Concept Verslag Algemene Leden Vergadering
Nederlandse Rugby Bond, zaterdag 27 juni 2015
Locatie:
Tijd:
Notulist:

Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
10.00 uur
Marielle ten Rouwelaar

Aanwezig van het Bestuur
J. Pieterse (voorzitter) ai, S. Smeenk (penningmeester) ai, C. Potters (Jeugd Rugby en Secretaris) ai, Joost Takken (Nationale Selecties en
Sponsoring) ai, K. Blaas (Breedtesport en Wedstrijdzaken) ai.
Aanwezige verenigingen
Amstelveense RC 1890 (8) N. Gale, D. Canavan; Amsterdamse AC (5) B. Swaager, J. Ferwerda; A.S.R.V. Ascrum (5) G. Reincke, H. Pieksma;
RC The Bassets (6) D. vd Heiden, B. Groeneveld; RC Bekaro (3) S. Berkelmans; EARC The Big Bulls (3) M. Jazet; RC The Big Stones (2) F.K. van
der Waardt; Bredase RC (7) H. Jongejan, S. van Steen; RC Bulldogs Almere (4) M. Swier; Castricumse RC (7) G. Shepley, B Wieringa, H. van
Balgooi; RC Delft (7) K. Kaisiepo, V. Steinmeier; RC Den Helder (4) L. Nieuwenhuis, I. Poel; LRC DIOK (8) C. Ahsmann; RC Drachten (4) J. van der
Velde; DSR-C (3) J. Kuyper, J. Stuijt, M. Brouwer, S. Verschoof, J Schuringa; RC The Dukes (10) H. van Gruijthuijsen; ZRC de Duuvels (2)
R. Adolfs; RC Eemland (9) A. Colijn; RC Eindhoven (5) E. Heeger, D.J. van Soelen; Enschede RC ’69 (4) R. Huiskes, T. Spil; RC Etten-Leur (3)
J. Jansen; RC ’t Gooi (8) J. Angenent, P. Kranendonk; RFC Gouda (4) G.J. Mooy, J.W. Cornelese; RC Groningen (6) G.P. de Vries; Haagsche RC (10)
G. Breuer; RFC Haarlem (8) M. Arends; RC Hilversum (7) R. Mackaaij, W. Schotanus; RC The Hookers (7) M. Hulschebosch, P. van Putten; NSRV
Obelix (4) D. Peters, V. Rademaekers; RC Octopus (4) M.J.W Gevers; EZRC Oemoemenoe (6) Y. v Dijk, K. Besuyen; RFC Oisterwijk Oysters (6)
J. Steenbakker; RC The Pink Panthers (5) M. Donkelaar; Erasmus RSRC (4) M. Osinga; Rotterdamse RC (9) O. v Rijn; RUS (3) R. Meijer, A.
Eleveld, M.C van Rooij; RC The Scrumboks (2) A. Meeter; WRC Te Werve RFC (3) K. Overmeer; SRC Thor (4) T. Rasch, P. Donker; Utrechtse RC
(8) J. Webb, T. Kivistik; VRC The Vets (2) P.Leenders; RC Wageningen (3) R. Veldman, B. de Boer; NRC The Wasps (3)F. Oosting;
RC Waterland (7) T.M. Sonderman, N. Holierook; RC West Friesland (2) J. Kruger; RC De Wrotters (2) T.A. Rijpkema.
Aanwezige Commissies en organisaties
Landelijk Overleg Dames Rugby; Landelijk Jeugd Overleg (LJO) W. van Beek; Nationaal Rugby Centrum Amsterdam (NRCA) P. Luijkx, J.
Ferwerda, R. van der Ven; Commissie Onderscheidingen (CO) B. Maartens, H. van Breukelen; Kas Controle Commissie (KCC) G.J. Mooy;
Rugby Academy Zuid (RAZ) M. de Haan; Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) L. van Herwijnen, R. Balkestein, F. Lambers; Witte Raven
Coen Potters, Frans Lambers
Aanwezig Ereleden
Amsterdamse AC; E.W.E. Bicker; C.L.N.M. Blaas; N. Gale; L. van Herwijnen; G. Kemps; P. Tolsma; A.P. Steenwinkel; M. Wendrich.
Aanwezige Leden van Verdienste
W. van Beek; H. van Breukelen; J.F.M. Brian; W.F. Peperkamp
Afgemeld met kennisgeving
RC De Betuwe, Dordtsche RC, RC Dwingeloo, RC Emmen, GSRC, RC Haarlemmermeer Hawks, RCO Harlequins, RC Nieuwegein, GRC Tovaal,
RC Tilburg, RC Zaandijk, P. de Bruijn (LvV), C. Eskes (LvV), J. Kenbeek (LvV), H. Knoop (LvV), G. van Langen (LvV).

