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Aanwezig van het Bestuur
J.H. Pieterse (voorzitter), E. Visser (penningmeester), C. Potters (secretaris en competitie heren), J. Takken (topsport en
Sponsoring), A. Acda (participatiesport ontwikkeling en competitie dames) I. Rosier (jeugdzaken)

Aanwezige verenigingen
Alkmaarse RC (4) G. Hamilton; Amstelveense RC (10) M. Borm, H.K.J Buijs; RC Amsterdam (1) B. Dekker; A.S.R.V. Ascrum (6)
B. Deurloo, H. Pieksma; RC The Bassets (8) A. Wijten; Bredase RC (10) S. Verhoren; RC Bulldogs (5) E. Veenendaal; B van
Rooijen; Castricumse RC (8) B. Pieters, J. Korsmit; RC Den Helder (5) S. Volkers; RC Delft (10) O. Winkels;
RC DIOK (10) C. Ahsmann, E. van der Vliet; Dordtsche RC (2) B. van der Schaar; DSR-C (3) Thomas van Rens, Thomas van Gils;
RC The Dukes (10) E. van der Zande; E.F.R.C. Eilanders (1) T. Mudde; RC Eemland (10) M. Campagne; ERC’69 (4) H. Lohuis,
S. Knap; RC Etten-Leur (4) T. Bayle; RC ’t Gooi (10) E. Bosman, T. Wegewijs; RFC Gouda (5) B. Janssens; RC Groningen (9)
S. Manning; Haagsche RC (10) P. Hoog, B. May; RC Haarlem (10) M Becking; RC Hilversum (9) J. van Dalen, J. van Altena;
Houtsche RFC (1) K. Eskes; LSRG (4) J. de Valk; MMRC (4) L. van den Hoogen; NSRV Obelix (4) Patrick Luijkx, M. Middelman;
RC Octopus (4) Th. Gevers; EZRC Oemoemenoe (7) H. v Dijk, R. Kempkes; RFC Oisterwijk Oysters (7) C. Jansen; RC the Pink
Panthers (6) B. Geurtsen; Rotterdamse RC (9) R. van Dijk; RSRC (4) S. Dobbelaar, J. Linnert; RUS (3) M. Martens; M. Ruijgrok;
SRC Rush (2) H.J. Vrijhof, M. Woudenberg; RC de Scrumboks (3) A. Meeter; RC The Smugglers (2) S. Barnhoorn; RC Sparta (2)
D. Jacobs; WRC-Te Werve RFC (4) K. Overmeer, E. Brandt; SRC Thor (4) B. Dijkstra; RC Tilburg (8) J. Scheele, H. van der Meijs;
Utrechtse RC (10) A. Sliedrecht, N. Verlage; USRS (5) V. Roozendaal; Voorburgse RC (2) P. Kolthof; NTC the Wasps (6)
F. Oosting; Zaandijk Rugby (4) L. Wallet, F. Erkens; RC Zwolle (6) B. Bosch

Aanwezige commissies en organisaties
Arbitrage Tucht Commissie (ATC) G.H.M. Smelt; Commissie Financieel Toezicht (CFT) R. Dattatreya, G. Breuer;
Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) L. van Herwijnen, R. Balkestein; Commissie Onderscheidingen en Predicaten
(COP) K. Blaas; Stichting North Sea Beach Rugby (1) K. Blijenberg; Rugby Academie Zuid West (RAZW) M. Vente; Stichting
Nazorg Sport Gehandicapten (SNSG) M. Vente; Stichting Rugby Promotie Amsterdam (SRPA) M. van den Bovenkamp.
Aanwezige Ereleden en Leden van Verdienste
J. van Altena, E. Bicker, K. Blaas, L. van Herwijnen, G. Kemps, A. Steenwinkel, M. Wendrich.
Aanwezige Leden van Verdienste
K. Eskes
Afwezig met kennisgeving
RC Betuwe; RC the Big Stones; ORC Black Bulls; RC Eindhoven; RC Emmen; Feanster RC; Hermes RC; RC the Hookers; RC
Invictus; VRC the Vets; RC Wageningen; RC the Wallaby’s; RC Waterland; RC West Friesland; RC the Wild Rovers.
H. van Breukelen (LvV); P. de Bruijn (LvV); J. van Doorn (erelid); N. Gale (erelid) J. Kenbeek (LvV); W. Peperkamp (LvV)
T. Schumacher (LvV);

