Notulen:

Algemene Leden Vergadering - Rugby Nederland

Locatie:
Datum:
Tijd:
Notulist:

Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
22 juni 2019
10.00 uur
Laura Twisk

Aanwezig van het Bestuur
J.H. Pieterse (voorzitter), E. Visser (penningmeester), C. Potters (secretaris en competitie heren), A. Acda (participatiesport
ontwikkeling en competitie dames) I. Rosier (jeugdzaken)
Afwezig van het Bestuur
J. Takken (topsport en Sponsoring)
Aanwezige verenigingen
Alkmaarse RC (5) G. Hamilton; AMC Rugby (1) J. van Utrecht; Amstelveense RC (10) M. Borm, O. Treur; Amsterdamse AC (7)
T. de Kogel, T. Wijmans; RC Amsterdam (1) B. Dekker; A.S.R.V. Ascrum (6) L. Jager, M. van Hesmerg, D. Kieviet; RC The
Bassets (8) A. Wijten; RC The Big Stones (5) F.K. van der Waardt, J. Koopmans; Bredase RC (10) R. van Drimmelen,
H. Jongejan; Castricumse RC (9) B. Wierenga, B. Pieters; RC Den Helder (4) S. Volkers; RC Delft (10) M. Koot, A. Morees;
RC DIOK (10) C. Ahsmann, D. Corbel; DSR-C (3) D. le Poole, T. van den Kemp, D. Wildoer, M. Bos; RC The Dukes (10) M. van
Poelwijck, R. Verdaasdonk, H. van Gruijthuijsen; RC Eemland (10) M. Campagne; RC Etten-Leur (4) M. Teunissen; RC ’t Gooi
(10) E, Bosman, J. Deknatel; RFC Gouda (5) G.J. Mooij, T. Hoogveld; RC Groningen (8) G. van der Vaart, J, Smit Venema;
Haagsche RC (10) R. Bolle, P. Hoog; RC Haarlem (10) P. van Dijk, M Becking; RC Haarlemmermeer Hawks (4) J. Bijl; RC The
Hookers (7) H.J Lukkien; RC Invictus (1) S. Sloothaak, J. Mooijekind; LSRG (4) D. Kloppenburg, S. de Vrieze; MMRC (3) L. van
den Hoogen; RC Octopus (4) Th. Gevers; EZRC Oemoemenoe (7) H. v Dijk; RFC Oisterwijk Oysters (7) J. Steenbakker; RC the
Pickwick Players (7) W. Snijders; RSRC (5) J. van Uffelen, J. Linnert; RUS (3) T. van der Vossen, J. Filpse, J. Remmits, E. van
Meer, L. Brouwers; RC de Scrumboks (3) R. van der Mijden; RC The Smugglers (2) S. Barnhoorn, L. van Haaften;
RC Spakenburg (2) A. de Boer, A. Beijes; RC Sparta (2) H. van der Schoot, S. van der Linden, J. van Hof; RC Tilburg (8)
J. Scheele, H. van der Meijs; Utrechtse RC (10) A. Sliedrecht, N. Verlage; VRC The Vets (3) J. van Traa, W.J. Habraken;
RC Wageningen (4) R. Veldman; RC Waterland (9) A. Termeulen, T. Termeulen;
Aanwezige commissies en organisaties
Arbitrage Tucht Commissie (ATC) G.H.M. Smelt; Commissie Financieel Toezicht (CFT) G.J. Mooy;
Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF)R. Balkestein; Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP) K. Blaas;
Stichting North Sea Beach Rugby (1) K. Blijenberg, S. Weersma; Rugby Academie Zuid West (RAZW) M. Vente; Commissie
Rugby Scheidsrechters (CRS) D. Heuff; Stichting Nazorg Sport Gehandicapten (SNSG) M. Vente.
Aanwezige Ereleden
K. Blaas, N. Gale, P. Tolsma, M. Wendrich,
Aanwezige Leden van Verdienste
W. Peperkamp
Afwezig met kennisgeving
ARC The Pigs; Rugby Club The Bulldogs; ESRC The Elephants; ERC’69; Feanster Rugby Club; Rugby Club Greate Pier; RCO
Harlequins; Rugby Club Hilversum; ORC Black Bulls; Rugby Club The Pink Panthers; Rugby Club RCC Bekaro; Rotterdamse
Rugby Club; Rugby Club Rush; TSRC Tarantula; Rugby Club WRC-Te Werve; Rugby Club The Wasps; RC West-Friesland; RC
Wild Rovers; Rugby
J. van Altena (erelid); W. van Beek (LvV); E. Bicker (erelid) H. van Breukelen (lvV); H. Brian (LvV); K. Eskes (LvV); L. van
Herwijnen (erelid); G. Kemps (erelid); J. Kenbeek (LvV); T. Schumacher (lvV); T. Steenwinkel (erelid); R. Dattatreya (CFT)

1.

Opening
De voorzitter Janhein Pieterse heet een ieder van harte welkom en opent de vergadering.
De heer Pieterse geeft aan dat Joost Takken niet aanwezig kan zijn bij deze vergadering vanwege een welverdiende
vakantie.
De secretaris, Coen Potters, benoemt de afmeldingen voor deze ALV.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen
Er is één ingekomen stuk van de voorzitter van de Utrechtse Rugby Club welke kort wordt voorgelezen door de heer
Potters. De antwoorden komen terug tijdens het jaarverslag 2018-2019 door de voorzitter.

