
duidelijk zijn wat de waarden precies inhouden (vb. link in profiel 
naar website-pagina met waarden). 

Zijn deze profielen goedgekeurd door de Algemene
Vergadering?

ja 1 Tijdens AV 15/03/2021 werd nieuwe versie 2021 goedgekeurd.

Bestaat er een document dat bepaalt dat de raad van bestuur de 
reële en de gewenste profielen periodiek en bij het ontstaan van
elke vacature evalueert? Kan de organisatie aantonen dat die
evaluatie conform deze verplichting heeft plaatsgevonden?

ja 1

(1)Periodieke evalutie: ok in theorie, praktische toepassing niet ok
'jaarlijkse evaluatie van bestuurdersprofielen' is opgenomen in document 
'bestuurdersprofielen'. 
In de praktijk werd dit in 2021 nog niet toegepast, zie tip 2022 om hier op te 
scoren in 2022 alsook enkele vrijblijvende tips.
(2)Bij elke nieuwe vacature: ok
Bij vrijgekomen functie van secretaris dit specifiek profiel geëvalueerd en beslist 
om het te behouden. Tip 2021 opgevolgd dus 'ja'

Tip 2021: Bij elke vrijgekomen functie zorg je ervoor dat de 
gewenste en reële bestuurdersprofielen geëvalueerd worden en 
dat dit ook opgenomen wordt in het verslag van de BO.

Tip 2022: Zorg dat je minstens op 1 vergadering van het BO ALLE 
bestuurdersprofielen evalueert en dit zo notuleert in het verslag 
(jullie hebben voor 'periodiek' namelijk in het document 
'bestuurdersprofielen' gekozen  voor 'jaarlijkse' evaluatie).
Vrijblijvende tip: Als jullie 'jaarlijks' te frequent vinden kunnen 
jullie dit  naar de toekomst toe aanpassen naar vb. 1 of 2 keer per 
beleidsperiode en dit aanpassen in jullie document 
'bestuurdersprofielen'.
Vrijblijvende tip: in het geval jullie voor een jaarlijkse frequentie 
gaan, neem 'evaluatie reële en gewenste bestuurdersprofielen' 
op in je werkplanning zodat dit periodiek op de vergadering komt 
en genotuleerd kan worden in het verslag.

Beschikt de organisatie over een document waarin de procedure
voor het opstellen van de agenda voor elke vergadering, het
verloop van de vergadering en de goedkeuring van besluiten is
vastgelegd?

ja 1
IR Art. 13 en 14

Wordt de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze
procedure vastgelegd in het document?

ja 1
Art 15: de voorzitter leidt de AV en het BO en houdt toezichthoudende rol voor 
beiden. 
Tip 2021 op gevolgd dus 'ja''

Tip 2021: Herwerk Art 15 zodat letterlijk staat 'De voorzitter houdt 
toezicht of de vastgelegde vergaderprocedure gevolgd wordt 
tijdens de RvB en de AV'. Momenteel staat alleen dat hij de 
vergadering leidt en de vergaderpunten afgaat.

1.9

De organisatie rapporteert in het jaarverslag over
het omgaan met de code goed bestuur in Vlaamse 
sportfederaties op basis van de harde en zachte
indicatoren. De organisatie licht de gevallen waar
wordt gekozen om af te wijken van de code
beargumenteerd toe, volgens het ‘pas toe of leg
uit’-principe. De organisatie geeft aan welke
bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden
zijn doorgevoerd en welke wijzigingen worden
gepland.

1

2.1

De raad van bestuur stelt op basis van de visie,
missie en strategische doelen van de organisatie
de gewenste profielen van de leden van de raad
van bestuur op. Die worden ter goedkeuring aan
de algemene vergadering voorgelegd.

1

2.2

De raad van bestuur legt de procedures vast voor
het opstellen van de agenda voor elke
vergadering, het verloop van de vergadering en
de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van
de raad van bestuur ziet toe op de correcte
navolging van deze procedures.

