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Aanwezig van het Bestuur
J.H. Pieterse (voorzitter), S. Smeenk (penningmeester), C. Potters (Jeugd Rugby en Secretaris), J. Takken (Nationale Selecties
en Sponsoring), A. Acda (Breedtesport en Wedstrijdzaken)
Aanwezige verenigingen
Amstelveense RC 1890 (9) M. Borm, H. Boelrijk; A.S.R.V. Ascrum (5) M. Oostenbroek, S. de Brouwer, H. Pieksma; RC The
Bassets (8) A. Wijten; RC De Bokkerijders (3) M. Watson; Bredase RC (10) P. Faas, R. van Drimmelen; Castricumse RC (9)
H. van Balgooi; RC Delft (8) M. Koot, K. Kaisiepo; LRC DIOK (9) E. v.d. Vliet; Dordtsche RC (1) M. Suurmeijer;
DSR-C (3) S. Andriopoulos; RC The Dukes (10) E. van der Zande, M. Poelwijck; RC Eindhoven (7) S. de Visser, D.J van Soelen;
Enschede RC ’69 (7) R. Huiskes, C. Sterk; RC Etten-Leur (5) T. Bayle; RFC Gouda (5) P. Bout, B. Onneweer; RC Greate Pier (7)
A. Klijnstra, N. Mackenzie; RC Groningen (8) G. Nieuwhof, E. van Spijker; Haagsche RC (10) O. Heil, H. Geurtz; RFC Haarlem
(10) P. van Dijk; RCO Harlequins (2) P. Koegter; RC Hilversum (8) W. Schotanus, R. Mackaaij; RC The Hookers (8) P. van
Putten, H.J. Lukkien; RC Octopus (6) Th. Gevers; EZRC Oemoemenoe (6) H. v Dijk; RFC Oisterwijk Oysters (6) J. Steenbakker;
RSRC (4) S. Lepot, W. Konings; Rotterdamse RC (9) L. Koning, R. van Dijk; RUS (3) J. van Wegen, M. van Leeuwen, M. Luiten;
RC The Smugglers (2) S. Barnhoorn, D. Rustemeijer; RC Spakenburg (2) A. de Boer, A. Beijes; SRC Thor (4) J. van der Zwet;
RC Tilburg (7) J. van der Wolf; USRS (5) D. Glazemaker, C. Brunink; NRC The Wasps (5) F. Oosting;
Aanwezige commissies en organisaties
Commissie Financieel Toezicht (CFT) G. Breuer, R. Dattatreya; Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) R. Balkestein;
Witte Raven Coen Potters; Scheidsrechters Commissie M. Assman.
Aanwezige Ereleden
P. Tolsma; M. Wendrich.
Aanwezige Leden van Verdienste
C. Eskes; A. Michel, W. Peperkamp
Afwezig met kennisgeving
Alkmaarse RUFC; RC Betuwe; RC The Big Stones; RC Den Helder; RC Drachten; RC Feanster; RC ’t Gooi;
Maastricht Maraboes RC; ARC The Pigs; GRC Tovaal;
P. de Bruijn (LvV); J. van Doorn (erelid); L. van Herwijnen (erelid); G. van Langen (LvV); C. Nolten (LvV); T. Steenwinkel
(erelid); G. Kemps (erelid); H. van Breukelen (LvV)
Arbitrage Tucht Commissie (ATC) M. van Dijk.

1.

Opening

De voorzitter, Janhein Pieterse, opent de vergadering, heet een ieder welkom en vervolgt met een korte
presentatie.
De afgelopen 2 jaren is de aandacht hoofdzakelijk op het financieel herstel gericht geweest. Het is nu tijd om
meer te focussen op de verdere ontwikkeling van rugby in Nederland.
Er hebben een aantal goede en succesvolle interlands plaats gevonden. De wedstrijd tegen Portugal was de
drukst bezochte interland ooit.
De Dames 7 hebben een toernooi in Japan gespeeld en redelijk gepresteerd. De toekomst van het D 7
programma is mede afhankelijk van een bijzondere subsidie van NOC*NSF. Mitsubishi is de huidige sponsor van
het D7 programma en heeft tijdelijk een auto beschikbaar gesteld. Rugby Nederland kan slecht beperkte
middelen beschikbaar stellen voor het D 7 programma. Om de World Series te behalen moeten de dames het
komend jaar EK kwalificatietoernooien spelen in Kazan en Brive.
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De competitie verloopt goed. De voorzitter spreekt zijn zorg uit over het feit dat er halverwege het seizoen
clubs, waaronder ereklasse clubs, hun tweede team hebben teruggetrokken uit de competitie. Dit is een
zorgelijke ontwikkeling en zal ook tijdens de komende regio bijeenkomsten verder worden besproken.
De RDD dagen zijn goed bezocht. Door de goede opzet van de RDD dagen en het Get into Rugby programma in
Nederland heeft Rugby Europe besloten Nederland aan te wijzen als regionaal training center voor opleidingen.
Een aantal referees heeft de organisatie van scheidsrechters weer op de rails gezet.
Eind vorig jaar is het 15.000ste lid verwelkomd bij Rugby Nederland.
60% van het huidige aantal leden van Rugby Nederland is onder de 18 jaar.