1. Opening
De voorzitter Janhein Pieterse heet iedereen van harte welkom op de eerste ALV van 2020, en opent daarmee de
vergadering.
Voorzitter Janhein Pieterse staat stil bij het overlijden van Jos Roovers en Ruud van Dijk en vraagt de vergadering een
moment van stilte in acht te nemen.
De secretaris, Coen Potters, benoemt de afmeldingen voor deze ALV.
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2. Ingekomen stukken en mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken
Coen Potters heeft 1 mededeling: Rugby Club Waterland heeft de moeilijke beslissing moeten nemen het eerste team uit
de competitie te halen.
Later in de vergadering wordt hier nog verder op ingegaan.

3. Notulen ALV 22 juni 2019
De notulen zijn zonder verdere wijzigingen en opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

4. Overzicht 2019 en vooruitblik 2020
Voorzitter Janhein Pieterse geeft middels bijgevoegde presentatie een overzicht van 2019 en een vooruitblik op 2020.
Overzicht 2019
Het jaar is gestart met het 1e Rugby Nederland Congres met ruim 200 deelnemers. Het is de bedoeling om het ene jaar een
congres en het andere jaar een Rugby Gala te organiseren.
De competitie verloopt goed en de BeNeCup finale was dit jaar tussen twee Belgische teams. De landskampioenen bij de
Dames van de beide landen hebben voorafgaand aan deze finale gespeeld. Er zijn ideeën om Duitsland te betrekken bij
deze competitie.
De competitie, de opzet en het verloop hiervan worden later in de vergadering besproken.
Elke club is verplicht een vertrouwenscontactpersoon te hebben. Voorzitter Janhein Pieterse vraagt aandacht hiervoor en
roept clubs op, als ze nog geen vertrouwenscontactpersoon hebben die te benoemen en te laten opleiden. Ook benoemt
hij dat Rugby Nederland een vertrouwenscontactpersoon heeft en dat als er zaken zijn die gemeld moeten worden dit liefst
eerst bij de vertrouwenscontactpersoon van Rugby Nederland te doen en daarna pas bij NOC*NSF.
De regiobijeenkomsten zijn weer gepland en alle clubs in de regio’s hebben een “Save the date” ontvangen en de
mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen voor de agenda. Voorzitter Janhein Pieterse doet een oproep aan de clubs om
aanwezig te zijn op deze bijeenkomsten.
Voorzitter Janhein Pieterse bedankt alle vrijwilligers, technische staf en medewerkers van het bondsbureau voor hun inzet.
Kees Blaas, erelid
Merkt op dat hij het erg goed vindt dat er aandacht gevraagd wordt voor de regiobijeenkomsten. Graag wil hij weten wat
het karakter is van deze bijeenkomsten? Is het een overleg op bestuurlijk niveau of is het een werkbijeenkomst?
Voorzitter Janhein Pieterse geeft aan dat het geen bijeenkomst op bestuurlijk niveau zal zijn. Er wordt een agenda gestuurd
waar onderwerpen voor kunnen worden ingebracht en het zal een interactieve bijeenkomst worden.
De regiobijeenkomsten worden door het bondsbureau voorbereid en het is de bedoeling met elkaar in gesprek te gaan.
Cees Ashmann, RC DIOK
Geeft een compliment voor het fantastische overzicht.
Verder geeft Cees Ashmann aan dat maatschappelijke betrokkenheid van de clubs goodwill kweekt.
Verdiep je er in, er is veel mogelijk en liggen subsidies klaar voor je club. Als voorbeeld wordt rolstoelrugby genoemd.
Denk er over na, maatschappelijke betrokkenheid of functie als club helpt bij bijvoorbeeld aanvraag voor extra velden.
Voorzitter Janhein Pieterse onderschrijft dat er onlangs clubs subsidie hebben kunnen aanvragen op basis van
maatschappelijke betrokkenheid. Het lokale Sportakkoord kan daarbij ook ondersteunend zijn.
Pieter Hoog, Haagsche RC
Vindt het heel goed dat de regiobijeenkomsten gepland worden. Hij heeft het verzoek om de notulen van de verschillende
regio’s te delen met alle regio’s zodat men van elkaar weet wat er speelt in de verschillende regio’s. Dit wordt toegezegd.
Marcel Wendrich, erelid
Geeft aan dat er in mei 2020 in Den Haag de Invictus games plaatsvinden en roept iedereen op daar naar toe te gaan.
Mede omdat daar ook rolstoelrugby gespeeld wordt.
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Vooruitblik 2020
Thijs Gevers, RC Octopus
Geeft aan dat het Octopus toernooi niet op de agenda staat. Op het vorige overzicht stond het niet en nu staat het er weer
niet op.
Voorzitter Janhein Pieterse belooft dat voor het verzenden van het overzicht het Octopus toernooi toegevoegd zal worden.
Joop Jansen, SNSG
Laat weten dat er op vrijdag 20 maart a.s. een Benefietgaladiner plaatsvindt in Fort St Gertrudis in Geertruidenberg. De
opbrengt zal zijn voor selecties heren U18 en U20 en de stichting SNSG. Voor het bestellen van kaarten kan men contact
opnemen met gala@rugby.nl .