1

2. DIMENSIE DEMOCRATIE



2.3
De organisatie bepaalt zowel voor de raad van
bestuur als voor de algemene vergadering een
gepast quorum.

Beschikt de organisatie over een document waarin zowel voor
de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een
quorum is vastgelegd?

ja 1 1

AV: IR Art. 25 
BO: Statuten Art 17 & IR Art. 19 (staat onder titel 'beslissingbevoegdheden).
De helft +1 van de bestuurders moet aanwezig zijn om geldig te vergaderen en 
beslissingen te kunnen maken en de vz is doorslaggevend bij gelijk aantal 
stemmen..
Tip 2021 opgevolgd dus 'ja'

Tip 2021: Neem het quorum voor de BO op in het HR om hier 
positief te scoren in 2021.
Vrijblijvende tip: Leg voor het quorum van het BO de statuten en 
het IR naast elkaar en schrap waar nodig want er is overlap  
(Statuten Art. 17 & IR Art. 19)

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor 
bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode 
geldt? 

ja 1 Statuten Art. 13

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor 
bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode 
van 12 jaar geldt? 

ja 1

Statuten Art. 13
In de praktijk is Frank Michiels al vanaf 26/05/2004 voorzitter, dus tegen einde 
mandaat bijna 18 jaar lid van de BO. In jaarverslag staat dat dit uitzonderlijk is om 
de continuiteit binnen het bestuursorgaan te verzekeren. Het is aan de AV om de 
RvB op de maximale aaneengesloten termijn te wijzen, dossierbeheerder kijkt 
puur na of het in de statuten opgenomen is.

2.5

De organisatie stelt een gefaseerd rooster van
aftreden in voor de leden van de raad van bestuur
waardoor telkens slechts een deel van de leden
vervangen wordt en de continuïteit van het
bestuur gewaarborgd blijft.

Heeft de organisatie een rooster van aan- en aftreden voor alle 
bestuursfuncties waarin is vastgelegd dat telkens slechts een 
deel van de leden vervangen wordt? 

ja 1 1
https://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/ > rooster aan- en aftreden
Tip 2021 opgevolgd dus 'ja'.

Tip 2021: zorg ervoor dat het rooster van aan- en aftreden op 
jullie website gezet wordt om hier in 2021 op te scoren (vb. 
onderaan op de pagina 'bestuurders'). Voeg in het rooster 1 zin 
toe 'slechts x leden van het bestuursorgaan mogen gelijktijdig 
vervangen worden' 

2.6
De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer
per jaar.

Vergaderde de raad van bestuur minstens vijf keer de voorbije
12 maanden?

ja 1 1
https://rugby.vlaanderen/visie-missie/jaarverslag-2015/jaarverslag-rugby-
vlaanderen/
12 vergadering van het BO

Beschikt de organisatie over een document waarin een
gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe
bestuurders is vastgelegd?

ja 1
introductieprocedure staat beknopt opgenomen in benoemingsbrief +  Ppt 
gebruikt tijdens introductiegesprek (versie 2021)
Tip 2021 opgevolgd dus 'ja'.

Tip 2021: zorg voor een aangepaste powerpoint voor introductie 
met nieuwe beleidsplan alsook huidige samenstelling RvB.

Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de
voorzitter van de raad van bestuur?

ja 1
opgenomen in benoemingsbrief (2021)
Introductiegesprek met Wim Labie (nieuw bestuurslid) vond plaats op 
29/03/2021.

Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt een
benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis van welk
profiel zij/hij werd aangezocht?

ja 1

Mail verstuurd naar nieuw bestuurslid Wim Labie met o.a. benoemingsbrief waar 
verwezen wordt naar het bestuurdersprofiel. 
Bestuurdersprofiel zit niet in bijlage.
Flexibel beoordeeld want staat op website maar zie tip 2022 om te scoren in 2022.

Tip 2022: Steek het desbetreffende bestuurdersprofiel in bijlage 
bij de benoemingsbrief die jullie via mail versturen.
Tip 2022: Zorg dat in je benoemingsbrief verwezen wordt naar 
het het beleidsplan 21-24 (i.p.v 17-20). Zie tabblad 
'introductieprocedure'

Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en het
intern reglement van de organisatie, alsook het
meerjarenbeleidsplan?

ja 1
Staat opgenomen in de benoemingsbrief maar in de mail met benoemingsbrief 
staat alleen expliciet de link naar het meerjarenbeleidsplan. 
Flexibel beoordeeld want staat op website maar zie tip 2022 om te scoren in 2022.