2.

Mededelingen en ingekomen stukken

De secretaris Coen Potters vermelt de afmeldingen voor deze ALV.
Ingekomen stukken
Er is een verzoek tot lidmaatschap ontvangen van North Sea Beach Rugby. Hun doelstelling is anders dan van
een reguliere club. Zij willen geen eigen leden werven, maar beach rugby 5’s toernooien organiseren, met
name in en rondom de gemeente Den Haag. De voorzitter van deze vereniging is Casper Blijmerg. De statuten
van Rugby Nederland voorzien in het lid worden van een dergelijke club, na toestemming van de ALV. Het
verzoek wordt dan ook ter stemming gebracht:
Neutraal:
Piet Tolsma, erelid
Castricumse
Rugbyclub

RC Groningen
RFC Haarlem
NRC the Wasps

Rotterdamse RC
RC the Dukes

De overige aanwezige leden zijn voor, hiermee is het voorstel aangenomen. ( zie verder)
Er ontspint zich alsnog een discussie over dit onderwerp.
Erik v.d. Zande, RC the Dukes:
Vraagt of deze stichting nu ook stemrecht heeft? Antwoord is positief.
Ole Heil, Haagsche RC:
Hoeveel contributie gaan zij betalen?
Het bestuur geeft aan dat dit nog niet is vastgesteld.
Door Rugby Europe worden regelmatig beach toernooien georganiseerd. Deze uitnodigingen zullen door Rugby
Nederland worden doorgestuurd naar deze stichting.
Serge Barnhoorn, RC Smugglers:
Vraagt of de ALV zojuist een besluit heeft genomen dat onuitvoerbaar is omdat de contributie nog niet is
vastgesteld.
Secretaris geeft aan dat de richtlijn bekend is , maar de exacte contributie nog moet worden vastgesteld.
Hans van Balgooi, Castricumse Rugbyclub:
Castricum heeft zich van stemming onthouden, omdat zij zich niet heeft kunnen voorbereiden op dit
onderwerp. Graag krijgen zij eerst meer informatie over de intenties van deze stichting.
Het bestuur geeft aan zich gedeeltelijk te kunnen vinden in de opmerkingen van de ALV. Het verzoek van North
Sea Rugby leidt tot meer commotie dan verwacht. Het voorstel is dan ook om de eerder gedane stemming
nietig te verklaren en hiermee ook het besluit als niet genomen te beschouwen. De stichting zal worden
gevraagd een notitie op te stellen ter voorbereiding op de ALV van 1 juli, waar het lidmaatschap dan opnieuw
ter stemming zal worden gebracht. De ALV stemt hiermee in.
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Er zijn gesprekken geweest met de academies over hun relatie met Rugby Nederland. De academies willen
zelfstandig blijven. Er is een convenant getekend over de samenwerking en voorwaarden. De samenwerking
tussen de Academies onderling en met Rugby Nederland verloopt steeds beter.
De secretaris geeft aan dat de NRCA op zoek is naar nieuwe bestuurders. Zie hiervoor ook de website van
Rugby Nederland.
Ten slotte geeft de secretaris aan dat de volgende ALV gepland is op zaterdag 1 juli 2017 om 10.00 uur.
3. Notulen ALV 17 december 2016
Er zijn een aantal namen van clubs niet goed geschreven in het verslag. Dit zal worden aangepast.
De Notulen worden, met doorvoering van eerdergenoemde wijzigingen, door de ALV goed gekeurd en door de
voorzitter vastgesteld.
4. Financiële zaken
De penningmeester, Steffen Smeenk, geeft een presentatie over de resultaten.
a.