5. Financiële zaken
Penningmeester Ernst Visser bespreekt middels bijgevoegde presentatie een aantal algemene punten van het afgelopen
jaar.
Het BTW proces is doorgelicht en doorgenomen door de accountant, daar zijn geen onvolkomenheden gevonden betreft
eventueel extra risico. Dit is ook gedeeld met de CFT.
Penningmeesters die geïnteresseerd zijn kunnen altijd stukken opvragen bij het bestuur.
Ook wordt aangegeven hoe de opvolging is geweest omtrent de administratieve organisatie. Uitgelegd wordt dat niet meer
1 persoon alleen verantwoordelijk is, het is nu beter georganiseerd.
Prognose 2019
Aan hand van de presentatie worden de cijfers toegelicht. Er wordt aangegeven dat er een uitleg is meegestuurd met de
stukken die voorafgaande aan de ALV verstuurd zijn.
Robi Dattatreya, CFT
Geeft aan met pijn in zijn hart winst te zien staan maar weet dat dat met het verleden te maken heeft. Zou graag zien dat
deze winst snel weer naar de rugbysport terug gaat.
Penningmeester Ernst Visser geeft aan het negatieve Eigen Vermogen graag snel positief te willen zien, NOC*NSF gedoogt
dit, maar het is geen goed beeld naar bijvoorbeeld sponsors.

