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Aanwezig van het Bestuur
J.H. Pieterse (voorzitter), E. Visser (penningmeester), A. Acda (secretaris, opleidingen, verenigingen), J. Takken (topsport
en Sponsoring), M. van Zoest (wedstrijdzaken), I. Rosier (jeugdzaken)
Aanwezig Bondsbureau: Andy Meredith, Marielle ten Rouwelaar
Aanwezige verenigingen
AAC Rugby (7) S. Yates; Alkmaarse RC (4) J. Stoop; Amstelveense RC (9) M. Borm; A.S.R.V. Ascrum (6) S. Ehren; RC The
Bassets (8) A. Wijten; RC RCC Bekaro (5) K. van der Donk; RC The Big Stones (4) H. Hokse; ORC The Black Bulls (2) F.
Volleberg; Bredase RC (10) H. Jongejan; Castricumse RC (8) B. Pieters; RC Den Helder (5) S. Volkers; RC Delft (10) O. Winkels;
RC DIOK (10) C. Ahsmann; Dordtsche RC (2) Th. Persoon; DRS-C (3) Th. Van Rens; RC The Dukes (10) E. van der Zande;
E.F.R.C. Eilanders (1) T. Mudde; RC Eindhoven (7) J. van den Broek; RC Eemland (10) M. Campagne; RC Emmen (4) B. Blank;
ERC’69 (4) W. Bos; (5) RC Greate Pier (3) E. Pietersen; RC ’t Gooi (10) E. Bosman; RFC Gouda (5) G.J. Mooij; Haagsche RC (10)
P. Hoog; RC Haarlem (10) P. van Dijk; DVS Hermes (1) J. Krabbendam; RC Hilversum (9) P. Lara; RC the Hookers (7)
R. Plaizier; RC Octopus (4) Th. Gevers; EZRC Oemoemenoe (7) H. v Dijk; RFC Oisterwijk Oysters (7) C. Jansen; RC Pickwick
Players (7) K. Pricker; ARC the Pigs (2) M. Lorray; Rotterdamse RC (9) B. Schwillens; RUS (3) M. de Haan; SRC Rush (2)
M. Woudenberg; RC de Scrumboks (3) A. Meeter; RC The Smugglers (2) S. Barnhoorn; RC Sneek (1) D. Visser; SRC Thor (4)
D. Vosse; RC Tilburg (8) J.van der Wolf; Utrechtse RC (10) A. Sliedrecht; USRS (5) M. Peels; Voorburgse RC (2) P. Kolthof;
RC Waterland (9) T. Termeulen; DRC the Wild Rovers (2) C. Griffioen; WRC Te-Werve (4) E. Brandt
Aanwezige commissies en organisaties
Commissie Financieel Toezicht (CFT) R. Dattatreya, G. Breuer
Aanwezige Ereleden en Leden van Verdienste
K. Blaas, L. van Herwijnen, T. Steenwinkel
Afwezig met kennisgeving
RC the Big Bulls, RC Drachten, EHRC Dragons, RCO Harlequins, Eddy Bicker (Erelid/LvV), Henk van Breukelen (LvV), Jus van
Doorn (Erelid), Gerard Kemps (Erelid), Tim Schumacher (LvV), Pieter Tolsma (Erelid), Simon Weersma (LvV),
1. Opening
De voorzitter Janhein Pieterse heet een ieder welkom en opent de vergadering.
Vanwege de aangescherpte Corona maatregelen zijn we ook dit keer genoodzaakt om de BALV online te laten plaatsvinden.
Er zijn wat aanpassingen gedaan naar aanleiding van de online ALV van 2 juli jl en daarom zal het stemmen op een andere
manier verlopen. De onderwerpen waarover gestemd moet worden zullen tijdens deze BALV worden besproken maar er
wordt op 1 oktober een e-mail naar alle clubs gestuurd met daarin een link naar de vragen waarover gestemd moet
worden. De vragenlijst kan tot uiterlijk zondag 4 oktober 23.00 uur ingevuld worden. De resultaten van deze stemmingen
wordt begin van de week na de BALV naar alle leden gestuurd.
De voorzitter meldt dat deze vergadering wordt opgenomen mede om de notuliste de gelegenheid te geven alle informatie