Voorlopige resultaten 2016
Contributies zijn een hoger dan verwacht. Dit komt mede door de groei van het aantal leden en
opbrengsten uit evenementen. Andere posten zijn conform de verwachtingen zoals gepresenteerd in
november. De inkomsten zijn per saldo €34.000 hoger dan gepresenteerd in december.
Met uitzondering van de personeelskosten, verlopen de kosten volgens budget en verwachting.
Per saldo zal het resultaat hoger uitvallen dan budget en de eerder afgegeven verwachting.
De jaarrekening zal medio april gereed zijn en met de CFT worden besproken. Hierna wordt de
jaarrekening naar de leden gestuurd ter voorbereiding op de ALV van 1 juli.

b. Herziene begroting 2017 Dames 7
Tijdens de ALV van 17 december is de begroting van het D 7 programma ingetrokken, aangezien de
nieuwe sponsor het eerder toegezegde bedrag had ingetrokken. Inmiddels is er een nieuw contract
onderhandeld.Het bedrag is inmiddels overgemaakt aan Rugby Nederland.
Het bedrag is aanzienlijk lager dan oorspronkelijk overeengekomen. Het bestuur heeft in de begroting
forse besparingen doorgevoerd, waardoor het resultaat weer neutraal is.
De trainer en coach zouden voor een jaar worden gecontracteerd. Dat is nu teruggedraaid naar 7
maanden. Mocht het D7 team zich kwalificeren voor de WS, zullen we opnieuw met NOC*NSF overleggen
over een uitbreiding van de subsidie. De kosten van interlands en buitenlandse oefenwedstrijden zijn
teruggebracht met €11.000. Het negatief resultaat van €14.900 wordt gecompenseerd door het batig
saldo uit 2016.
Erik v.d. Zande, RC the Dukes:
Merkt op dat de begroting eigenlijk een 0 resultaat zou moeten tonen.
De penningmeester beaamt dit en licht toe dat het overschot van 2016 met toestemming van NOC*NSF is
doorgeschoven naar 2017, waarmee het resultaat op 0 uitkomt
Raymond Mackaaij, Rugbyclub Hilversum:
Verzoekt het bestuur een regel toe te voegen waarbij in de begroting 2017 het overschot van 2016
benoemd wordt. De penningmeester geeft aan hiervoor zorg te zullen dragen.
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op de begroting. De ALV keurt de begroting unaniem goed.
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5.

Aanpassing statuten
De secretaris geeft een korte toelichting.
Tijdens de vorige vorige ALV is de leden gevraagd om wijzigingen en opmerkingen ten aanzien van de
voorgestelde wijzigingen van de statuten aan het bestuur te mailen. Na één maand was er geen enkele
reactie, na herhaald verzoek kwamen er uiteindelijk drie reacties binnen.
Alle wijzigingen die we vandaag willen maken kunnen niet ter stemming worden gebracht. Het voorstel is
om vandaag de discussiepunten ter tafel te brengen en op 1 juli de wijzigingen in Statuten en HHR ,na
goedkeuring, een hamerstuk te laten zijn.
Robi Dattatreya, voorzitter CFT:
Vraagt de mening van de ALV over de toestemming die het bestuur moet krijgen van het CFT voor het
uitgeven van bedragen hoger dan €25.000.
Hans van Balgooi, Castricumse Rugbyclub:
Geeft aan dat dit niet alleen geldt voor hoge bedragen, maar ook voor andere zaken. Daarnaast stelt hij dat
het CFT zelf geen besluit mag nemen, maar dat zij de ALV moeten adviseren en dat de uiteindelijke
beslissing bij de ALV ligt.
Raymond Mackaaij, Rugbyclub Hilversum:
Vraagt waarom er een minimaal bedrag is genoemd. Hij stelt dat het bestuur niet kan beslissen om geld uit
te geven zonder toestemming van ALV. Als het in de begroting staat, is het al door de ALV goedgekeurd.
De voorzitter geeft aan het hier niet om gebudgetteerde bedragen gaat maar om éénmalige niet
gebudgetteerde uitgaven of meerjarige verplichtingen , zoals bv it- contracten .
Erik v.d. Zande, RC the Dukes:
Vraagt of het minimale aantal bestuursleden niet 5 moet zijn in plaats van 3.
Het bestuur geeft aan geen reden te zien het aantal in de huidige statuten aan te passen.
We moeten ook rekening houden met bijzondere omstandigheden, waarbij bestuursleden opstappen en er
toch bestuurd moet kunnen worden.
Hans van Balgooi, Castricumse Rugbyclub:
Verzoekt het bestuur om presentaties eerder te sturen naar de leden, zodat het onderwerp beter kan
worden.
De voorzitter geeft aan de opmerking te begrijpen maar wil wel een kanttekening maken. Inhoudelijke
stukken kunnen en zullen vooraf gestuurd worden. Echter presentaties over lopende zaken worden vaak
pas in de weken voorafgaand aan de ALV gemaakt of aangepast en kunnen dan niet eerder worden
verstuurd.
Raymond Makaaij, Rugbyclub Hilversum:
De leden van de ALV hebben hier ook een verantwoordelijkheid in. Stuur je reactie ook tijdig naar de bond,
anders is er ook voor hen geen gelegenheid meer om zaken tijdig te verwerken.
De voorgestelde wijzigingen in de statuten worden vervolgens één voor één doorgenomen en ter
stemming gebracht:
Wijziging 1-5, ALV akkoord
Wijziging 6: minimaal aantal bestuursleden wordt 5 op verzoek van ALV
Wijziging 7: de voorgestelde wijzigingen zorgen voor veel verwarring. Het bestuur gaat dit artikel
herschrijven en zal dit inbrengen tijdens de ALV van juli, ALV akkoord
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Wijziging 10: punt 1
Hans van Balgooi, Castricumse Rugbyclub:
De toevoeging benadrukt het omgekeerde van wat Castricum voor ogen had. Castricum ziet graag een
controleverklaring van de accountant. De stukken van RN moeten goed gecontroleerd worden.
De voorzitter geeft aan dat in overleg met de accountant en het CFT destijds is vastgesteld dat, gezien de
grootte van de bond, het niet per se nodig is om een accountantsverklaring af te geven, maar dat een
samenstellingsverklaring volstaat.
De penningmeester vult aan dat deze discussie al gevoerd is tijdens de vorige ALV. Het bestuur heeft een
aantal accountants uitgenodigd een offerte voor een controleverklaring af te geven. Tijdens de volgende
ALV zal hierop verder worden teruggekomen.
Na een korte discussie wordt het volgende voorgesteld:
CFT geeft een advies over de soort verklaring aan de ALV , die hierover dan kan stemmen. Per jaar maakt
het CFT een voorstel over de verklaring voor het komende jaar. ALV is hiermee akkoord
Wijziging 10, punt 2, ALV akkoord
Wijziging 11: na een korte discussie over het aantal leden in het CFT, wordt voorgesteld het CFT voor 3 jaar
te benoemen, maar wel op verschillende momenten in het jaar, zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.
ALV is hiermee akkoord
Wijziging 12-14, ALV akkoord
De statuten zullen, in overleg met de notaris, aangepast worden. Deze worden 4 weken voor de volgende
ALV aan de leden gestuurd.
6.