Begroting 2020
opbrengsten
Het budget 2020 wordt toegelicht naar aanleiding van bijgevoegde presentatie.
Er is een contributie verhoging gepland van gemiddeld 3%.
Het verlaagde contributietarief aan Rugby Nederland zal veranderd worden na 1 maart in plaats van na 31 maart.
De kantine is nu in eigen beheer, de uitbater is er niet meer, dit zal inkomsten uit baromzet kunnen gaan opleveren.
Op 20 maart wordt er een galadiner georganiseerd wat tot inkomsten leidt voor diverse jeugdselecties.
Kosten
Penningmeester Ernst Visser legt de kosten van het bondspersoneel uit.
Participatie sport heeft een lichte toename aan kosten maar de ambities zijn ook hoger.
Eric van der Zande, RC the Dukes
Merkt op dat het aandeel in de kosten van topsport veel hoger is dan dat van participatiesport. Is. Zou graag volgende
keer een veel zuiverder allocatie van de kosten willen zien.
Ook wordt er opgemerkt dat er niet veel kosten gemaakt worden aan de clubs.
Voorzitter Janhein Pieterse zegt het hiermee niet eens te zijn en nodigt Eric uit langs te komen om een en ander te
bespreken.
Pieter Hoog, Haagsche RC
Geeft aan dat hij Eric van der Zande gelijk geeft. Vindt het tijd worden voor gescheiden verslaglegging voor topsport en
breedtesport, vindt dat er nu onvoldoende informatie gegeven wordt.
Wil aparte boekhoudingen voor topsport en breedtesport, en maak het beschikbaar voor de leden
Penningmeester Ernst Visser geeft aan dat bondspersoneel geen aparte boekhoudingen bijhoudt. Voorzitter Janhein
Pieterse geeft aan dat de cijfers beschikbaar zijn voor leden en nu niet verder in de ALV besproken hoeft te worden.
Robi Dattatreya van CFT zegt dat dit een technische discussie wordt, als er behoefte is om door de cijfers heen te gaan, kan
dat, het verzoek kan worden gestuurd aan de penningmeester. Er wordt ook aangegeven dat de toelichting misschien
gedetailleerder kan.
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Michelle Borm, Amstelveense RC
Zegt een nabrander te willen geven op de inkomstenkant, geeft aan te hopen dat de groei gerealiseerd gaat worden.
3% groei vindt ze twijfelachtig en vraagt zich af of dit gehaald wordt.
Penningmeester Ernst Visser geeft aan dat nu het bondsbureau weer de volle bezetting heeft en de marketing functie ook
zal helpen leden en aandacht te generen.
Voorzitter Janhein Pieterse zegt dat de kosten aangepast zullen worden waar nodig als de groei blijkt tegen te vallen.
Niels Verlage, Utrechtse RC
Sluit zich aan bij Michelle Borm en vindt dat er te optimistisch gebudgetteerd is.
Eric Bosman, RC ‘t Gooi,
Heeft 2 vragen:
1. Inkomsten van sponsorbudget zijn lager dan in de inkomsten die 2019 zijn gerealiseerd. Waar is de ambitie?
We moeten een stap vooruit doen?
Voorzitter Janhein Pieterse geeft aan dat sponsoren krijgen niet makkelijk is, en als sponsoren nog onzeker zijn worden
deze niet opgenomen in budget. Sponsor TeamNL is stopgezet vanwege conflict of interest
2. Hoe zit het met de kantine? Wordt de exploitatie nu zelf gedaan? Is benieuwd wat de aannames zijn met
betrekking tot de marges en wie verantwoordelijk is?
Voorzitter Janhein Pieterse geeft aan dat de kantine beter benut moet gaan worden, en dat het een verdienmodel moet
zijn.
Er wordt niemand aangenomen, op dit moment worden de evenementen gerund door rugbyers. Kantine zal eerst door
NRCA verbouwd moeten gaan worden. Risico is op dit moment beperkt.
De liquiditeitsplanning wordt besproken naar aanleiding van de bijgevoegde presentatie.
De begroting wordt unaniem aangenomen door de ALV.
CFT
Robi Dattatreya licht volgens de bijgevoegde presentatie de samenstelling van de Commissie Financieel Toezicht (CFT) toe.
Gert Jaap Mooy laat zich verontschuldigen omdat hij andere rugbyverplichtingen heeft.
Joop Drechsel wordt voorgesteld als nieuw lid voor de CFT.
De ALV neemt met unanieme stemmen Joop Drechsel aan als nieuw lid van de CFT.
Verder geeft Robi Dattatreya aan dat de samenwerking met het bestuur goed verloopt.
Van de administratieve organisatie wordt jaarlijks een onderdeel gecontroleerd en dat verloopt goed.
De kwartaalcijfers zijn ontvangen door de CFT en zien er gezond en netjes uit.
Ouderdomsanalyse is bekeken en er wordt aan de leden gevraagd op tijd de contributiefacturen te betalen. Er wordt
nogmaals geadviseerd om als er problemen zijn om te betalen met bondsbureau in overleg te gaan. Verder wordt er
geadviseerd met “naming and shaming” door te gaan van clubs die niet betalen.
CFT vindt dat alles goed verloopt en dat er netjes gewerkt wordt.