Tip 2022: bij de mail met de benoemingsbrief aan de nieuwe 
bestuurders voeg je de link naar de statuten en het Intern 
Reglement toe (link naar website = ok). Zie tabblad 
'introductieprocedure'

2.8
De algemene vergadering vertegenwoordigt op
directe manier of via getrapte vertegenwoordiging 
alle leden van de organisatie.

Vertegenwoordigt de algemene vergadering rechtstreeks of via 
getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie?

ja 1 1 Statuten Art. 29

2.9

Binnen de grenzen van de organisatie bestaan
geen zelfstandige of autonome (regionale)
entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen
dat afwijkt van het door de algemene vergadering
en de raad van bestuur vastgestelde beleid.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen 
de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome 
entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen bepalen 
dat afwijkt van het door de algemene vergadering en de raad 
van bestuur vastgestelde beleid?

ja 1 1 Statuten Art. 3

2.4

De organisatie beperkt de mandaten van de leden
van de raad van bestuur in de tijd en zorgt ervoor
dat de maximale aaneengesloten zittingsperiode
niet langer is dan 12 jaar.

1

2.7

De organisatie stelt een gestandaardiseerde
introductieprocedure in voor nieuwe leden van de
raad van bestuur zodat alle leden voldoende
kennis hebben over de organisatie en haar
omgeving.

1



3.1

De afbakening van taken en bevoegdheden
tussen de organen van de organisatie wordt
vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk
reglement van de organisatie. 

Beschikt de organisatie over een actueel document waarin de 
afbakening van taken en bevoegdheden tussen de raad van
bestuur, de algemene vergadering, de directie en (indien
relevant) de comités beschreven is? 

ja 1 1

Statuten Art 9. bevoegdheid AV
Statuten Art 13: bevoegdheid RvB
HR Art 6. bevoegdheid, taken en verantwoordelijkheid algemeen directeur. 
Omschrijving agelmeen directeur zijn veel compacter dan die van technisch 
directeur topsport, kwaliteitsverbetering mogelijk.

Worden de functies van voorzitter van de raad van bestuur en
die van directeur in de praktijk niet gecumuleerd?

ja 1

Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de
functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van
directeur?

ja 1 Statuten Art 12

3.3
De organisatie legt in de statuten de
onverenigbaarheden met lidmaatschap van de
raad van bestuur vast.

Bepalen de statuten van de organisatie welke
onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van de raad van
bestuur?

ja 1 1

Statuten Art 12
-personen die werknemers zijn in bedrijf dat commerciële relatie heeft met SF
-personen die lid zijn van rechtsprekend orgaan binnen SF
-werknemers SF

Beschikt de organisatie over een document waarin is vastgelegd
wat de taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de
relatie met het bestuur zijn van de directeur of van de persoon
die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie? 

ja 1

IR Art., 6 Art. 20 & Art. 23. bevoegdheid, taken en verantwoordelijkheid 
algemeen directeur. Omschrijving agelmeen directeur zijn veel compacter dan die 
van technisch directeur topsport, kwaliteitsverbetering mogelijk voor algemeen 
directeur.. 
Hr art 19. handtekenbevoegdheid personeel

Tip 2022: Zorg voor een uitbreiding van Art 6 in IR zodat voor de 
algemeen directeur de bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden helder zijn. Dit is nu te compact.

Indien er meerdere personen een directiefunctie bekleden,
maakt het document dan duidelijk hoe de taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de
directieleden onderling verdeeld zijn?

nvt Mathias = directie

Wordt in dat document bepaald welke beslissingen aan de
directie worden overgelaten en welke beslissingen aan het
bestuur toekomen? 

ja 1 IR Art. 20
Tip 2022: Ga na of de directeur nog andere 
beslissingsbevoegdheid heeft t.o.v. de andere personeelsleden 
en integreer dit in Art. 6 van het IR.

Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe partijen
een duidelijke (financiële) grens gedefinieerd die bepaalt of de
directie dan wel de raad van bestuur bevoegd is?

ja 1
IR Art. 20: handtekenbevoegdheid in detail omschreven voor bestuur vs. 
Personeel (geen specifiek onderdeel voor directeur), inclusief financiële 
bovengrens voor contracten.

Vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek plaats
tussen een lid van de raad van bestuur en de directeur of de
persoon die de dagelijkse leiding heeft in de organisatie?
Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?

nee 0
gesprek plaatsgevonden op 6 december 2021.
Hier werd geen verslag van opgemaakt. Quick win naar de toekomst.

Voor de BO van december 2022 is er een functioneringsgesprek 
geweest. Zie verslag Bo van december. Indien gewenst kan ik 
het verslag + bevraging personeel sturen. 
https://rugby.vlaanderen/wp-content/uploads/2022/12/221219-
BO-web-1.pdf

Werd het verslag van het functioneringsgesprek goedgekeurd
door de raad van bestuur?

nee 0

in verslag BO 20/12/2021 staat dat het functioneringsgesprek heeft 
plaatsgevonden en het overlopen werd met het bestuursorgaan. 
Geen verslag dus deze deelindicator ook op 'nee'.

Ja zie verslag 

Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin de visie, 
de missie en de strategie van de organisatie zijn beschreven dat 
werd goedgekeurd door de algemene vergadering? 

ja 1
Voor foto 2021 gaat dit over beleidsplan 21-24: reeds goedgekeurd op AV 
29/08/2020

Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de 
algemene vergadering goedgekeurd jaarplan dat is afgeleid van 
het meerjarenplan? 

ja 1 Het jaarplan 2021 werd besproken en goedgekeurd op AV 15/03/2021.
Tip 2020: Jaarplan 2020 op AV maart 2020 laten goedkeuren 
zodat dit bij de controle 2020 niet negatief geplaatst moet 
worden.

Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de 
algemene vergadering goedgekeurde jaarbegroting die is 
afgeleid van de meerjarenbegroting?

ja 1 De begroting 2021 werd besproken en goedgekeurd op AV AV 15/03/2021.
Tip 2020: Begroting 2020 op AV maart 2020 laten goedkeuren 
zodat dit bij de controle 2020 niet negatief geplaatst moet worden

Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en
deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt op het
financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van de
organisatie?

ja 1
opgenomen in verslag AV 15/03/2021: Jorge d' Hanens is kandidaat 
rekeningcommissaris en unaniem verkozen voor controle jaarrekening 2021.

3.2
De functies van voorzitter van de raad van bestuur 
en die van directeur worden niet gecumuleerd. 

1

3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE

3.6

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring
aan het door de raad van bestuur voorgestelde
meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en
strategie, en de lange termijn financiële planning.

1

3.5
De raad van bestuur houdt jaarlijks een
functioneringsgesprek met de directeur.

0

3.7

De organisatie heeft een onafhankelijk financieel
of auditcomité dat door de algemene vergadering
benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het
financiële beleid en de financiële
informatieverstrekking van de organisatie. 

0,666666667

3.4

De raad van bestuur legt de aan de directie
gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden vast in het huishoudelijk
reglement. Indien meerdere personen een
directiefunctie bekleden dan maakt het reglement
duidelijk hoe de taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden tussen de directieleden onderling
verdeeld zijn. 

1



Beschikt de organisatie over een document waarin de werking,
taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon)
van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd?

ja 1

Art 42. in IR geeft zowel de samenstelling de werking als de taken van de 
financiële commissie aan. 
amenstelling: minstens 1 rekeningcommissaris + penningmeester
werking:  commissie krijgt inzage in alle stukken maar geen vergadering.
Tip 2021 opgevolgd dus 'ja' maar minstens tip 2022 opvolgen om te scoren in 
2022.
Vrijblijvende tips om dit nog kwalitatievere invulling mogelijk.