Aanpassing Huishoudelijk Reglement
Er bleek geen elektronische versie meer van het huidige Huishoudelijk Reglement te zijn. Alle aan- en
opmerkingen zijn verwerkt in een nieuwe versie.
De aanpassingen worden kort doorgenomen.
Hans van Balgooi, Castricumse Rugbyclub:
In hoofdstuk 7, artikel 7.6 moet worden aangepast dat de CFT de ALV adviseert.
Aangaande artikel 9.3: commissies met bijzondere opdrachten worden op voorstel van het bondsbestuur
benoemd. Dit zou betekenen dat het bestuur voordraagt wie in het CFT zit. Secretaris antwoord dat dit
niet juist is want commissies van bijzondere opdracht worden door ALV benoemd en zijn ook alleen aan
hen verantwoording schuldig.
Ole Heil, Haagsche Rugbyclub:
Vraagt of de ALV de bevoegdheid heeft om leden van commissies van bijzondere opdracht af te zetten?
Secretaris bevestigt dat de ALV hier toe bevoegd is. Dit zal meer specifiek in het HHR worden vermeld.
Supplement c: wordt nog geüpdatet.
Supplement d: de samenstelling van de arbitrage tuchtcommissie gaat naar minimaal 3.
Het Huishoudelijk Reglement wordt verder aangepast en zal 4 weken voorafgaand aan de volgende ALV
worden gestuurd naar de leden. Het bestuur verzoekt de ALV dringend om eventuele op- en aanmerkingen
zo spoedig mogelijk aan het te laten weten.
Marcel Wendrich, erelid:
Complimenteert de secretaris voor het vele monniken werk dat is verricht en stelt dat dit een volgende
stap is naar de verdere professionalisering van Rugby Nederland.
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7.