goed te verwerken in de notulen.
Covid-19
Sinds afgelopen maandag zijn er veel vragen gekomen over Covid-19. Binnen Rugby Nederland is hier intern over gesproken
en er is contact geweest met NOS*NSF en met World Rugby. Met de kennis die er is en de adviezen die er zijn, heeft het
bestuur besloten dat de competitie gespeeld gaat worden conform de planning. Er wordt vanuit gegaan dat alle
wedstrijden zo veel mogelijk gespeeld gaan worden, tenzij teams teveel gehinderd zijn door Corona. In overleg met de
tegenstander kan een wedstrijd verplaatst worden naar een latere datum. Het bestuur hoopt en gaat er vanuit dat alle
wedstrijden in goed overleg gespeeld worden, clubs zullen geen boete krijgen wanneer een wedstrijd wordt afgezegd.
Rugby Nederland doet een beroep op de sportiviteit en flexibiliteit van een ieder
2. Mededelingen en ingekomen stukken
De secretaris, Annelies Acda, geeft aan dat er een aantal ingekomen stukken zijn binnen gekomen rondom de promotiedegradatieregeling. Zij laat weten dat hier later in de vergadering op ingegaan zal worden.
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3. Notulen ALV 2 juli 2020
De notulen worden doorgenomen, waarbij de voorzitter het verzoek doet om vragen over het verslag die niet voor deze
vergadering van toepassing zijn, maar wel gesteld dienen te worden, in een later stadium te mailen naar info@rugby.nl
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Met dank aan de notuliste worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.
4. Jaarrekening 2019
De penningmeester, Ernst Visser, geeft aan de hand van een presentatie een toelichting op de financiële resultaten.
Het eigen vermogen is conform verwachting op dit moment nog negatief, maar de verwachting is dat het eigen vermogen
aan het eind van dit jaar positief zal zijn.
Eric van der Zande, RC the Dukes
Zou meer transparantie willen zien in de kosten tussen prestatiesport en breedtesport.
Er wordt afgesproken dat bij de begroting tijdens de volgende ALV in een apart overzicht duidelijk gemaakt wordt wat de
kosten zijn voor prestatiesport en breedtesport en wat de overhead is.
Tot slot neemt de penningmeester de BALV kort mee in de benchmark die is gedaan door de accountant.
De voorzitter van de Commissie Financieel Toezicht (CFT), Robi Dattatreya, geeft een korte toelichting op de functie
en taken van het CFT. Het CFT ziet dat Rugby Nederland al jaren met een beperkt budget veel zaken bereikt heeft
waaronder de goede resultaten van het Nederlands team.
Als aanbevelingen worden genoemd:
•
Het narekenen en afwikkelen van de reorganisatie 2014 voorziening
•
De accountant diverse processen binnen het bondsbureau te laten onderzoeken op betrouwbaarheid en risico’s
•
Handhaven beleid ‘naming-and shaming’ debiteuren.
Het CFT adviseert de ALV om de jaarrekening 2019 goed te keuren zoals deze er nu voor ligt en adviseert de leden om
decharge te verlenen aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
Onderwerp
Gaat u akkoord met de jaarrekening 2019?