6. Aflossing lening
Voorzitter Janhein Pieterse geeft aan de hand van bijgevoegde presentatie een update over de stand van zaken met
betrekking tot de lening en het eventueel vervroegd aflossen daarvan.
Er wordt aangegeven dat er alleen een update wordt gegeven en dat er nogmaals een brief naar alle clubs wordt gestuurd
met de vraag om de lening rentevrij te maken.
Cees Ashmann, RC DIOK
Bedankt de voorzitter voor de duidelijke uitleg, dit is helder voor de clubs en de sponsoren.
We hebben ons verbonden en roept de clubs op om mee te gaan met wat bestuur Rugby Nederland voorstelt.
Merkt op dat NOC*NSF ook zal zien dat dit effect heeft.
Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC
Vraagt of de resultaten uit de exploitatie van de kantine mogelijk gebruikt kunnen worden om aflossing van de lening te
realiseren?
Voorzitter Janhein Pieterse geeft aan dat dit indirect moet kunnen maar verwacht geen grote bron van inkomsten daaruit.
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7. VWW
Senioren
Bestuurslid Coen Potters geeft aan de hand van de bijgevoegde presentatie kort weer welke tussentijdse aanpassingen er
gedaan worden. Het zijn geen grote veranderingen, deze zijn ook met de stukken voorafgaande aan de ALV meegestuurd.
De aanpassingen worden per 11 januari 2020 toegepast..
Verder wordt er aangegeven dat er nog lopende discussies in het land zijn. Hierover zal tijdens deze ALV geen discussie
worden gevoerd, maar wel zullen deze onderwerpen in de regiobijeenkomsten besproken worden. In de ALV in juni zullen
deze onderwerpen en aanpassingen indien nodig ter stemming gebracht worden.
Kees Blaas, erelid
Heeft 2 specifieke suggesties: ten eerste biedt hij aan de spelfouten en tekstuele fouten te verzamelen en door te sturen,
ten tweede merkt hij op dat als we het VWW doorlezen het steeds omvangrijker en ingewikkelder wordt. Mogelijk is het te
vereenvoudigen.
Bestuurslid Coen Potters geeft aan het VWW mogelijk te willen splitsen in ere/eerste klasse en de lagere klassen.
Na stemming worden de tussentijdse veranderingen in het VWW senioren unaniem aangenomen, alleen RC Delft onthoudt
zich van stemmen.
Jeugd
Bestuurslid Iban Rosier geeft aan de hand van de bijgevoegde presentatie kort weer welke tussentijdse aanpassingen er
gedaan worden. Het zijn geen grote veranderingen, deze zijn ook met de stukken voorafgaande aan de ALV meegestuurd.
De aanpassingen worden per 11 januari 2020 toegepast..
Eric van der Zande, RC the Dukes,
Vraagt waarom er halverwege het seizoen geen promotie/degradatie wedstrijden bij de Colts, Junioren en Cubs gespeeld
worden?
Bestuurslid Iban Rosier geeft aan dat er gekozen wordt om wedstrijden op niveau te kunnen laten spelen.
Eric van der Zande geeft vervolgens aan dat de meningen hierover verdeeld zijn en bestuurslid Rosier geeft aan als er een
wens is dit toch te willen invoeren het via het DJO en LJO ingebracht kan worden.
Na stemming hebben de volgende clubs zich onthouden van stemmen:
DSR-C
RUS
NSRV Obelix
RSRS
SRC Thor
Daarna worden de tussentijdse aanpassingen in het VWW jeugd aangenomen.
Bestuurslid Iban Rosier geeft vervolgens via de bijgevoegde presentatie een update over de aangepaste spelregels bij de
jeugd.
Als er wijzigingen gaan komen dan wordt daar aandacht aan gegeven en worden deze in de volgende ALV ter stemming
gebracht.
De verwachting is dat er geen grote wijzingen zullen zijn, waarschijnlijk alleen via World Rugby of als het gaat om Player
Welfare.
Ook wordt er aangegeven dat er gezocht wordt naar een betere balans in de planning van de jeugdwedstrijden.
Eric Bosman, RC ‘t Gooi
Vraagt of er wordt overwogen om de minimale speeltijd voor jeugdleden op het wedstrijdformulier mee te nemen, zodat
ieder kind aan spelen toekomt?
Bestuurslid Iban Rosier geeft aan dat dit niet gepland is om aan te passen al is het thema wel regelmatig onderwerp van
gesprek bij het LJO en wordt er wel geadviseerd dat ieder kind minimaal een helft speelt.
Obbe Winkels, RC Delft
Vraagt of er een document bestaat waarin staat beschreven wat de competenties van het LJO zijn.
Bestuurslid Iban Rosier geeft aan dit in het huishoudelijk reglement beschreven staat, en dat LJO een adviesorgaan van
Rugby Nederland is. Adviseert ook om onderwerpen ter discussie te brengen in het DJO.
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8. E-rugby
Bestuurslid Iban Rosier licht, zoals beloofd in de vorige ALV, toe wat de voortgang is van het plan voor een alternatief voor
E-rugby.
Op bijgaande presentatie is kort toegelicht wat er tot nu toe gebeurd is. Er wordt aangegeven dat er een bestaande partij
gekozen wordt en dat Rugby Nederland niet opnieuw het wiel gaat uitvinden. De deadline voor het in gebruik nemen van
het alternatief van E-rugby is het nieuwe seizoen
Kees Blaas, Erelid
Laat weten dat hij het fijn vindt dat er nu wordt doorgepakt.
We zijn begonnen met papier en pen, E-rugby is door Jos Roovers en Rene Pijnenburg uitgewerkt tot wat het nu is.