1. Opening

De voorzitter a.i. Janhein Pieterse opent de vergadering en heet de aanwezigen, Ereleden en Leden van Verdiensten van harte welkom op
deze Algemene Leden Vergadering.
De voorzitter meldt dat enkele stukken voor de vergadering laat zijn verzonden. Er wordt naar gestreefd om alle stukken 3 weken voor de ALV
aan de leden te sturen.

2. Mededelingen

Berichten van verhindering worden door de secretaris a.i. Coen Potters voorgelezen (zie hierboven)
Er is een aanvraag ingediend door de Voorburgse Rugby Club voor het lidmaatschap van de NRB.
De ALV stemt unaniem in met het lidmaatschap dat hiermee is goedgekeurd.

3. Notulen BALV 20 december 2014 en 14 maart 2015
De voorzitter a.i. geeft aan dat de notulen van 20 december 2014 nog niet definitief zijn vastgesteld
De vergadering wordt gevraagd de aangepaste notulen van 20 december goed te keuren.
René Adolfs / Duuvels: merkt op dat het ingezonden stuk van de Duuvels nog steeds niet is vermeld.
Onder toezegging van de voorzitter dat het ingezonden stuk alsnog zal worden toegevoegd keurt de ALV de notulen van de BALV van 20
december 2014 goed en zijn hiermee vastgesteld.
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De notulen van de BALV van 14 maart 2015 worden kort besproken en na de toezegging van de voorzitter aan Bart Wierenga / Castricum dat
zijn naam in de definitieve notulen juist zal worden gespeld , worden de notulen door de ALV goedgekeurd en zijn hiermee vastgesteld.

4. Activiteiten vanaf 14 maart 2015
De voorzitter a.i. geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen na de BALV van 14
maart jl .
Een dreigend faillissement is afgewend, we kunnen weer aan rugby en aan de toekomst denken en werken.
De samenwerking met de Stichting Sportbelang Ovaal voor het collecteren van de bijdrage van de clubs aan het Herstelplan is goed en
constructief verlopen.
Er zijn gesprekken geweest met NOC*NSF en World Rugby over het behandelen van het lange termijn negatief Eigen Vermogen van de NRB
bij de toekenning van de subsidies. Beiden zijn onder de voorwaarden van een gezonde jaarlijkse bedrijfsvoering bereid hiervoor een tijdelijke
uitzondering te maken.
De dagelijks administratie en boekhouding zijn op orde.
Er zijn gesprekken geweest over het gebruik van de nieuwbouw aan de overkant van het stadion. Er wordt nogmaals benadrukt dat noch NRB
noch NRCA hier een financieel belang in heeft of risico loopt.
Met Topsport Amsterdam (CTO) is een aantal gesprekken gevoerd over het Dames 7 programma. De dames hebben zich nog niet geplaatst
voor de Olympische Spelen maar hebben in juli 2015 nog één laatste kans.
Met CTO is besproken dat het D 7 programma wat betreft sportief beleid weer onder de verantwoording van de NRB komt , maar financieel
vooralsnog bij CTO blijft liggen.
Bestuur en bondspersoneel hebben een brainstormsessie gehad over de visie, ambitie, doel en strategie van Rugby Nederland.
In de komende maanden wordt deze verder uitgewerkt en zal op de ALV in december worden gepresenteerd
In september start het WK rugby waar iedereen erg naar uitkijkt. RTL zal 21 wedstrijden live uitzenden.
De heren XV hebben uitstekend gepresteerd.
De World Series WS waren zeer geslaagd . De voorzitter bedankt George de Vries als voorzitter van SRPA voor de uitstekende organisatie van
dit toernooi.
Heren U19 gaan deelnemen aan het EK in oktober 2015 in Portugal. De kosten voor dit toernooi worden gedragen door Rugby Europe en de
Stichting Rugby Youth Development. . Behalve organisatorische ondersteuning heeft de NRB hieraan geen kosten of financieel risico.
Castricumse RC / Graham Shepley:

in de PowerPoint presentatie staat dat een aantal crediteuren niet akkoord is gegaan met
het crediteuren akkoord. Kan het zijn dat deze weigeraars dit bedrag nog opeisen?
Voorzitter geeft aan dat het een klein aantal crediteuren betreft en in totaal een bedrag van € 3 k.
Ook deze crediteuren hebben een betaling van 50% ontvangen. Gezien de kleine resterende bedragen
wordt niet verwacht dat er incasso bureaus zullen worden ingeschakeld. Indien dit wel mocht
gebeuren zal het bestuur dit per geval bekijken en tot een oplossing trachten te komen.

5. Installatie Commissie Financieel Toezicht (CFT)
Robi Dattatreya (RD) , de beoogd voorzitter van de CFT, neemt namens de commissie het woord en licht het doel en opzet van de CFT kort
toe.
RD is oud speler van RSRC en te Werve en heeft 40 jaar gerugbyd. Afscheid van rugby nemen lukt nog niet.
Hij is zelfstandig ondernemer en heeft de nodige financiële ervaring.
Bert Dekker en Gini Hamilton zijn de andere voorgestelde leden van de CFT.
RD stelt dat de ALV geen plek is om diep op te cijfers in te gaan. De CFT zal regelmatig ( per kwartaal) de cijfers, investeringen en financiële
procedures van de NRB controleren en hierover rechtstreeks aan de ALV rapporteren.
Er zal ook een korte controle worden gedaan op het financiële beleid van de Stichting Sportbelang Ovaal.
De voorzitter a.i stelt voor de CFT te benoemen namens de ALV.
Castricumse RC, Hans van Balgooi:

vraagt zich af of de CFT een onderdeel is van de ALV of rapporteert aan het bestuur of de leninggevers.
RD antwoordt dat CFT de leningen controleert, het financieel beleid van de NRB controleert en dat de
CFT per kwartaal aan de ALV zal rapporteren.
CFT wordt door ALV aangesteld en niet door de leninghouders of bestuur.

Castricumse RC, Graham Shepley:

merkt op dat we van alles kunnen beslissen als ALV, maar dat deze niet kan beslissen over de
overeenkomsten van de clubs met de NRB. DE ALV heeft hierin geen positie
De CFT staat wel genoemd in de overeenkomsten

RC Hilversum, Raymond Mackaaij:

deelt de mening dat er een CFT moet komen maar vraagt zich wel af hoe de 3 leden zijn geselecteerd?
De voorzitter antwoordt dat er op de vorige ALV een oproep gedaan is en dat kandidaten zich konden
melden bij de penningmeester. De 3 voorgestelde leden zijn gekozen op grond van gesprekken.
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Raymond zegt te twijfelen aan de ervaring van de kandidaten, vindt het moeilijk een keuze te maken op
basis van deze gegevens
Er wordt nogmaals de vraag gesteld wie de keuze maakt over de kandidaten van de CFT?
De voorzitter bevestigt dat de ALV beslist.
Raymond zegt over de kwalificatie geen goed beeld te hebben en vindt dat er nu geen beslissing
genomen kan worden.
Castricumse RC, Graham Shepley:

het gaat niet alleen om de kwalificatie maar ook om het proces. De ALV had van te voren ingelicht
moeten worden over de achtergrond en relevante ervaring van de voorgestelde kandidaten..

Marcel Wendrich, Erelid:

begrijpt alle opmerkingen, maar vindt ook dat er in de vorige ALV duidelijker gesteld had moeten
worden hoe de procedure had moeten zijn.
Wil tijdens deze ALV het gevoel wegnemen dat er getwijfeld wordt aan het instellen van de CFT en de
kwaliteit van de voorzitter

De voorzitter a.i. stelt vervolgens voor om de CFT in te stellen onder voorzitterschap van Robi Dattatreya.
RD beoordeelt en selecteert de ander leden van de commissie en stelt deze dan voor aan de ALV . Hierna kunnen de ander 2 leden worden
benoemd door de ALV bij de volgende vergadering.
RC Hilversum, Raymond Mackaaij:

zegt dit een goede procedure te vinden

Ton Steenwinkel, Erelid:

is deze commissie ter vervanging van de Kas Controle Commissie?
De voorzitter antwoordt dat de Kas Controle Commissie is geïnformeerd en dat de CFT de
Kascommissie zal vervangen.