Voor
59 / 289

Tegen
0/0

Onthouding
1/1

Uitslag
Aangenomen

Onderwerp
Verleent u het bestuur decharge voor het gevoerde beleid?

Voor
59 / 289

Tegen
0/0

Onthouding
1/1

Uitslag
Aangenomen

Ad Wijten, RC the Bassets
Veel clubs hebben issues met liquiditeiten vanwege Covid-19. In hoeverre wordt door Rugby Nederland nagedacht om het
bedrag dat op de bank staat in te zetten om clubs te ondersteunen.
Aangegeven wordt dat er een aantal zaken al zijn ingezet. Zo wordt o.a. de contributie niet verhoogd en kan de contributie
in twee tranches worden betaald.. Er wordt zeker ook nagedacht over de liquiditeit en het sneller aflossen van de leningen.
Het streven is om hier voor het eind van het jaar een besluit over te nemen, waarbij er dan mogelijk tot een eerste aflossing
kan worden overgegaan in het eerste kwartaal van 2021.
Tot slot adviseert de penningmeester om de website van rijksoverheid en NOS*NSF in de gaten te houden omdat er nog
steeds mogelijkheden worden geboden voor Corona subsidies, ook voor sportverenigingen. Er wordt aangegeven dat de
eventuele mogelijkheden bekeken zullen worden en op de site van Rugby Nederland geplaatst zullen worden.
5. Automatisering competitie en ledenadministratie
Bestuurslid Iban Rosier, geeft een korte toelichting over de stand van zaken over de vervanging van eRugby.
Aanvullend op de brief die gestuurd is, is er tevens actief contact gezocht met een aantal clubs om de keuzes te bespreken.
Er is vertrouwen dat de komende maanden stappen gezet kunnen worden. Het streven is om eind oktober een keuze voor
de nieuwe leverancier te maken en het gebruikersplatform op te starten. Het doel is tevens om aan het eind van de maand
oktober een update te sturen naar de clubs met de stand van zaken.
Cees Ashmann, RC DIOK
Geeft aan teleurgesteld te zijn in wat er gebeurd is. Clubs zouden actief betrokken worden in dit proces. Clubs hebben zich
diverse keren aangemeld, schriftelijke vragen zijn gesteld en daar is weinig tot niets van terecht gekomen. De context
waarom we dit met elkaar doen zijn niet helder en duidelijk. Cees is van mening dat clubs niet voldoende zijn betrokken in
dit proces.
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Aangegeven wordt dat de clubs hier zeker bij betrokken worden. Die intentie is altijd uitgesproken en dat is nog steeds het
plan. Er is geen enkele ambitie om clubs buiten spel te zetten. Tegelijk is het nieuwe systeem ook een zeer belangrijk
onderdeel van de backoffice van het bondsbureau. Clubs zijn actief gevraagd en er zijn ook clubs die zich hebben
aangemeld om zich met dit proces verder bezig te houden.
6.

VWW senioren / VWW jeugd

VWW senioren
Bestuurslid competitie, Mirjam van Zoest, neemt de ALV kort mee in de punten die ter stemming zullen worden gebracht.
Deze punten worden op 1 oktober via de email naar de clubs gestuurd waarna stemming kan plaats vinden.
Eric Bosman, RC ‘t Gooi
Kijkend naar punt 15.4 is er gekozen om het team dat in gebreke blijft als niet verschenen te beschouwen. Wat is de
beredenering hierachter?
Rugby Nederland heeft gemeend om het niet hebben van een eerste rij en het niet verschijnen dezelfde hoogte boete te
geven in plaats van het oude boetesysteem te hanteren. Dit staat niet goed in de stukken en zal gecorrigeerd worden.
Madelief de Haan, RUS
Richt zich tot alle stemgerechtigde met betrekking tot de gele kaart regeling. RUS is van mening dat de gevolgen van de gele
kaarten niet moeten wijzigen.
Kees Blaas, Erelid
Geeft aan dat het probleem is dat er te veel gele kaarten gegeven worden, zelfs om zaken die eigenlijk geen gele kaart
verdienen. Hij is dan ook blij met de optie (optie 2) 3 gele kaarten en 1 wedstrijd schorsing.
Obbe Winkels, RC Delft
Is er goed gekeken naar 2 gele kaarten in 1 wedstrijd, geldt dit dan als 2 gele kaarten? En de gele kaarten die nu zijn behaald
in de ereklasse, gaan die dan meetellen of gaat dit pas later in?
De kaarten van het afgelopen weekend tellen mee. Wat betreft de eerste vraag, 2 gele kaarten in 1 wedstrijd is rood en die
tellen dan niet mee.
Hieronder een overzicht van de onderwerpen die ter stemming zijn gebracht, inclusief de uitslag.
Onderwerp
Stemt u voor de wijzigingen m.b.t. de clubfunctionaris
scheidsrechter?
1.12 Elke vereniging benoemt een clubfunctionaris
Scheidsrechter Zaken (bij voorkeur iemand uit het bestuur) die
verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van scheidsrechters
binnen de club en uiteindelijk binnen Rugby Nederland

Voor
47 / 240

Tegen
7 / 26

Onthouding
6 / 24

Uitslag
Aangenomen

Onderwerp
Stemt u voor de wijzigingen van het terugbrengen van het aantal
playoff wedstrijden naar 1?
5.5 - Artikel 5.6 wordt samengevoegd met artikel 5.5. “best of 2”principe vervalt. Dit om een lijn in acht te nemen in alle
competities. Eindklassering in een play-off vindt plaats op basis
van één enkele play-off wedstrijd. Bij één enkele play-off
wedstrijd speelt het hoogst gekwalificeerde team een
thuiswedstrijd.