9. Feiten 2015-2020
Bestuurslid Coen Potters vertelt naar aanleiding van bijgevoegde presentatie over de afgelopen 5 jaar, alvorens hij aftreedt
als bestuurslid van Rugby Nederland.
Er is veel kritiek geweest en dat zal zo blijven maar het is nu ook vaak positieve kritiek.
We zijn uit een diep dal gekropen en we kunnen weer de energie inzetten op rugby in plaats van alle aanpalende zaken.
Er is veel veranderd, de competities zijn evenrediger en spannender
Tegenwoordig zijn er veel meer processen en de automatisering en digitalisering maken de procedures makkelijker.
Er wordt gewerkt aan een nieuw strategisch plan waarin ieders input gewaardeerd wordt.

10. Aftreden Coen Potters aanstelling Mirjam van Zoest
Zoals aangekondigd treedt bestuurslid Coen Potters af en wordt bedankt door bestuurslid Annelies Acda; zij geeft hem
namens het bestuur bloemen.
Marcel Wendrich, erelid
Bedankt Coen Potters ongelofelijk voor de afgelopen jaren en geeft aan dat Coen de juiste man in het bestuur was.
Coen vatte de koe bij de horens, een man van weinig woorden, had daadkracht en was heel helder, had duidelijke visie op
rugby. Geeft aan dat we zonder Coen niet zo ver gekomen zouden zijn.
De ALV bedankt Coen Potters met een staande ovatie.
Opvolgster van Coen Potters is Mirjam van Zoest waarvan het CV vooraf was meegestuurd met de toegestuurde stukken.
Mirjam stelt zich zelf voor en wordt met unanieme stemmen aangenomen als nieuw bestuurslid.

11. Opzet en proces Strategisch Plan 2021-2024
Bestuurslid Annelies Acda geeft naar aanleiding van de bijgevoegde presentatie uitleg over het Strategisch Plan 2021-2024
een vraagt iedereen mee te denken.
Er is een enquête verstuurd naar alle verenigingen maar niet iedereen heeft deze ingevuld. Er wordt aangegeven dat de
enquête op verzoek nogmaals verstuurd kan worden en dat deze eind januari ingevuld moet zijn.
Cees Ashmann, RC DIOK
Geeft aan blij te zijn dat dit gepresenteerd wordt. Veel clubs hebben geen Strategisch Plan en Cees geeft aan dat hier de
kans ligt voor clubs om aan te haken.
Robi Dattatreya, CFT
De commissie financieel toezicht (CFT) is er voor de governance. Beseft dat Strategisch Plan “ver weg” klinkt maar roept op
om mee te denken en te werken, nu is er de mogelijkheid om input te geven.

12. Commissie wijzigingen
Tuchtcommissie
Middels bijgevoegde presentatie wordt aangegeven welke wijzigingen en nieuwe leden er voor de tuchtcommissie en
commissie van beroep aangedragen worden.
Caspar Jansen, Oisterwijk Oysters
Vraagt zich af hoe er gestemd moet worden over leden waarvan vooraf geen CV is ontvangen?
Voorzitter Janhein Pieterse geeft aan dat dit inderdaad niet juist is en vraagt de voorzitter van de tuchtcommissie Gert Mark
Smelt een toelichting te geven. Na deze toelichting worden de wijzigingen en nieuwe leden voor de commissies
goedgekeurd door de ALV.
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Commissie Financieel Toezicht (CFT)
Robi Dattatreya geeft aan dat de commissie op zoek is naar een nieuw lid en deze nu heeft gevonden en stelt met een
korte uitleg Joop Drechsel voor.
Met unamiene stemmen wordt Joop Drechsel aangenomen als nieuw lid van de Commissie Financieel Toezicht.
Commissie Onderscheidingen en Predikaten (COP)
Kees Blaas licht toe dat de commissie helaas verder moet zonder Jos Roovers die ons onlangs ontvallen is.
Hij geeft aan dat de commissie voorlopig met de overgebleven 3 leden verder gaat en vraagt eenieder mee te denken.
Medische Commissie
Bestuurslid Joost Takken geeft een korte toelichting over deze commissie.