Rugbyclub Invictus uit Noordwijk aan Zee heeft zich aangemeld als nieuwe club bij Rugby Nederland en het verzoek
gedaan tot toetreding tot Rugby Nederland. Sander Sloothaak geeft een korte toelichting over zijn club. De ALV besluit
met algemene stemmen dat Rugbyclub Invictus toetreedt tot Rugby Nederland.
Rugbyclub Praetor uit Amsterdam heeft zich aangemeld bij Rugby Nederland en het verzoek gedaan tot toetreding tot
Rugby Nederland. Martijn van Nieuwland geeft een korte toelichting over zijn club. Zij richten zich vooral op jeugd en
hun eerste doel is meedraaien in het komende seizoen met een Cubs team. De toetreding wordt ter stemming
gebracht. AAC en Erelid Tolsma stemmen tegen, de overige aanwezige stemmen voor. Hiermee treedt Rugbyclub
Praetor toe tot Rugby Nederland.
3.
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Tim de Kogel, AAC Rugby
Merkt op dat de stelling dat een club niet als erelid kan worden benoemd niet als zodanig is besproken en dus niet in
de notulen kan worden opgenomen en vraagt of dit punt geschrapt kan worden. Voorzitter Pieterse bevestigt dat het
punt uit de notulen zal worden geschrapt.
Ad Wijten, RC The Bassets
Bij de zin “naar rato heffen van de contributie, …betaald dient te worden net in het nieuwe………” moet staan “niet”.
Daarnaast hoort hij graag wanneer het toegezegde voorstel voor aanpassing van de contributieregeling komt.
Voorzitter Pieterse onderschrijft dat dit nog niet is gebeurd en geeft aan hier na de ALV op terug te komen.
Met inachtneming van bovengenoemde wijzigingen wordt het verslag, met dankzegging aan de notuliste,
goedgekeurd en vastgesteld.

4.

Verslag seizoen 2018 / 2019
Voorzitter Pieterse geeft middels bijgevoegde presentatie een verslag van het seizoen 2018/2019.
Het was een mooi en goed rugbyseizoen. Het was een spannende competitie in alle klassen.
Bijzondere dank wordt uitgesproken aan alle vrijwilligers, bij alle clubs, maar zeker ook aan de vele vrijwilligers die zich
voor Rugby (spelend) Nederland inzetten bij evenementen, competitie, interlands , RDD dagen etc.
Regiomeetings
De regiomeetings verlopen goed, echter is het jammer dat niet alle clubs aanwezig zijn. Om iedereen tegemoet te
komen, komt het bestuur/het bondsbureau naar de regio. Het zou zeer gewaardeerd worden als de clubs dan ook
allemaal aanwezig zijn of, indien dit niet anders kan, er vooraf melding van maken dat ze niet aanwezig zullen zijn.
Het “startup programma” van het NOS/NSF voor de dames Sevens is stopgezet wegens oplopende financiële
verplichtingen. Dit is met name voor (Sevens) speelsters in de leeftijd van 16-21 jaar. Er zijn strikte regels aan
verbonden, o.a. wie er mag deelnemen, waar de dames moeten wonen (allemaal in omgeving Amsterdam) en de bond
moet minstens 30% van de begroting hieraan bijdragen. De regels werden voorheen ruimer toegepast, echter zijn deze
nu zodanig scherp vastgesteld dat het betekent dat Rugby Nederland oplopend € 90.000 per jaar moet gaan bijdragen
voor de komende seizoenen. Dit bedrag is aanzienlijk hoger dan oorspronkelijk werd ingeschat. Mede gezien de
gemaakte afspraken met de clubs bij de financiële crisis in 2015, heeft het bestuur, na uitvoerig overleg met NOC*NSF
moeten besluiten het programma te moeten stopzetten. Het besluit hiervoor is afgelopen mei genomen en gedeeld
met de meisjes en ouders zodat zij in hun beslissing voor universiteiten of verdere opleiding hiermee rekening konden
houden.
Het bestuur begrijpt dat het een teleurstellende beslissing is voor de betreffende meisjes, maar een noodzakelijk
beslissing voor een evenwichtige verdeling van de middelen in de jaarlijkse begroting van Rugby Nederland
Voorzitter Pieterse benadrukt dat het Dames Sevens Senioren programma gewoon financieel ondersteunt blijft
worden, net als de andere topsportselecties. De olympische status van het Dames Sevens Senioren programma was al
in 2016 opgeheven en staat los van de beslissing over het “startup programma”.
Roderick Bolle, Haagsche Rugby Club
Wil weten of er nog financiële verplichtingen hieraan verbonden zijn?
Aangegeven wordt dat dit niet het geval is.