De voorzitter vraagt hierna om te stemmen met het instellen van de Commissie Financieel Toezicht met als voorzitter Robi Dattatreya..
Het voorstel wordt aangenomen met 1 onthouding van NRC The Wasps.

6. Concept Jaarrekening 2014
De penningmeester a.i. Steffen Smeenk licht aan de hand van een PowerPoint presentatie de resultaten 2014 kort toe.
De resultaten 2014 zijn met een verlies van € 877.000 slechter dan het eerder gemelde verlies van € 737.000 .
Dit extra verlies van € 140.000 heeft mede te maken met een nabetaling pensioenpremie, aangezien Chris Lane niet was aangemeld ; een
achterstallige betaling loonbelasting; en er is een voorziening opgenomen voor een mogelijke claim voor 2 ernstige rugby blessures in de
periode dat de NRB niet was verzekerd, aangezien de premie niet was betaald.

RC Etten-Leur, Joop Jansen:

zegt zelf in de verzekeringen gewerkt te hebben en adviseert de claim die er ligt van een rugbyer die
geblesseerd is geraakt neer te leggen bij de verzekeraar

Castricumse RC, Graham Shepley:

vraagt zich af waarom er niet op tijd betaald is? Zijn er nooit herinneringen geweest? En als dat wel zo
is, wanneer zijn die herinneringen ontvangen?
Vraagt zich ook af hoe het huidige bestuur gaat handelen ten opzichte van het vorige bestuur? Er is
sprake geweest van grote nalatigheid. Vindt dat de bestuurders hiervoor verantwoordelijk zijn
De voorzitter antwoordt dat dit een taak is voor de Commissie van Onderzoek

Castricumse RC, Hans van Balgooi:

vraagt of bestuurslid Kees Blaas hierop kan reageren omdat hij ook in het vorige bestuur plaats had.
De voorzitter geeft nogmaals aan dat dit een taak is voor de Commissie van Onderzoek

.Marcel Wendrich, Erelid:

vraagt zich af hoe het zit met de bestuurdersaansprakelijkheid?

RC Hilversum, Raymond Mackaaij:

zegt het goed te vinden dat er een voorziening is getroffen is, spelers mogen niet de dupe worden van
de financiële situatie en wanbeleid.
Verder adviseert hij het bestuur hulp te vragen aan iemand verstand heeft van verzekeringen en stelt
zelf al 3 jaar hulp aan te bieden maar daar is geen gehoor aan gegeven.
De penningmeester meldt met de deskundigen contact op te zullen nemen.

De penningmeester geeft verder een toelichting op de activa en de passiva .
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De voorzitter zegt te hopen hiermee een zwarte financiële periode te kunnen afsluiten.
Alhoewel het zittend bestuur de status van interim bestuur heeft en slecht de verantwoordelijkheid heeft voor het opmaken van
jaarrekening 2014, maar niet voor het gevoerde beleid in 2014 en voorgaande jaren vraagt de voorzitter a.i. aan de ALV het zittend interim
bestuur te dechargeren voor de jaarrekening 2014 ..
Voorzitter meldt expliciet dat dit een decharge is voor dit interim bestuur , maar niet voor het oude bestuur dat in 2014 verantwoordelijk was
voor het beleid.
Castricumse RC, Graham Shepley:

vraagt of er niet bedoeld wordt het om Janhein Pieterse en Mark Dekker te dechargeren van 1
november tot 20 december?
Voorzitter a.i. meldt dat alle huidige zittende bestuursleden ( en oud penningmeester Mark Dekker),die
op of na 1 november 2014 zijn benoemd, willen worden gedechargeerd voor de jaarrekening 2014.

De ALV stemt in met decharge van het zittend interim bestuur ( en Mark Dekker) met uitzondering van ZRC De Duuvels, René Adolfs,
die tegen stemt.

Vervolgens wordt de vergadering geschorst .
De Commissie van Stichting Sportbelang Ovaal doet verslag tijdens de schorsing van de ALV.