Commissie gestructureerd seizoen
Annelies Acda, bestuurslid wedstrijdzaken, geeft een korte presentatie. De commissie gestructureerd
seizoen is nog maar net “up and running”, zij zijn drie keer bij elkaar geweest en hebben een flinke stapel
voorstellen ontvangen, waarvoor dank aan de ALV.
Het gaat niet om een commissie die zelf onderwerpen bedenkt, maar het is een commissie die ideeën en
verbeteringen uit de verenigingen oppakt en die verder toetst en uitwerkt.
De commissie streeft er naar in december een concept VWW voor te leggen aan de ALV, zodat er nog ruim
tijd is met elkaar hierover van gedachten te wisselen, alvorens de plannen ter stemming te brengen en in
te voeren in het volgend seizoen.
Het voorstel dat voorligt is ter overdenking en niet ter stemming.
Discussiepunt:
Het eerste team van een club kan alleen promoveren naar de ereklasse als het tweede team ten minste in
de tweede klasse speelt.
Aangezien het een discussiepunt is, worden de opmerkingen vanuit de ALV hieronder slecht beknopt
weergegeven.
Het waarom van de signalen moet duidelijk zijn, alvorens maatregelen voor te stellen..
Het idee is zeker een discussie waard. Wat er achter het probleem zit is een vraag die eerst
beantwoord moet worden.Het verhogen van kwaliteit van Rugby Nederland lijkt eerder te versmallen
dan te -verbreden.
Player wellfare: Veel spelers spelen 2 wedstrijden in 1 weekend. Dit is voor de speler niet wenselijk.
Belangrijk om goed te begrijpen waar de blessures vandaan komen. Goed kijken naar de spelers en
wat het juiste aantal wedstrijden is per seizoen voor de gemiddelde speler in de competitie.
Het is helaas waar dat veel spelers die op zaterdag spelen ook in de teams op zondag spelen.
Een overweging zou kunnen zijn om alle senioren teams weer zondag te laten spelen. Spelers van de
ereklasse geven echter aan dat zij liever zaterdag willen spelen. Clubs hebben een voorkeur voor jeugd
op zaterdag en senioren op zondag.
Belangrijk wat de clubs vinden, maar ook de spelers moeten gehoord worden.
Bij sommige ereklasse clubs worden posities voor jonge talenten ingenomen door spelers uit het
buitenland. Dit is slecht voor de opbouw van de club en de toekomst van het Nederlands Rugby.
Voorstel: Verwerk de opmerkingen in een overzicht, zaterdagcompetitie naar zondag, hoe gaan we om
met het inzetten van spelers vanuit het buitenland. Benchmark het met andere Europese bonden,
Castricum en Hilversum lichten toe waarom hun tweede teams zich hebben terug getrokken uit de
competitie. 3de teams zijn vaak veteranen . 2de teams hebben niet genoeg spelers maar 3de
teamspelers willen of kunnen niet in de eerste klasse spelen.
Discussie Competitie U23
De secretaris geeft een korte toelichting middels een presentatie.
Enkele opmerkingen vanuit de ALV:
Bij veel clubs willen de colts zsm naar de senioren.
Dispensatie is bedoeld om de veiligheid van de spelers te waarborgen.
Waarom wordt er voor de colts geen districten competitie opgezet? Het schijnt moeilijk te zijn om
jongens van verschillende clubs bij elkaar te houden, omdat clubkleuren voorrang hebben.
Van belang is om studentenclubs ervoor te behoeden dat zij met een U 23 competitie opzet leden
gaan verliezen. Studenten zijn automatisch gedispenseerd op dit moment.
Er zijn signalen vanuit de colts dat er een sterk sociale druk vanuit de clubs is om vooral zo lang
mogelijk bij de club te blijven en het niet hoger op te zoeken bij een andere club.
Gesteld wordt dat het voor alle clubs de moeite waard is om na te denken hoe het plezier voor deze
colt spelers behouden kan worden en niet alleen aan het clubbelang te denken.
Stel een goed doordacht enquête op voor clubs en colts om goed voorbereid de discussie in de ALV
verder te voeren.
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De secretaris geeft aan dat het LJO de komende weken inhoudelijk over dit voorstel zal praten. De DJO’s
moeten overleggen met de clubs, zodat het LJO een voorstel voor het VWW kan maken. Dit voorstel zal
ter stemming worden gebracht in de ALV van 1 juli a.s.

8.

Rondvraag
De Praeses van DSR-C vraagt aandacht voor het feit dat de oudste club van Nederland kampioen is
geworden van de eerste klasse en komend seizoen weer in de ereklasse zal spelen.
Zeker in het jaar waarin DSR-C haar 100 jarig bestaan viert is dit een vermelding waard.
Voorzitter bevestigt dit en zegt verheugd te zijn met de prestaties en het lustrum van DSR-C.
Verder zijn er geen vragen en sluit de voorzitter om 14.00 de vergadering.
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