Marten Vente, Academy Zuid West
Vraagt in hoeverre het mogelijk is dat het “startup programma” ooit nog terugkomt wanneer de financiën dit toelaten.
Voorzitter Pieterse antwoord dat over twee jaar opnieuw met het NOS/NSF gesproken zal worden, waarbij Rugby
Nederland dan zal moeten aantonen in staat te zijn om meerdere jaren het programma financieel te ondersteunen en
over voldoende talenten te beschikken.
Bart Wierenga, Castricumse Rugby Club
Wil graag weten wat de afgelopen 5 jaar ons heeft gebracht en waar we naar toe willen? Hij geeft aan het gevoel te
krijgen dat sommige programma’s die zijn voortgezet, niet goed of niet volledig worden aangepakt omdat er geen
financiën voor zijn. Daarbij vraagt hij of er ook rekening gehouden worden met de technische kant van deze zaken en
dat er niet alleen naar de financiën gekeken wordt.
Voorzitter Pieterse geeft aan dat er in 2015, bij de reorganisatie is gesteld, “dat er keuzes gemaakt zullen moeten
worden in de selecties”. Dat is ook gebeurd, maar wellicht niet rigoureus genoeg en hadden bepaalde selecties, zoals
U20, meer financiële en technische aandacht moeten krijgen..
Anneke Sliedrecht, Utrechtse Rugby Club
Geeft aan dat we een meer jaren verplichting zijn aangegaan voor dit programma en de meisjes .
Het programma wordt nu stopgezet, maar wat doet Rugby Nederland voor deze meisjes en hun rugby toekomst?
Voorzitter Pieterse geeft aan dat er komend seizoen gekeken gaat worden of er een aparte meisjes competitie kan
worden opgezet. Hierdoor hoeven zij niet meer in allerlei gemengde teams te spelen en komt er meer aandacht voor
meisjesteams. We gaan hierover in gesprek met de clubs.
Toen we de pitch voor het NOS/NSF programma deden spraken we over andere bedragen. Dit is enorm aangescherpt
in het afgelopen jaar, waardoor de financiering voor de komende jaren zeer moeilijk is geworden. We hebben
geprobeerd om dit zo goed mogelijk aan de meisjes uit te leggen, maar dit is en blijft natuurlijk vervelend nieuws.
Er is ook met serieuze sponsoren gesproken, maar geen van hen wilden zich aan dit programma voor meerdere jaren
binden. Benadrukt wordt dat wanneer er zich een sponsor aanmeldt, Rugby Nederland direct het gesprek aan zal gaan
met NOS*NSF over de mogelijkheid om het “startup programma” weer voort te zetten.
Nieuwe headcoach en Technisch Directeur
Zoals u allen ongetwijfeld heeft meegekregen neemt Gareth Gilbert afscheid van Rugby Nederland en zal hij teruggaan
naar zijn geboorteland Botswana.
Na het volgen van een zorgvuldige procedure is Zane Gardiner per 1 september a.s., aangesteld als nieuwe headcoach.
Dit is in goede afstemming met zijn huidige werkgever Rugby Club ’t Gooi gebeurd.
De nieuwe technisch directeur is nog niet aangesteld. We zijn nu in de laatste fase van de procedure en onderhandelen
momenteel over het contract met de geselecteerde kandidaat. Wie dit is zal in een later stadium bekend gemaakt
worden.
Uiteraard danken we Gareth Gilbert voor zijn toewijding en werk voor Rugby Nederland.
Richard Veltman, Rugby Club Wageningen
Geeft aan dat het goed is om het bovenste deel van de competitiepiramide goed op te bouwen, maar vraagt ook om
het contact met de middenlaag goed te houden. Neem ook hen serieus en ga ook met die clubs het gesprek aan.
Voorzitter Pieterse geeft aan de opmerking te begrijpen en geeft ook aan dat de Commissie Gestructureerd Seizoen
weer actief zal worden, waarbij dit een meer professioneel karakter zal krijgen. Het is juist te constateren dat hieraan
de afgelopen tijd te weinig aandacht s gegeven door Rugby Nederland, maar ook door te weinig participatie en
commitment van de clubs. Voorzitter Pieterse merkt op dat met name ook regiomeetings als doel hebben om meer
met de regionale clubs in gesprek te gaan, maar dan moeten de clubs wel naar de regiomeetings komen.
Het EreKlasseOverleg (EKO) is primair bedoeld voor zaken die de ereklasse betreffen. De meetings, zullen evenals de
regiomeetings, door het bestuur ook worden gebruikt om bepaalde onderwerpen te toetsen bij de clubs.
Tamar van der Vossen, Rugby Club RUS
Vraagt of er is nagedacht over een koppeling tussen het LOD en het EKO overleg?
Bestuurslid Acda geeft aan dat dit niet als zodanig is besproken. Maar het is uiteraard goed om te kijken hoe we deze
verbinding kunnen maken. Er wordt afgesproken dat er vanuit het LOD een voorstel zal komen hiervoor.