8. Resultaten YTD Q1 en forecast 2015
De penningmeester a.i. licht aan de hand van een power point presentatie de resultaten YTD Q 1 toe.
Het negatief resultaat is beduidend lager dan begroot. De inkomsten zijn in lijn met het budget, maar door een strikte kostenbeheersing
liggen de kosten onder budget.
Ook de forecast voor geheel 2015 laat een beter resultaat zien dan begroot .
Er is met de Provincie Noord-Holland een overeenkomst gesloten over de terugbetaling van de subsidie van € 140 k in een maandelijkse
gelijke betaling gedurende 5 jaar.
Naar verwachting zullen er in 2015 geen cashflow problemen zijn en per ultimo 2015 een positief saldo zijn zodat de operationele kosten in
het eerste half jaar 2016 kunnen worden betaald.
Rc ’t Gooi, Joop Angenent:

vraagt zich af of het beter resultaat in Q1 komt doordat de subsidie eerder is uitgekeerd .
Merkt op dat dit lijkt op het oppoetsen van de cijfers.
De penningmeester merkt op dat indien de subsidies niet eerder uitgekeerd waren , de NRB failliet zou
zijn gegaan. Deze subsidies zullen dus niet meer in Q3 worden ontvangen en dat is ook zo
meegenomen in de Forecast.

ZRC De Duuvels, René Adolfs:

merkt op dat World Rugby en het NOC*NSF een positief EV eisen voor het geven van subsidie.
e
Is er dan een 2 gang naar de crediteuren nodig om het negatieve EV op te heffen?
De penningmeester licht toe dat de World Rugby en NOC*NSF de huidige situatie van het negatief EV
accepteren voor de subsidieverstrekking.

RC Hilversum, Raymond Mackaaij:

de pijn van terugbetaling aan de Provincie Noord-Holland is geestelijk genomen.
Waarom zullen we dan niet aan het einde van het jaar het bedrag in 1x afbetalen?
De voorzitter geeft aan dat de cash aan het eind van het jaar nodig is voor de financiering van 2016.
Pas eind 2016 zal de cashflow meer in balans zijn.

9. Verslag Commissie Financieel Toezicht
Zie punt 5.

10. Verslag Commissie van Onderzoek
De Commissie van Onderzoek licht aan de hand van een PowerPoint presentatie toe wat ze tot nu toe gedaan hebben. Er hebben meerdere
gesprekken plaatsgevonden met betrokkenen en er zullen nog een aantal volgen in de komende weken.
Ook zijn er veel documenten opgevraagd via het bondsbureau.
De Commissie stelt dat het veel tijd kost en dat er nu nog geen conclusies getrokken kunnen worden.
Zodra de Commissie het onderzoek afgerond heeft zal het de ALV daarvan verslag doen.
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11. Commissie van Advies
Raymond Mackaaij licht nogmaals, aan de hand van de PowerPoint presentatie, de opdracht van de Commissie van Advies toe.t.
en het advies aan het bestuur en de ALV.
Raymond zegt dat er een beslissing zal moeten worden genomen wat er met het advies gebeurt
De voorzitter a.i. stelt dat er een Commissie Financieel Toezicht is benoemd en hij nu geen nut ziet in of functie voor een Commissie van
Advies of leden raad. . Het bestuur is aangesteld door de ALV en rapporteert hieraan.
Het bestuur is dan ook geen voorstander van een Commissie van Advies. Een overbodige extra laag.
Raymond stelt dat de ALV hierover een beslissing moet nemen anders verandert er niets.
Nu is er een capabel bestuur maar dit kan in de toekomst veranderen.
De voorzitter, Janhein Pieterse, zegt met Raymond Mackaaij gesproken te hebben en stelt het volgende voor:
De komende weken zal het bestuur met Raymond hierover verder van gedachten wisselen en in de volgende ALV met een eensluidend advies
komen.
Castricumse RC, Graham Shepley:

wil graag de garantie krijgen dat er voor elke ALV 3 weken van te voren de stukken opgestuurd worden
zodat ieder zich kan voorbereiden. De voorzitter geeft aan erop toe te zien dit te zullen doen.