13. Player Welfare
Wordt uitgelegd aan de hand van bijgevoegde presentatie.

14. Sponsoring / Business Club
Bestuurslid Joost Takken laat weten dat DeGiro de intentie heeft nog de komende jaren te blijven sponsoren en legt kort uit
hoe de andere sponsoren hun bijdrage leveren:
Powered by Meaning draagt bij door het leveren van meerdere stagiaires.
Matrix heeft de gym volledig voorzien van nieuwe apparatuur en Skynet doet vooral bijdragen voor jeugd.
Naar aanleiding van de bijgevoegde presentatie introduceert bestuurslid Joost Takken het Business Network.
De eerste initiatieven zijn gestart en er zijn inmiddels 5 toezeggingen gedaan. Tijdens de interland Nederland – Polen op
29 februari zal er een Business Network bijeenkomst en borrel plaatsvinden.

15. Rondvraag
EFRC Eilanders, Tim Mudde
Bedankt Cees Ashmann voor zijn adviezen.
Hij merkt op dat hij in zijn rol als regionale indeler in regio Zuid-West ervaart dat het aantal scheidsrechters erg achter blijft
en roept op om scheidsrechters op te laten leiden.
De boetes die gegeven worden voor het niet hebben van scheidsrechters werken niet, clubs betalen die gewoon en
investeren niet duurzaam in het opleiden van scheidsrechters. Hij geeft aan dat Gouda RFC een goed model heeft waar ook
andere clubs hun voordeel mee kunnen doen.
Michelle Borm, Amstelveense RC
Voortbordurend op de opmerking in vorige vergadering geeft ze de voorzitter een compliment dat de vergadering op tijd
klaar is.
Verder wordt er gevraagd om extra aandacht te geven aan damesrugby in het nieuwe Stratigisch Plan.
Patrick Luijkx, NSRV Obelix,
Merkt op dat Obelix 50 jaar bestaat en op 1 mei wordt dit jubileum gevierd en iedereen is bij deze uitgenodigd.
Cees Ahsmann, RC DIOK
Wil aangeven dat we 2 minuten te laat zijn begonnen en geeft compliment dat we op tijd klaar zijn.
Kees Blaas, erelid
Roept op actie te ondernemen voor nieuwe scheidsrechters. Maak een plan, ga scheidsrechters werven, opleiden en zorg
dat de scheidsrechters behouden blijven.
Martin Vente, SNSG
Geeft aan dat tijden de interland Nederland – Polen op 29 februari a.s. Robbert van de Ven in het zonnetje gezet wordt.
Robbert van de Ven heeft vele functies binnen de Nederlandse rugbywereld bekleed en is ziek en daarom wordt dit door
zijn kleindochter Sophie voor hem georganiseerd.
Sietse Manning, RC Groningen
Vraagt zich af, hoe spijtig ook, nu Waterland het eerste team uit de competitie heeft moeten terugtrekken of er zicht is op
speelgerechtigheid van de spelers van Waterland 1?
Bestuurslid Coen Potters geeft aan dat dit een goede vraag is en dat het idee is dat de spelers in de Trophy Poule mogen
gaan spelen, maar dat dit nog niet duidelijk is en er aankomende week uitspraak over gedaan wordt.
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Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC
Merkt op dat de Rugby Academies belangrijk zijn voor de sport, maar zoals ze vorig jaar juni ook al aangegeven heeft wordt
er aan de spelers getrokken door de coaches en trainers.
Roept op om op clubniveau de spelers te voorzien van informatie.
Voorzitter Janhein Pieterse geeft aan dit in de regiobijeenkomsten te zullen bespreken.
DSR-C, Thomas van Rens
Vraagt aan penningmeester Ernst Visser:
Als mijn backline 95,9% van 2000 ballen laten vallen, hoe vaak sta ik dan te scrummen?
Ernst Visser geeft als antwoord: 1918.
Er wordt aangegeven dat dit het oprichtingsjaar is van DSR-C is.

16. Sluiting
Voorzitter Janhein Pieterse bedankt alle aanwezige Ereleden en leden van Verdienste en eenieder voor zijn/haar
aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering om 13.03 uur.
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