Serge Barnhoorn, Rugby Club the Smugglers
Er zijn veel overlegorganen voor veel zaken, behalve voor de breedtesport. Hij is dan ook van mening dat we een
dergelijk overleg ook voor deze groep moeten introduceren en niet alleen 1x per jaar een regiobijeenkomst.
Voorzitter Pieterse geeft aan dat dit tijdens de volgende bestuursvergadering besproken zal worden, waarna het
resultaat hiervan zal worden teruggekoppeld aan de ALV. Daarnaast wordt aangegeven dat het Development plan van
start gaat. Het is goed om te na te gaan of we een extra commissie nodig hebben of dat we het binnen de huidige
gremia beter kunnen of moeten verankeren.
Cees Ahsmann, Rugby Club DIOK
Spreekt zijn complimenten uit over hoe het bestuur is omgegaan met het dames Sevens startup programma. Het
toekomstplan geeft aan dat we toe willen groeien naar 25.000 leden. Hij is van mening dat de dames aantallen ook
gaan groeien in onze sport.
Daarnaast verzoekt hij het bestuur contact op te nemen met het Ministerie van Volksgezondheid om het onderwerp
obesitas onder de aandacht te brengen. Vanuit het ministerie is hier een subsidie voor te krijgen.
Douwe Kloppenburg, LSRG
Verzoekt de ALV om de communicatie tussen clubs beter te maken met betrekking tot verhuizingen van leden. Mocht
er jeugd zijn die gaat studeren, zou het goed zijn indien de club van de speler dat laten weten aan de rugbyclub die in
de studiestad zit.
Rooster van aftreden
Het rooster van aftreden van het bestuur van Rugby Nederland wordt kort besproken met de ALV.
Kampioenen 2018-2019
Er wordt kort stil gestaan bij de kampioenen 2018-2019 en ook de topsport prestaties wordt kort doorgenomen.
Overzicht claims, rode en gele kaarten en de gevolgen er van
Er is een zichtbare groei in het aantal gegeven rode en gele kaarten. Het verzoek aan eenieder is, om deze informatie
mee te nemen naar de eigen club, dit met elkaar te bespreken zodat we in het komende seizoen een daling van deze
cijfers kunnen bewerkstelligen.
Bart Wierenga, Castricumse Rugby Club
Geeft aan dat clubs de randjes opzoeken en de enige manier waarop we dit als club kunnen behandelen is door het
indienen van een claim. Dan moeten we met elkaar afspreken, een regel is een regel.
Willem Snijders, Rugby Club the Pickwick Players
Verzoekt Rugby Nederland ook beter te kijken naar de boetes die gegeven worden voor de kleinste dingen, zoals het
niet aanzetten van een vinkje in e-rugby.
Voorzitter Pieterse geeft aan dat voor dit laatste al maatregelen genomen zijn en ook andere boetes voor kleine
overtredingen tegen het licht zullen worden gehouden..
5.

Financieel
a. Jaarverslag 2018
De penningmeester Ernst Visser geeft middels bijgevoegde presentatie een toelichting op het jaarverslag van 2018.
b. Verslag CFT
Gert Jaap Mooy geeft een korte toelichting over de bevindingen van het CFT in het afgelopen seizoen.
Er is een goede samenwerking met de penningmeester en accountants geweest over de resultaten en de specifieke
acties die gepland waren. Komend jaar zullen er weer nieuwe controle opdrachten worden besproken.
Ook meldt hij dat er nog een vacature is voor een vierde lid voor deze commissie. Mocht hier interesse voor zijn, geef
dit dan aan bij het CFT.
Marcel Wendrich, erelid
Spreekt zijn grote complimenten uit aan het bestuur en de directeur voor het gevoerde beleid. Dit wordt ook bevestigd
door het CFT. Als we terugkijken zijn de grote stappen voorwaarts duidelijk zichtbaar. Wel heeft hij nog enkele vragen:
Wordt er actief beleid gevoerd op het binnen halen van schenkingen?
Penningmeester Visser geeft aan dat hier geen actief beleid voor is.
Is er iemand aangenomen in de functie marketing en communicatie? En, zo ja wanneer begint deze persoon dan en is
er wel voldoende tijd voor in het kader van de World Cup?
Voorzitter Pieterse geeft aan dat deze vraag later in de vergadering zal worden beantwoord .

Is de actuele debiteurenstand nog steeds aanvaardbaar en zijn er nog clubs die hun verplichtingen niet na komen?
Penningmeester Visser meldt dat er inderdaad enkele clubs zijn die hun verplichtingen niet zijn nagekomen. Wie dit
zijn wordt niet bekend gemaakt, omdat Rugby Nederland al met deze clubs in gesprek is.
Ten slotte doet de heer Wendrich een oproep aan bestuur in overleg te gaan met de NRCA om dit complex aan de
eisen van de huidige tijd te laten voldoen. Voorzitter Pieterse laten weten dat deze gesprekken al plaatsvinden.
Richard Veltman, Rugby Club Wageningen
Bedankt het bestuur voor de financiële overzichten tussen Top- en Breedtesport en wil weten in hoeverre de BeNeCup
hierin is verwerkt.
Voorzitter Pieterse geeft aan dat dit een relatief klein bedrag is, maar dat dit wel in de cijfers is meegenomen.
Bart Wierenga, Castricumse Rugby Club
Geeft aan dat er al een aantal jaren wordt aangegeven dat er naar de administratieve processen gekeken zal worden
en vraagt of dit het komende jaar ook daadwerkelijk gaat gebeuren.
Hier wordt positief op geantwoord vanuit het bestuur. Er is een uitgebreide studie gedaan en er zijn ondertussen
veranderingen doorgevoerd, maar ja er zal meer moeten worden gedaan.
Sander Sloothaak, Rugby Club Invictus
Het speerpunt voor volgend jaar is de BTW. Moeten we als club rekening hiermee houden en een verhoging van de
BTW verwachten?
Penningmeester Visser geeft aan dat er geen onderliggende agenda is, maar dat het vooral goed is om in de gaten te
houden hoe de BTW aftrek verloopt.
c. Goedkeuring en decharge
Het CFT adviseert de ALV om het jaarverslag 2018 goed te keuren en het bestuur decharge te geven voor het gevoerde
beleid. De ALV stemt hierover en gaat met algemene stemmen hiermee akkoord..
6.