Tip 2021: een financieel auditcomité moet uit meerdere leden 
bestaan waarvan minstens 1  één intern onafhankelijk lid. Om 
hier in 2021 positief op te scoren moet het financieel auditcomité:
- uitgebreid worden tot minsten 2 personen (vb. 2 
rekeningnazichters of 1 rekeningnazichter en 1 penningmeester 
of 2 rekeningnazichter en 1 penningmeester,...). 
- benoem het effectief als financieel comité en pas art. 41 in HR 
ook aan op die manier. Door een ruimer comité zullen de 
samenstelling (hoe stelt AV leden aan en hoe lang duurt 
mandaat) alsook de werking (vb. hoeveel keer vergaderen per 
jaar) aangepast moeten worden in HR. 
Tip 2022: Vervang bij werking en taken 2 keer 
'rekeningcommissarissen' door 'financiële commissie' want de 
taken en werking hebben betrekking op de commissie.
Vrijblijvende tip: Bij 'Werking' ontbreekt nog hoe en wanneer de 
leden van het comité samen om effectief te vergaderen, het gaat 
namelijk breder dan de boekhouding nakijken.
Vrijblijvende tip: qua 'Samenstelling' is 2 personen het mimum 
waarvan minstens 1 onafhankelijke MAAR 3 personen is 
aangeraden + integreer 'deskundigheid'.

Heeft het financieel of auditcomité de meest recente
jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht aan
de algemene vergadering?

nee 0

Verslag AV 15/03/2021: In 2020 slecht 1 rekeningcommissaris, pas in 2021 is er 
effectief de overgang naar financieel comité.
Op de AV las de penningmeester het verslag van de rekeningcommissaris voor. 
Naar de toekomst toe zal het  'financieel comité' verslag uitbrengen aan de AV, dit 
kan door de penningmeester gebeuren maar wel in naam van het financieel 
comité. 
Voor boekjaar 2021 zijn zowel Karen (penningsmeester) en Jorge 
(rekencommissaris) de personen waaruit het financieel comité bestaat.

Tip 2021: Zorg dat er notulen van de AV zijn die de goedkeuring 
vermelden van de jaarrekening en het verslag dat het financieel 
comité daarover bracht 
Ja zie: https://rugby.vlaanderen/wp-
content/uploads/2022/04/Verslag_AV_RV_2022_def.pdf

3.8
De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis
haar eigen samenstelling en werking. 

Beschikt de organisatie over een verslag van een zelfevaluatie
door de raad van bestuur die de voorbije 12 maanden werd
uitgevoerd?

nee 0 0
De zelfevaluatie gebeurt slechts 1 keer per 2 jaar bij Rugby Vlaanderen. 
De laatste zelfevaluatie is van 2020.

Er is een zelfevaluatie gebeurd tijdens de BO van december. De 
bestuurders hebben ook een bevraging ingevuld op voorhand. 
Zie hierboven. 

3.7

De organisatie heeft een onafhankelijk financieel
of auditcomité dat door de algemene vergadering
benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op het
financiële beleid en de financiële
informatieverstrekking van de organisatie. 

0,666666667



Beschikt de organisatie over een gedragscode die van
toepassing is op bestuurders, directie en personeel?

ja 1
https://rugby.vlaanderen/gedragscodes/ 
Er werden zowel voor het bestuur als het personeel nieuwe gedragscodes 
opgesteld in 2021.

Bevat deze code minstens volgende elementen: de verplichting 
om integer te handelen, een onkostenregeling, een 
geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?

ja 1

personeel
integer handelen en belangenvermenging: geïntegreerd in punt 1
onkostenregeling: punt 4
geschenkenregeling: punt 3
bestuur:
integer handelen: punt 1
onkostenregeling: punt 6
geschenkenregeling: punt 5
belangenvermenging: punt 3

Werd de code ondertekend door alle leden van de raad van 
bestuur, de directieleden en personeelsleden?

ja 1

Nieuwe gedragscode (2021) werd ondertekend door:
-6 personeelsleden
-8 van de 9 bestuursleden (1 handtekening ontbreekt maar niet nominatief dus 
moeilijk te achterhalen).
Flexibel beoordeeld want intentie zit goed maar zie tip 2022.

