Concept Verslag Algemene Leden Vergadering
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Nationaal Rugby Centrum Amsterdam
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Laura Twisk

Aanwezig van het Bestuur
J. Pieterse (voorzitter), S. Smeenk (penningmeester), C. Potters (Jeugd Rugby en Secretaris), J. Takken (Nationale Selecties en Sponsoring), A.Acda (Breedtesport en Wedstrijdzaken)
Aanwezige verenigingen
Alkmaarse R.U.F.C. (5) G. Hamilton, H. Nijdeken; Amstelveense RC 1890 (7) H. Boelrijk; Amsterdamse AC (5) B. Swaager, T. de Kogel, G. De Vries; A.S.R.V. Ascrum (5) T. Mesman, H. Pieksma; RC The
Bassets (7) D. vd Heiden, A. Wijten; RC Bekaro (3) S. Berkelmans, B. Tersteeg; RC The Big Stones (3) F. van der Waardt; RC De Bokkerijders (3) M. Watson; Bredase RC (8) H. Jongejan, S. van Steen, R.
van Drimmelen; RC Bulldogs Almere (5) M. Swier, F. Buskens; Castricumse RC (8) H. van Balgooi; RC Delft (7) V. Steinmeier, K. Kaisiepo, M. Koot; LRC DIOK (8) C. Ahsmann; RC Drachten (2) J. van der
Velde; DSR-C (3) Y. Walen; RC The Dukes (10) P. van Veggel, m. van Poelwijck; RC Dwingeloo (4) C. van der Laan, L. Bel; RC Eindhoven (5) P. Hoedemakers; RC Emmen (4) P. Vojcena, M. Doek;
Enschede RC ’69 (5) T. Spil; RC ’t Gooi (8) P. Kranendonk, N. de Haan; RFC Gouda (5) G.J. Mooy; Haagsche RC (10) R. Bolle; RC Hilversum (8) W. Schotanus, R. Mackaaij; RC The Hookers (7) P. van
Putten, H.J. Lukkien; L.S.R.G. (3) M. Thomson; RC Octopus (5) Th. Gevers, S. Derksen; EZRC Oemoemenoe (6) Y. v Dijk, M. Wasterval; RFC Oisterwijk Oysters (6) J. Steenbakker; DRC The Pickwick
Players (6) P. Schothuis, E. Hamans; ARC The Pigs (5) R. Driessen; RC The Pink Panthers (5) B. van Donselaar, A. Boor;
RSRC (4) T. Kucuk; RC Spakenburg (2) A. de Boer, R. de Jong; WRC-Te Werve RFC (3) K. Overmeer; SRC Thor (4) I. Lely; RC Tilburg (7) H. v.d. Vondervoort; USRS (5) D. Elzemaker, C. Brunink; RC
Wageningen (3) R. Veldman; RC The Wotters (2) J.T. Dekker; EFRC Eilanders (1) T.R. Mudde
Aanwezige Commissies en organisaties
Arbitrage Tucht Commissie (ATC) P. Beelen; Commissie Onderscheidingen (CO) H. van Breukelen, M. Deenen, B. Maartens, B. Groeneveld; Commissie Financieel Toezicht (CFT) R. Dattatreya, G.
Breuer, G.J. Mooy; Landelijk Jeugd Overleg (LJO) T. Sonderkamp; Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) R. Balkestein; Witte Raven Coen Potters.
Aanwezig Ereleden
L. van Herwijnen; P. Tolsma; A. Steenwinkel; M. Wendrich.
Aanwezige Leden van Verdienste
H. van Breukelen; J.F.M. Brian; W.H. van Eck; H.C. Knoop; A. Michel.
Afwezig met kennisgeving
RC Betuwe; EARC The Big Bulls, ERC The Elephants, RC Haarlemmermeer Hawks, RC Eemland, Maastricht Maraboes RC, ZRC De Duuvels, RCO Harlequins, TSRC Tarantula, GRC Tovaal, VRC The Vets,
Voorburgse RC, NRC The Wasps, RC Wild Rovers, RC Zwolle, W. van Beek (lvV) E. Bicker (erelid) C. Blaas (erelid) P. de Bruijn (LvV), C. Eskes (lvV), N. Gale (erelid), G. Kemps (erelid), J. Kenbeek (LvV), W.
Peperkamp (lvV), E. Staas (LvV), Michiel van Dijk (ATC), Frans Lambers (Witte Raven, LvHF).