Aflossing leningen, stand van zaken
Er wordt, ten behoeve van de nieuwere leden, een korte toelichting gegeven over het verleden en het ontstaan van
deze aflossing. Tevens geeft voorzitter Pieterse, middels bijgevoegde presentatie, een uitgebreidere toelichting op de
huidige stand van zaken.
Hij benadrukt hierbij dat dit individuele overeenkomsten zijn tussen de clubs en Rugby Nederland en vandaag niet op
specifieke gevallen in gegaan zal worden.
Barry Pieters, Castricumse Rugby Club
Vraagt waarom er is gekozen voor een voorstel waarbij afstand is gedaan van het gelijkheidsbeginsel van de clubs?
Voorzitter Pieterse geeft aan dat een aantal clubs zelf hebben voorgesteld een schenking te doen. Dit staat het
gelijkheidsbeginsel van aflossing ook niet in de weg. Wel is het een afwijking van de overeenkomst waarvan dan ook
ontheffing is gevraagd aan de clubs.
Cees Ahsmann, Rugby Club DIOK
Pleit ervoor dat we het gelijkheidsbeginsel leidend laten zijn, want dit is ook als zodanig afgesproken. We dienen
allemaal hetzelfde bedrag te schenken en dat we in gezamenlijkheid zijn gestart, en dus ook in gezamenlijkheid
moeten afsluiten.
Na een korte discussie stelt de heer Ahsmann voor om hierover een brief te sturen naar alle clubs van Rugby
Nederland met daarin een voorstel hoe hiermee om te gaan. Het bestuur gaat hiermee akkoord, de heer Ahsmann zal
deze brief binnen een week naar de voorzitter van Rugby Nederland sturen.
Niels Verlage, Utrechtse Rugby Club
Vraagt of het voorstel over het al dan niet schenken van de lening de komende jaren herhaald zal worden.
Voorzitter Pieterse geeft aan dat er van uit gegaan wordt dat het 7 à 8 jaar duurt voordat alle leningen zijn afgelost en
er niet van uitgegaan moet worden dat de vraag over schenken opnieuw wordt gesteld aan de clubs.
Frank van der Waardt, Rugby Club the Big Stones
Geeft aan dat de bond technisch failliet was. Het bestuur is bekend met onze opstelling, waarom gaan we niet allemaal
schenken. Laten we ook nu samen schouder aan schouder staan en het oplossen.

Pepijn van Dijk, Rugby Club Haarlem
We hadden met elkaar afgesproken dat de leningen in 2035 in hun geheel afgelost zouden worden? Maar in de
presentatie wordt aangegeven dat dit al eerder zal gebeuren, klopt dat?
De heer Pieterse geeft aan dat dit inderdaad het geval is.
Serge Barnhoorn, Rugby Club the Smugglers
Verzoekt het bestuur en de ALV in het achterhoofd te houden dat veel kleine clubs helemaal niet kunnen schenken
omdat dit financieel gewoonweg niet haalbaar is.
Voorzitter Pieterse geeft aan dat, zoals in voorstel opgenomen en besproken, na de zomervakantie met de clubs
verder op individuele basis zal worden gesproken over de vervolgstappen.
Het voorstel van Cees Ahsmann staat hier los van en is een persoonlijk initiatief. Mocht dit voorstel (50% schenken
door alle clubs en in 2020/2021 rest aflossen) door alle clubs worden ondersteund, zal het bestuur dit zeker
ondersteunen en opvolgen.

Manager Marketing en Communicatie
Gitte Biekmann is drie weken geleden begonnen als manager Marketing en Communicatie. Zij zal zich onder andere in
gaan zetten om rugby in zijn geheel nog beter en duidelijker op de kaart te zetten en uit te dragen in Nederland.
Dit zoveel mogelijk samen met de clubs en volledig in het belang van de clubs en de leden.
Een belangrijk onderdeel hiervan is de komende World Cup. Tijdens pauze zal er daarom een kleine enquête zijn
middels menti.com. De hoofdvraag in deze enquête is wat de ALV verwacht van Rugby Nederland rondom de World
Cup.
De resultaten worden kort getoond. De afdeling marketing zal hiermee verder gaan en dit terugkoppelen.
7.