Marcel Wendrich, Erelid:

zegt veel goede punten te zien in de presentatie. Vindt dat we niet moeten terugkijken, en naar de
lange termijn vooruit moeten kijken.
We moeten er voor waken dat het mandaat van de ALV aangetast wordt, de ALV heeft een belangrijke
rol. De ALV zal naar zichzelf moeten kijken en misschien alerter zijn en eerder optreden..

RC The Hookers, Paul van Putten:

constateert dat het niet de eerste keer is dat er een redding nodig is van de NRB.
Zegt dat als er over afstand en nabijheid gesproken wordt, nu weer veel afstand is tussen de NRB en de
clubs.

De voorzitter sluit deze discussie en zegt toe dar er op de ALV in december een voorstel komt.

12. Benoeming Bestuur NRB
Zoals in een toegezonden brief toegelicht , stelt de voorzitter aan de ALV voor het huidige bestuur a.i. te benoemen als bestuur zonder de
interim status.
Alle 5 de zittende leden van het bestuur a.i. zijn bereid de interim status op te geven en een volle bestuursperiode aan te blijven..
De bestuursperiode is statutair vastgesteld op 3 jaren met een mogelijke verlenging van nogmaals 3 jaar.
De voorzitter stelt dat het de bedoeling van dit bestuur is om roulerend af te treden met maximaal 1 a 2 bestuursleden per jaar.
Het opheffen van de interim status is mede op verzoek van de subsidiegevers NOC*NSF en WR.
The Hookers, Paul van Putten:

Vindt dat het te snel gaat, het vorige punt is te snel afgehamerd. Stelt voor eerst te stemmen over de
Commissie van Advies.

Castricumse RC, Graham Shepley:

is het er niet mee eens dat de crisis bezworen is en zegt dat er nog steeds geld nodig is. Ook merkt hij
op dat het niet om de personen gaat maar dat er wel veel Ascrummers is het bestuur zitten.
Voorziter antwoordt dat dit onderwerp tijdens de vorige ALV is besproken en door de ALV
goedgekeurd. Verder is de penningmeester geen lid meer van Ascrum.

De Duuvels, René Adolfse:

is een voorstander van de “vaste status” van het bestuur. Merkt op dat hij vindt dat er erg veel
commissies zijn. En vraagt dringend om een maand voor de volgende ALV een overzicht te geven van
alle commissies en adviesorganen.. De voorzitter zegt dit toe.

LRC DIOK, Cees Ashmann:

merkt op dat we niet moeten struikelen over formaliteiten. Zegt dat er natuurlijk regels moeten zijn
maar geeft een chapeau aan het bestuur voor de geest waarin ze geopereerd hebben.

Hierna wordt er gestemd over de benoeming van het bestuur naar een officiële status:
Met een onthouding van Castricumse RC en RC The Hookers.stemmen verder alle leden voor. Hiermee is het bestuur nu officieel in functie.
De voorzitter dankt de leden voor het gestelde vertrouwen.
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13. Organisatie bondsbureau
Voorzitter licht toe dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd met 8 kandidaten voor de functie van bondsdirecteur.
Uit de 2 overgebleven kandidaten is Andrew Meredith gekozen en per 1 juli officieel aangesteld als directeur bondsbureau voor 3 dagen in de
week. Andrew stelt zich zelf voor. (zie PowerPoint presentatie)

14. Contributie en teambijdrage 2015/2016
Voorafgaande aan de ALV is met de vergaderstukken ook het “Voorstel Vaststelling contributie seizoen 2015-2016” toegestuurd.
De penningmeester geeft aan dat de verhoging is ingecalculeerd in de begroting en het herstelplan.
De tarieven zullen gelden voor het seizoen 2015-2016 en zullen op de website worden gepubliceerd...
RC The Dukes, Harold van Gruijthuijsen:

merkt op, ook namens zijn voorzitter Mark Warner, het een sigaar uit eigen doos te vinden.
De clubs hebben geholpen de NRB te redden en krijgen nu meteen een contributieverhoging
daarvoor terug.
De verhoging wordt ter stemming gebracht en wordt, met 1 stem tegen van RC The Dukes , aangenomen.