Voor
45 / 214

Tegen
6 / 34

Onthouding
9 / 42

Uitslag
Aangenomen

Onderwerp
Stemt u voor de aanpassingen m.b.t. de eisen aan het aantal voor
de eerste rij getrainde spelers dat een team beschikbaar moet
hebben?

Voor
44 / 226

Tegen
4 / 20

Onthouding
12 / 44

Uitslag
Aangenomen

Onderwerp
Gele kaarten. 3 voorgestelde opties voor VWW Senioren
Optie 1 - Aantal gele kaarten zal naar vijf gele kaarten in vijf
wedstrijden gaan
Optie 2 - Aantal gele kaarten blijft gelijk

Optie 1
22 / 138

Optie 2
21 / 102

Optie 3
17 / 50

Uitslag
Optie 1 wordt
ingevoerd in
seizoen
2020/2021
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Optie 3 - Geen aanpassingen. Huidig aantal gele kaarten blijft
gelijk
Onderwerp
Stemt u voor de aanpassingen in de boetetabel?
Appendix 3 – Boetes aangepast naar ratio en meer coulance?

Voor
53 / 257

Tegen
1 / 10

Onthouding
6 / 23

Uitslag
Aangenomen

Onderwerp
Stemt u in met het laten vervallen van de play-off tussen de
teams uit DEGIRO Ereklasse Heren Championspoule?
Appendix 7 - 2. Geen play-off tussen de teams uit DEGIRO
Ereklasse Heren Championspoule die na de reguliere competitie
als nummers 4 en 5 zijn geëindigd (geeft geen extra toevoeging
terugkijkend naar de afgelopen jaren).

Voor
37 / 207

Tegen
3 / 16

Onthouding
20 / 67

Uitslag
Aangenomen

VWW jeugd
Er is één vraag die ter stemming gebracht gaat worden, namelijk de verschillende opties rondom de gele kaarten.
Onderwerp
Gele kaarten. 3 voorgestelde opties voor VWW Jeugd 17.6, 17.7,
17.8
Optie 1 - Aantal gele kaarten zal naar vijf gele kaarten in vijf
wedstrijden gaan
Optie 2 - Aantal gele kaarten blijft gelijk
Optie 3 - Geen aanpassingen. Huidig aantal gele kaarten blijft
gelijk

Optie 1
18 / 115

Optie 2
21 / 95

Optie 3
21 / 80

Uitslag
Optie 1 wordt
ingevoerd in
seizoen
2020/2021

Het voorstel waar we tijdens de zomer ALV op 2 juli jl. indicatief over hebben gestemd, “stemt u in met de aanpassing van
de mogelijkheid om jeugdspelers uit hogere klasses in één extra klasse lager uit te komen”, zal tijdens deze BALV niet ter
stemming worden gebracht. Hierover is besloten om dit punt te schrappen.
Eric Bosman, RC ‘t Gooi
Kijkend naar de Covid-19 maatregelen die zijn aangescherpt, kunnen we ten aanzien van de jeugd iets meer flexibiliteit
hanteren bij het verzetten van wedstrijden?
Aangegeven wordt dat er met de competitieleider gekeken gaat worden hoe we enkele zaken kunnen aanpassen, maar bij
de jeugd zal hier inderdaad flexibeler mee om gegaan worden.
Bryan Schwillens, Rotterdamse RC
Heeft nog een vraag over de aanvullende bepalingen rondom Corona: Bij artikel 13.3 staat bijvoorbeeld vermeld dat als een
team 6 of meer spelers mist wat de vervolg stappen zijn. De vraag is: als een eerste team niet kan aantreden moet deze dan
worden aangevuld met spelers van het tweede team? Iban Rosier geeft aan om met deze specifieke vragen contact op te
menen met de competitieleider.
In het geval van lockdown van teams (regionaal of landelijk) worden de wedstrijden op 0-0 gezet. Hoe wordt er omgegaan
met het competitieresultaat als dit vaker gaat gebeuren?
De voorzitter geeft aan dat hier al over gesproken is en besloten is om hier in dit stadium nog geen uitspraken over te doen
omdat er te veel onduidelijk is.
Tot slot geeft Bryan Schwillens aan dat er veel vanuit het bestuur en competitieleider besloten moet worden. Dit kan
mogelijk leiden tot situaties met geschillen omdat je met grotere belangen te maken krijgt. Wellicht daarom toch beter om
vooraf dingen vast te leggen.
Het bestuur en bondsbureau is objectief en denkt niet in specifiek clubbelang. Wat vorig seizoen ontbrak en wel wenselijk
is, zijn twee commissies Gestructureerd seizoen, 1 voor prestatiesport en 1 voor de participatiesport. De commissies zullen
met het bestuur in gesprek gaan om de juiste beslissingen te nemen. Dit is dan hét overleg orgaan waarmee dergelijke
besluiten genomen gaan worden.
De vacatures komen volgende week op de site, zodat we hier zo snel als mogelijk mee van start kunnen gaan.
Eline Brandt, WRC-Te Werve
De competitieleider heeft middels een e-mail aangegeven dat het besluit rondom een lockdown en de gevolgen daarvan
tijdens de ALV besloten zouden worden. Voorzitter geeft aan dat dit niet juist is. Directeur Andy Meredith zal dit met hem
bespreken.
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7.