Competitie opzet 2019 – 2020
De heer Potters geeft een korte toelichting over het komende seizoen middels bijgevoegde presentatie.
Bij het overzicht met belangrijke data voor het komende seizoen is per abuis de landelijke opwarmdag dames niet
vermeld. Deze is op 8 september a.s.
Kees Blaas, erelid
Ziet graag dat een paar ‘zogenaamde topclubs’ wat gaan leren van zaken die veel andere clubs in participatiesport wel
goed voor elkaar hebben. Hij doelt hiermee o.a. op de ontvangst van bezoekende clubs en referees, en dan vooral ook
na afloop van de wedstrijden.
Tevens ziet hij graag dat, zeker clubs in participatiesport, zich afvragen hoe de normen en waarden tijdens wedstrijden
wordt ingevuld. Wellicht kunnen zij hierin wat van de topclubs leren.
Roderick Bolle, Haagsche Rugby Club
Er is pleidooi gevoerd voor een meer consistente competitie. Met deze opzet lijken er minder wedstrijden te zijn. Hoe
is dit nu verbeterd, zodat de frequentie beter wordt?
Bestuurslid Potters geeft aan dat het aantal wedstrijden bij alle competities hetzelfde is gebleven, met uitzondering
van de Ereklasse vanwege de wijziging in het aantal teams die in deze klasse uitkomen. Om te voorkomen dat o.a. de
U20 al vroeg in het jaar klaar zijn wordt onderzocht of er wellicht U20 festivals georganiseerd kunnen worden.
VWW Senioren
De opzet was om 2 VWW’s te maken. Eén voor Ere- en eerste klasse en één voor de participatiesport, vanaf de tweede
klasse, om zo meer flexibiliteit in te bouwen. Dit is gedeeltelijk gelukt. Er is hierover ook contact geweest met het LJO
en het LOD en daarom toch gekozen om één document te maken, waarbij er wel onderscheid is gemaakt in de twee
niveaus. Het is een levend document, wat nog aan wijzigingen onderhevig is.
De belangrijkste wijzigingen wordt kort doorgenomen.
Er wordt uitgebreider stil gestaan bij het onderwerp over de speelgerechtigheid van spelers.
Een speler mag op ieder moment van de competitie instromen mits deze in de afgelopen 3 jaar in Nederland gespeeld
heeft. Dit is vooral bedoeld om onze jeugd die naar het buitenland gaat weer terug te kunnen laten komen. Het is
uiteraard niet bedoeld voor (bijvoorbeeld) een speler uit Nieuw Zeeuwland die voor één wedstrijd ingevlogen wordt.

Ad Wijten, Rugby Club the Bassets
Vraagt, met in gedachte de ‘medical joker’, waarom er niet voor is gekozen om de problemen aan te pakken, te
verduidelijken en op te lossen in plaats van het probleem terug te leggen bij de clubs en hiermee de veiligheid van de
spelers in het gedrang te laten komen?
Bestuurslid Potters geeft aan dat de ‘medical joker’ helaas vaak leidt tot protesten en claims en er daarom voor is
gekozen om terug te gaan naar de oude opzet, waarbij geen ‘medical jokers’ meer zijn toegestaan.
Cees Ashmann, Rugby Club DIOK
Ziet graag een datum toegevoegd aan de speelgerechtigheid van een speler omdat je in theorie de eerdergenoemde
speler uit Nieuw Zeeland evengoed kunt laten invliegen, al heeft hij in de afgelopen 3 jaar maar één wedstrijd in
Nederland gespeeld.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat er altijd uitzonderingen te benoemen zijn en dat tijdens het komende
Ereklasse Overleg (EKO) de laatste puntjes op de i voor het VWW gezet zullen worden.
Pepijn van Dijk, Rugby Club Haarlem
Geeft aan dat de wijziging in het VWW over het verplicht toewijzen en meenemen van grensrechters in de eerste
klasse een goed punt is. Echter is deze voor Rugby Club Haarlem te vroeg. Al eerder is aangegeven dat wijzigingen die
tijdens de ALV in juni worden besproken eigenlijk niet voor het komende seizoen van toepassing moeten zijn, omdat
het voor clubs vaak niet haalbaar is om deze in het begin van het seizoen al door te voeren. Hij pleit er dan ook voor
om deze wijziging niet voor het komende seizoen in te laten gaan maar voor het seizoen 2020-2021.
Bestuurslid Potters geeft aan dat dit in overweging zal worden genomen en zal dit terugkoppelen aan de ALV.
Jaap Smit-Venema, Rugby Club Groningen
Vraagt of het hiermee mogelijk is dat je als club meerdere teams in één competitie hebt?
Aangegeven wordt dat dit inderdaad mogelijk is.
Roderick Bolle, Haagsche Rugby Club
Vindt dat er nog te veel vrijblijvendheid zit in het document en verzoekt de bond om dit strakker te regelen.
Serge Barnhoorn, Rugby Club the Smugglers
Geeft aan dat het VWW, dat ter stemming wordt gebracht, nog niet volledig is. Hij vraagt zich af of we dat dan wel in
de ALV ter stemming moeten brengen.
Mirjam Koot, Rugby Club Delft
Verzoekt om per punt te stemmen zoals die in de presentatie zijn weergegeven. Een ieder gaat hiermee akkoord en de
punten worden dan ook ter stemming gebracht.
Punt 1: Dames Ereklasse boven Heren Eerste klasse (speeltijden en scheidsrechters)
Neutraal:
RC ’t Gooi, Maastricht RC, ASRV Ascrum, RC the Big Stones en RSRC
De overige aanwezige leden stemmen positief over dit punt. Daarmee is dit punt aangenomen.
Punt 2: Medical Joker wordt (na één proefjaar) weer afgeschaft
Tegen:
Neutraal:
RC ’t Gooi
RC the Smugglers
RC the Bassets
RFC Haarlem
LSRG
RFC Gouda
RSRC
RC Octopus
RC the Big Stones
De overige aanwezige leden stemmen positief over dit punt en daarmee is dit punt aangenomen.
Punt 3: 60% regel gaat naar 75% in verband met het aantal spelers dat meetelt. Was 15 wordt nu 20.
Neutraal:
RC Haarlem, AMC, RC Den Helder
De overige aanwezige leden stemmen positief over dit punt, daarmee is dit punt aangenomen.
Punt 4: speelgerechtigheid na 15/10 in de Nederlandse competitie voor elke NL-team gerechtigde speler die de
afgelopen drie jaar ten minste voor één seizoen in de Nederlandse competitie heeft gespeeld.