Tip 2022: wanneer jullie de gedragscodes in de toekomst wijzigen 
of bij nieuw personeelslid/bestuurslid, voorzie in de nieuwe versie 
van de gedragscode onderaan de namen en per naam 
afzonerlijke handtekenruimte zodat duidelijk is wie ondertekend 
heeft. Zie tabblad 'gedragscode' een good practice.

Heeft de raad van bestuur de voorbije 12 maanden stappen 
ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op de 
hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen? Werd de 
algemene vergadering in kennis gesteld van de code?

ja 1
Nieuwe gedragscode (2021) staat op website en kwam aan bod tijdens de AV van 
15/03/2021 en werd door alle personeelsleden en bestuursleden ondertekend.

Beschikt de organisatie over een document waarin procedures
inzake belangenconflicten zijn vastgelegd?

ja 1 IR Art. 24

Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde of
daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld
(belangenconflicten worden gemeld in de notulen van de raad
van bestuur en bijgehouden in een register) en dat commerciële 
transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een
(in)directe familiale en/of commerciële relatie heeft
voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de
algemene vergadering of een door de algemene vergadering
gemandateerd orgaan?

ja 1

IR Art. 24
-melding: ok, inclusief reden van belangenconflict
-opname in notulen BO: ok
-opname in register: ok
-extra goedkeuring vragen aan aan AV: niet teruggevonden dus zie tip 2022 om 
te scoren in 2022.

Tip 2022: zorg dat je in je register de historiek van alle 
belangenconflicten bij houdt en niet alleen die van afgelopen jaar 
(zoals opgenomen in het jaarverslag 2022). Leg dit register voor 
bij foto HI 2022.

Tip 2022: voeg in Art 24 van het IR toe 'er moet 
voorafgaandelijke goedkeuring gegeven worden door de AV voor 
transacties met een derde partij waarmee een bestuurslid een 
familiale of commerciële relatie heeft'. Zie tabblad 
'belangenconflict'.Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van bestuur 

in bepaalde beslissingen waarin er sprake is van een
belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?

ja 1 IR Art. 24

Beschikt de organisatie over een geldend document waarin het
werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van
12 maanden is vastgelegd?

ja 1

https://rugby.vlaanderen/data-forumvergadering-raad-bestuur/
Data vergaderingen '21 en bijpassend vergaderschema staan online.
Ook voor 2022 reeds op website geplaatst.
Tip 2021 opgevolgd dus 'ja'.

Tip 2020: combinatie van dit schema met de werkelijke 
vergaderdata op de website plaatsen

Tip 2021: Laat alle vergaderdata van 2021 op website staan ook 
al zijn ze reeds voorbij, op die manier eenvoudig ja te scoren in Voorziet dit vergaderschema minstens de volgende activiteiten:

vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het beleidsplan
en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie, de evaluatie van
de directie, de bespreking en evaluatie van de governance van
de organisatie en het voorbereiden van de algemene
vergadering?

ja 1 werkschema omvat alle elementen.

Totaalscore 26,66666667
Maximale totaalscore 29

Rugby Vlaanderen 91,95% Totaal scorepercentage

Rugby Vlaanderen 100,00% Dimensie transparantie
Rugby Vlaanderen 100,00% Dimensie democratie
Rugby Vlaanderen 78,79% Dimensie interne verantwoording en controle

Legende
Tip 2021: deze tip werd goed opgevolgd, waardoor jullie scoren in 2021
Tip 2021: deze tip werd niet opgevolgd, waardoor jullie niet scoren in 2021
Tip 2022: deze tip moet opgevolgd worden om hier voor goed bestuur 2022 op te  blijven scoren
Tip: vrijblijvende tip om het goed bestuur kwalitatiever te maken of naar de toekomst te kunnen scoren

3.11
De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan en
bijpassend vergaderschema vast.

1

3.9

De raad van bestuur stelt een gedragscode op die
van toepassing is op bestuurders, directie en
personeel, en onderneemt stappen om te
waarborgen dat alle relevante actoren op de
hoogte zijn van de inhoud van de code en ze
begrijpen.

1

3.10
De raad van bestuur stelt procedures inzake
belangenconflicten vast die van toepassing zijn op
de leden van de raad van bestuur.

1
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