15. Breedtesport
De voorziter geeft aan dat het onderwerp structuur competitie Ereklasse niet in deze vergadering wordt besproken.
Er is nog overleg met clubs uit de Ereklasse hoe de competitie er aankomend seizoen uit zal gaan zien.
Het bestuurslid Breedtesport Kees Blaas licht aan de hand van een presentatie een aantal zaken verder toe.
De eerste en tweede klasse bestaan komend seizoen elk uit 12 teams.
De Dames competitie zal aankomend seizoen nog de huidige opzet houden.
Komend seizoen zal er besproken worden of en hoe het eventueel anders kan.
De doelstelling van de Rugby Development Days is het uitwisselen van rugbykennis. De RDD dagen zullen 4x in het seizoen plaatsvinden.
Deze RDD dagen zijn nieuw en zullen na dit seizoen worden geëvalueerd.
De Roadshows zijn van start gegaan en de eerste waren een succes en zeer nuttig. De Roadshows zijn bedoeld de clubs te ondersteunen.
Er wordt mee doorgegaan en de clubs in de ALV wordt gevraagd om actief aan de Roadshow in hun buurt deel te nemen.
Het powerplan gaat zijn laatste seizoen is en wordt nog kort toegelicht en gezegd hoe belangrijk het is.
Ook wordt er benadrukt dat de ALV het destijds goedgekeurd heeft.
De clubs die nog niet aan de gestelde eisen voldoen zullen persoonlijk benaderd worden.
Opleidingen zijn belangrijk en aan de hand van de PowerPoint presentatie wordt aangegeven welke opleidingen er gegeven zijn.
Er wordt benadrukt dat indeelbare scheidsrechters erg belangrijk zijn .
Vervolgens wordt het Voorschrift Wedstrijd Wezen 2015 -2016 besproken.
Dit is voorafgaande aan de ALV naar alle clubs gestuurd met de mogelijkheid een amendement in te sturen..
Het eerste amendement is ingediend door DSR-C namens de hele eerste klasse.
Het betreft het verzoek dat de nummer 2 in de competitie de kans moet hebben te spelen om promotie/degradatie.
Dit amendement wordt ter stemming gebracht.
RC ’t Gooi, SRC Thor, ASRV Asrum, RC Rotterdam, RC Breda, RC Delft en DSR-C zijn voor wijziging van het amendement.
De andere clubs onthouden zich van stemmen.
Hierbij is het amendement aangenomen en zal het VWW hierop worden aangepast.
Bij het bespreken van het volgende amendement blijkt de clubvertegenwoordigers geen uitdraai van de opgestuurde amendementen bij zich
hebben en zich ook niet hebben ingelezen. Het is dan ook niet mogelijk om amendement 3-4-5 op betrouwbare wijze in stemming te brengen.
De voorzitter stelt voor de andere amendementen schriftelijk te behandelen. De competitieleider Jos Roovers zal dit namens het bestuur
verder afhandelen.
Castricumse RC, Graham Shepley:

stelt dat als er clubs zijn die niet voldoen aan de gestelde eisen van het PowerPlan, er een sanctie zal
volgen. Hij vindt dat een dergelijke sanctie slechts financieel kan zijn en niet een terugzetting van teams
in de competitie. Het bestuur geeft aan dit in de volgende ALV mee te nemen en voor te leggen aan de
ALV.

16. RWC2015 – RTL7 / Rugby Magazine / Nationale Rugby Week
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Het bestuurslid Jeugdzaken, tevens secretaris Coen Potters geeft aan de hand van een PowerPoint presentatie een toelichting over de groei
van het aantal jeugdleden en teams..
Daarna wordt de komende World Cup Rugby ter sprake gebracht en de daarmee samenhangende samenwerking met RTL7.
Er worden 24 wedstrijden live uitgezonden bij RTL7 en de rest van de wedstrijden wordt gestreamd op internet.
Het WK is een uniek moment voor de clubs om leden te werven.
Coen Potters legt met behulp van de Powerpoint presentatie uit dat er een eenmalige glossy / magazine uitgegeven gaat worden.
Dit is ook een middel om leden te werven tijdens het WK.
Een gedeelte in het magazine is voor ieder hetzelfde, maar per club kunnen er een aantal pagina’s zelf worden ingevuld.
Ook zal er een wandposter met alle wedstrijden van het WK bijgevoegd worden.
Na de ALV kunnen alle clubs een voorbeeld magazine met begeleidende brief met uitleg meenemen.
Rotterdamse RC, Oscar van Rijn:

zegt dat de Rotterdamse RC op 7 september 75 jaar bestaat. Ze gaan daar een groot rugbyfeest van
maken en dit sluit perfect op elkaar aan.