Tegen:
RC DIOK
Haagsche RC
RC ’t Gooi
RC the Bassets

RC the Dukes
Erelid Kees Blaas
RC Sparta
Utrechtse RC

Neutraal:
RC the Big Stones
LSRG
Voor:
RC Delft
AMC Rugby
RC the Smugglers
Erelid Tolsma
North Sea Beach Rugby
USRS
Bredase RC

Amstelveense RC
RC Oemoemenoe
Maastricht RC
RC the Pickwick Players
RFC Gouda
RC Tilburg

RFC Haarlam
RC Waterland
RC Eemland
RC Wageningen
ASRV Ascrum
RC Haarlemmermeer Hawks

Het merendeel van de aanwezige leden stemt positief over dit punt, daarmee is dit punt aangenomen.
Punt 5: meer flexibiliteit in lagere klassen
Punt 6: meer flexibiliteit bij clustering dames om spelen op eigen niveau te stimuleren
Beide punten worden met algemene stemmen aangenomen.
Ten slotte wordt het (gehele) voorliggende VWW ter stemming gebracht.
Tegen:
RC ’t Gooi
RC the Dukes
Haagsche RC
RC The Smugglers
RC DIOK
RC de Scrumboks

RSRC
Maastricht RC
RFC Haarlem
WRC te Werve
RC Den Helder
RUS

Wim Peperkamp
RC Sparta
RC Invictus
Utrechtse RC
Alkmaarse RC

RC Octopus
RC Eemland
RC Oemoemenoe
RC Tilburg
RC the Vets
RC Wageningen

RC Groningen
ASRV Ascrum
erelid Kees Blaas
Bredase RC
AMC Rugby
RFC Gouda

Neutraal:
LSRG
RC the Big Stones
Voor:
DSR-C
AAC
Amstelveense RC
North Sea Beach Rugby
RC the Pickwick Players
RC Waterland

Na telling van de stemmen is het resultaat als volgt:
Neutraal: 9
Tegen: 93
Voor: 104
Het voorliggende VWW is hiermee aangenomen met de kanttekening dat het onderwerp inzake de speelgerechtigheid
van spelers in het Ereklasse Overleg wordt besproken. Ook het onderwerp inzake de verplichte grensrechter in de
eerste klasse zal nader worden besproken.

8.

Jeugdzaken
VWW Jeugd
Bestuurslid Rosier geeft een korte toelichting hoe het VWW jeugd tot stand komt en geeft hierbij aan dat dit
grotendeels wordt afgestemd met het LJO.
Het VWW jeugd wordt ter stemming gebracht. Deze wordt met algemene stemmen aangenomen.
Dispensatiereglement
Het dispensatiereglement is ter informatie meegestuurd met de stukken en is in goed overleg met het LJO opgesteld.
De systematiek is ongewijzigd gebleven, de leesbaarheid van het document is wel verbeterd.
Een belangrijk punt wat uitgelegd wordt is de dispensatie van spelers die in de senioren gaan spelen en op de eerste rij
willen spelen. Deze spelers moeten een medische keuring ondergaan. Deze medische keuring kent meestal een lange
wachttijd. Het verzoek is om na te gaan binnen de club of er spelers zijn die deze keuring nodig hebben. Dan kunnen
we tijdig beginnen met deze keuringen aan te vragen.
Ook voor de aangepaste spelregels voor de jeugd geldt dat er geen fundamentele wijzigingen zijn, echter is ook hier
vooral de leesbaarheid verbeterd. Het initiatief voor het wijzigen van de regels ligt bij het bondsbureau, waarbij zij
vooral de regels van World Rugby willen volgen. In november is er een review gepland en de resultaten hiervan
worden uiteraard teruggekoppeld aan het LJO en de ALV.
Kees Blaas, erelid
Geeft aan dat bij een hersenschudding vooral de second impact een heikel punt is. Hij pleit er dan ook voor dat iemand
van de staf van beide spelende teams de digitale module rondom hersenschudding van World Rugby heeft doorlopen
zodat bekend is wat een speler met een hersenschudding wel of niet mag doen.
Ad Wijten, Rugby Club the Bassets
Doet een pleidooi om de opleiding tot referee niet te laten starten vanaf een minimale leeftijd van 16 jaar, omdat je
hiermee de kans mist om de jongere kinderen die graag referee willen worden, ook de cursus te laten doen.
Mirjam Koot, Rugby Club Delft
Wil graag weten of het mogelijk is om in E-rugby te kunnen vinden zien wie welke diploma’s heeft. Aangegeven wordt
dat dit niet mogelijk is, mede vanwege de AVG.