Competitie opzet 2020-2021

Adviesgroep opzet Ere- en Eerste klasse
De voorzitter geeft een toelichting op het ontstaan van deze adviesgroep en de doelstellingen die deze advies groep heeft.
De werkgroep vindt plaats onder leiding van Hein Kriek en bestaat verder uit Erik Bosman, Michelle Brom, David Corbel en
Hans Jongejan. Zij zitten op persoonlijke titel in deze werkgroep. Na overleg van deze adviesgroep is er een concept voorstel
opgesteld welke is besproken in het overleg met de ere- en eerste klasse clubs.
Het voorstel is om in samenwerking met de adviesgroep en de Commissie Gestructureerd Seizoen te bekijken hoe dit
verder uitgewerkt kan worden. Het gevolg hiervan is dat we geen beslissing kunnen nemen over de promotiedegradatieregeling van dit seizoen.
De vraag die ter stemming wordt gebracht is dan:
de promotie / degradatie regeling 2020 / 2021 zal pas in januari 2021 / of na afronden van de eerste fase ereklasse (15
wedstrijden) worden vastgesteld.
Onderwerp
De promotie / degradatie regeling 2020 / 2021 zal pas in januari
2021 / of na afronden van de eerste fase ereklasse (15
wedstrijden) worden vastgesteld.

Voor
39 / 205

Tegen
7 / 49

Onthouding
13 / 35

Uitslag
Aangenomen

Cees Ashmann, RC DIOK
Geeft aan het een goed uitgewerkt voorstel te vinden en hij kan zich helemaal vinden in hetgeen in het voorstel staat.
Kees Blaas, Erelid
Vindt de lijn zeer veelbelovend, staat ook achter het streven van de doelstellingen zoals beschreven. Belangrijkste is om uit
te zoeken binnen welke termijn een reserve klasse gemaakt kan worden die voldoet aan voldoende aantal teams en
spelers.
Anneke Sliedrecht, Utrechtse RC
Staat ook achter dit document, maar stelt wel dat als er na de eerste fase bepaald gaat worden hoe om te gaan met
promotie / degradatie, het kan gebeuren dat de teams die zich al geplaatst hebben voor “koningspoule” wellicht wat
gekleurd zullen stemmen.
Pepijn van Dijk, RFC Haarlem
Sluit zich aan bij Anneke Sliedrecht van URC. Wil tevens weten of het stemmen alleen over de promotie / degradatie van dit
seizoen gaat en niet dat er gestemd wordt over hoe de competitie er in de komende jaren uit gaat zien.
Dit wordt bevestigd.
Sam Ehren, ASRV Ascrum
Ziet ook negatieve kanten in het voorstel, omdat het met name voor studenten rugbyverenigingen lastig wordt om een U21
team samen te stellen. Dit omdat de meeste leden van dergelijke clubs al in het eerste team spelen. Aangegeven wordt dat
hier ook zeker rekening mee gehouden wordt.
Thomas van Rens, DSR-C
Wil weten of er al studentenclubs in de adviesgroep vertegenwoordigd zijn en hoe de adviesgroep communiceert met de
studentenclubs?
Het bestuur geeft aan dat idealiter de Commissie Gestructureerd Seizoen hierbij betrokken wordt. Het zou goed zijn als er
een vertegenwoordiging van studentenclubs deelneemt. Er zal nog gekeken moeten worden hoe de communicatie verder
zal verlopen.
Obbe Winkels, RC Delft
Vraagt of er achter dit plan ook een meer facilitair eisenpakket ligt. Denk bijvoorbeeld aan aantal buitenlanders, hoe het
financieel gaat, aantallen velden etc.
Aangegeven wordt dat hier zeker rekening mee gehouden wordt, het is zeker geen visie die alleen op sportief gebied
bedoeld is.
Eric van der Zande, RC the Dukes
Geeft aan ook volledig achter de doelstellingen te staan.
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8.