Van 10 – 17 oktober is de Nationale Rugby Week.
Tijdens deze week is het de bedoeling dat er door de clubs activiteiten worden georganiseerd voor de jeugd.
Het gaat er vooral om niet-rugbyers in contact te laten komen met onze mooie sport en nieuwe leden te werven.
Als afsluiting van de deze week speelt de nationale selectie tegen Duitsland.

17. Huldiging Kampioenen
Tijdens deze ALV wordt aan alle kampioenen van het seizoen 2014 -2015, die geen finale hebben gespeeld, (zie PowerPoint Presentatie) een
aandenken uitgereikt door het bestuurslid Kees Blaas.

18. Awards 2014/2015
Door de Commissie Onderscheidingen worden elk seizoen de Spelers van het Jaar gekozen.
De prijzen worden op de ALV uitgereikt.
In de categorie Jeugdspeler van het Jaar heeft Emar Pronk van de Castricumse Rugby Club de Frans Henrich Trofee in ontvangst mogen nemen.
In de categorie Dames Rugbyer van het jaar ging de Jeanette Bakker Plaquette naar Sylke Haverkorn van RUS.
Bij de heren ontving Stefan Vos van Rugby Club The Dukes de Leo van Herwijnen Trofee in de categorie Speler van het Jaar.

19. Herbenoeming ATC
De tuchtcommissie, bestaat uit vijf leden hebben een zittingsperiode van 3 jaar met een verlenging van nogmaals 3 jaar.
De leden Arno Hulster en Pieter Beelen moeten na 3 jaar opnieuw benoemd moeten..
Hiervoor moet officieel toestemming worden gevraagd aan de ALV
De 2 leden zijn unaniem voor een periode van drie jaar herbenoemd namens de ALV.

20. Naamswijziging NRB
De secretaris Coen Potters geeft een korte presentatie over de voorgestelde naamswijziging van de NRB.
De afkorting NRB is niet uniek. De afkorting wordt door meerdere bedrijven en sportbonden gebruikt.
NRB is niet te registreren of te beschermen. Daarnaast is de naamgeving NRB ook wat ouderwets.
Na de financiële crisis en rekening houdend met de aandacht voor rugby in het komend jaar vanwege de World Cup is het een goed moment
de naam te wijzigen in lijn met de trend binnen de rugby wereld.
FIRA-AER = Rugby Europe
IRB = World Rugby
NRB Voorstel wordt Rugby Nederland.
Coen Potters legt uit dat de statuten moeten worden veranderd en daarvoor toestemming van de ALV nodig is.
De naamswijziging wordt ter stemming gebracht. Alle aanwezigen zijn voor de naamsverandering, behalve 2 onthoudingen van stem.
( Ton Steenwinkel, Erelid en SRC Thor.)

21.Rapportage NRCA
Patrick Luijkx , voorzitter van het Nationaal Rugby Centrum Amsterdam (NRCA) zegt geen uitgebreide presentatie te houden en vraagt of er
vragen zijn. Hij verwijst voor verdere achtergronden naar het rapport dat rondgestuurd is naar alle leden bij de stukken van deze ALV.
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Piet Tolsma / Erelid:

merkt op dat hij het knap vind dat de historie van het NRCA in 10 zinnen is beschreven is. Hij vindt dat
dit beter beschreven zou moeten worden. Ook merkt hij op dat er tussen de verschillende partijen en
de horeca een betere communicatie zou moeten zijn.

22. Ovaal vraag
Castricumse RC / Hans van Balgooi

verzoekt om de vergaderstukken voor de volgende Algemene Ledenvergadering tijdig op te sturen en
op de website te plaatsen. De voorzitter zegt dit toe en streeft naar 3 weken voor de ALV

DSR-C:

heeft een vraag voor bestuurslid Coen Potters:
Hoe hou je het uit in het bestuur tussen alle Ascrummers ?

Hierna sluit de voorzitter om 13.30 de vergadering en dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen een fijne zomer toe!
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