9.

Onderscheidingen en predicaten
Simon Weersma wordt benoemd tot Lid van Verdiensten van Rugby Nederland.
Namens de ALV van harte gefeliciteerd!

10. Verslag commissies
Dirk Heuff geeft een toelichting over de commissie Rugby Scheidsrechters. Zie hiervoor bijgevoegde presentatie.
Tamar van der Vossen geeft een korte toelichting over Landelijk Overleg Dames (LOD) en vertelt wat er tot nu toe is
bereikt.
Er wordt nog kort stil gestaan bij de Vertrouwenscommissie, Medische Commissie en Commissie Onderscheidingen en
predicaten. De leden die zitting hebben in deze commissies dienen door de ALV te worden goedgekeurd. Dit wordt dan
ook ter stemming gebracht.
De ALV stemt unaniem voor benoeming van de voorgestelde leden ( zie presentatie) van de vertrouwenscommissie, de
medische commissie en de commissie onderscheiding en predicaten.
11. Ontwikkelingen dames internationaal
Bestuurslid Acda geeft middels bijgevoegde presentatie een toelichting op de ontwikkelingen rondom de dames.

12. E-Rugby
Het onderwerp E-rugby is vooral informatief bedoeld om de stand van zaken kort weer te geven.
Er heerst merkbare ontevredenheid over het programma, waarbij een veelgehoorde klacht is dat het niet
gebruiksvriendelijk is op de telefoon.
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Rugby Nederland gaat hier mee aan de slag en wil niet later dan eind volgend seizoen een voorstel aanbieden aan de
clubs. Er zal hierbij breed gekeken worden bij het kiezen van de leverancier. Niet alleen de financiën zijn hierbij van
belang, maar ook de technische ondersteuning is een belangrijk punt bij het kiezen van een leverancier.
Daarnaast is het opzetten van een gebruikersoverleg ook een punt van aandacht zodat het een goed en breed
gedragen voorstel is.
Cees Ahsmann, Rugby Club DIOK
Verzoekt het bestuur gebruik te maken van experts en deze ook deel te laten nemen in het gebruikersoverleg.
13. Rondvraag
Cees Ahsmann, Rugby Club DIOK
Deelt mede dat DIOK een grote groei voorziet in de jeugd en hebben daarop besloten om de guppen op zondag te
laten spelen.
Michelle Borm, Amstelveense Rugby Club
Verzoekt het bestuur en de leden van de ALV om meer vergaderdiscipline door te voeren voor deze vergadering. Zet
bijvoorbeeld timeboxen op de agenda en sluit daadwerkelijk om 13.00 uur af.
Tevens verzoekt zij het bestuur om met een concreet plan te komen voor de dames die mee zouden doen aan het
startup programma. Van belang hierbij is dat er duidelijk is wat in de komende twee jaar voor hen geregeld wordt. Dit
plan dient dan tijdens de volgende ALV te worden voorgelegd.
Elke van Meer, RUS
Geeft aan zich aan te sluiten bij de opmerking van Michelle Borm en benadrukt ervan overtuigd te zijn dat een eigen
bijdrage van de meisjes, die mee zouden doen aan het startup programma, zeker een optie was geweest om de
financiën rond te krijgen.
Gini Hamilton, Alkmaarse Rugby Club
Verzoekt de academies en clubs om spelers niet naar één bepaalde club in de regio te trekken, met daarbij het
argument dat je daar moet spelen om bij het NL-team te komen.
Thijs Gevers, Rugby Club Octopus
Roept iedereen op deel te nemen en te komen naar het internationaal ‘preseason’ toernooi op 24 en 25 augustus bij
Rugbyclub Octopus in Uden. Komt allen!
DSR-C
Het is van belang om de jeugdspelers hun speel en vergadertijd te geven. Maar om goed op de hoogte te zijn en elkaar
goed te leren kennen pleit DSR-C ervoor om het voorstellen van de nieuwe clubs voortaan later op de agenda te zetten
zodat ook DSR-C hierbij aanwezig kan zijn.
Voorzitter Pieterse vraagt zich af of het niet beter zou zijn als het bestuur van DSR-C wat eerder uit bed komt zodat ze
op tijd bij de ALV aanwezig zijn en dit agendapunt kunnen meemaken.
14. Sluiting
De voorzitter Janhein Pieterse dankt eenieder voor zijn/haar inbreng, wenst een ieder een goede vakantie en sluit de
vergadering.
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