Commissies

Commissie Onderscheidingen en Predicaten
Wegens het overlijden van Jos Roovers moest de commissie op zoek naar een nieuw lid. Deze is gevonden en hierbij wordt
Obed Broersma voorgesteld als nieuw lid. De commissie is hiermee weer compleet en bestaat uit Kees Blaas, Mara
Moberg, Obed Broersma en Marc Visser.
Commissie scheidsrechters
Het plan meer en betere refs is rondgestuurd inclusief een feedback formulier. Er zijn tot nog toe drie reacties ontvangen.
Daarom nogmaals een dringend verzoek aan de ALV om alsnog te reageren.
Goed om te melden dat Riëtte Meijer een uitnodiging heeft gekregen van World Ruby om als AR te functioneren bij een
interland.
Commissie Gestructureerd Seizoen
Mirjam van Zoest geeft een aan dat we hier zo snel als mogelijk mee willen starten. Volgende week zullen er vacatures
geplaatst worden op de website.
Tot slot nog een hartelijke dankzegging aan Amstelveense RC voor het hosten en organiseren van de Landelijke Opwarmdag
Dames.
9. Speler / Speelster / scheidsrechter van het jaar
Helaas kan er gezien de huidige situatie door Corona geen “live” huldiging plaatsvinden en vindt daarom de bekendmaking
op deze digitale manier plaats. De verschillende bestuursleden benoemen de genomineerden en maken daarna de
winnaars in de verschillende categorieën bekend:
Jeugd scheidsrechter van het jaar
Senior scheidsrechter van het jaar
Jeugdspeler van het jaar
Jeugdspeelster van het jaar
Senior speelster van het jaar
Senior speler van het jaar

: Bram Oudman
: Guus Welle Donker
: Dirk Bruil
: Esmee Ligtvoet
: Bastienne Oonk
: Josh Gascoigne

Alle winnaars van harte gefeliciteerd!

10. Samenwerking Harde Leerschool / Turnover / Rugby Nederland
Dirk Danen (Harde leerschool) en Joeri Peperkamp (Turnover) gaan de krachten bundelen en de projecten waarmee zij
enkele jaren geleden zijn gestart samenvoegen.
Middels bijgevoegde presentatie wordt een toelichting gegeven op de komende samenwerking tussen deze twee
succesvolle projecten.
De clubs wordt gevraagd contact op te nemen met HL / TO als zij interesse hebben in het starten van een socialiserings
oject.
Cees Ashmann, RC DIOK
Spreekt zijn hulde uit over dit fantastische proces en wens beide projecten enorm veel succes!
11. Rondvraag
Kees Blaas, Erelid
Op website van Rugby Nederland staat bij “commissies” alle informatie over de Commissie Onderscheidingen en
Predikaten. De commissieleden zijn ten alle tijden via dat mailadres te benaderen met suggesties over met name
Predikaten. Uw inbreng is zeer gewenst en welkom.
Daniëlle Vosse SRC Thor
Geeft aan dat er al twee termijnen geen rente terug betaald is aan de clubs. De penningmeester geeft aan hier buiten de
ALV op terug komen.
12. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor de inzet en aanwezigheid en wenst iedereen een prettige avond.
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