1.

Opening
De voorzitter Janhein Pieterse opent de vergadering en heet de aanwezigen, Ereleden en Leden van Verdiensten van harte welkom op deze Algemene Leden Vergadering. De
voorzitter stelt Annelies Acda, nieuw bestuurslid Breedtesport en Wedstrijdzaken, voor, waarna zij kort iets over zichzelf vertelt.
De ALV stemt unaniem in met het toetreden van Annelies Acda aan het bestuur.
De agenda is, vooral in de volgorde, aangepast vanwege de wedstrijden die later vanmiddag plaats vinden in Castricum.

De secretaris, Coen Potters, leest de berichten van verhindering voor, zie ook de lijst van aan- en afwezige.
2.

Onderscheidingen en spelers van het jaar
De genomineerde voor speler van het jaar 2016 worden allen kort voorgesteld aan de ALV. De winnaars zijn:
Jeugd: speler van het jaar 2016: Koen Bloemen
Dames: speler van het jaar 2016: Pien Selbeck
Heren: speler van het jaar 2016: Hugo Langelaan
Allen van harte gefeliciteerd namens de ALV.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
a. Mededelingen
De secretaris introduceert de nieuwe notulist, Laura Twisk. Laura zal per heden de notulen van de Algemene Ledenvergadering verzorgen.
Stichting Rugby Jeugd Nederland heeft voor iedere aanwezige club een goodiebag meegenomen, welke aan het eind van de vergadering meegenomen kunnen worden.
De secretaris meldt dat een nieuwe rugbyclub zich heeft aangemeld bij Rugby Nederland, Rugbyclub “De Eilanders” op Goeree Overflakkee. De voorzitter van deze vereniging is Tim Mudde.
De ALV wordt om toestemming gevraagd en zij stemt unaniem in met het lidmaatschap van Rugbyclub De Eilanders.

b. Ingekomen stukken
Er zijn drie ingekomen stukken. Stukken kunnen tot 2 weken voor de vergadering worden ingestuurd. De afgelopen dagen voorafgaand aan deze vergadering zijn er nog veel
stukken toegestuurd. Helaas kan hierdoor niet alles behandeld worden.
Ronald Faber heeft besloten zijn functie neer te leggen als lid van de Commissie van Beroep. Inmiddels is er een opvolger gevonden in de persoon van Roberto Philippo. Aan
de ALV wordt toestemming gevraagd. De ALV stemt unaniem in met het benoemen van Roberto Philippo als lid van de Commissie van Beroep.
VWW Jeugd:
Het LJO heeft voor het VWW jeugd een officieel stuk ingediend waarin zij verzoeken om bij paragraaf 3.7, in geval van conflict, de competitieleider de tie-breaker te laten zijn.
Tevens hebben zij verzocht de zogeheten 60% regel toe te voegen. Afgesproken wordt om dit onderwerp bij het agendapunt jeugdontwikkelingen terug te laten komen.
Hans van Balgooi, Castricumse RC:

verzoekt om de wijziging in de financiële controle op te nemen in de statuten.
De secretaris geeft aan dat dit goede aanvullingen zijn, maar omdat de stukken pas 3 dagen geleden zijn binnen gekomen is er geen
gelegenheid meer geweest om dit tijdig af te stemmen. Dit onderwerp zal dan ook worden doorgeschoven naar de ALV van december.

Cees Ahsmann, LRC DIOK:

Het woord “tijd” is diverse keren gevallen. Cees Ahsmann stelt dat we onszelf een eer doen door bijvoorbeeld op tijd aanwezig te zijn,
zodat ook tijdig met de vergadering begonnen kan worden. Tevens stelt hij dat een (feestelijke) uitreiking van spelers van het jaar, ook
daadwerkelijk feestelijk zou moeten zijn en niet omwille van tijd er door heen te gaan.

De voorzitter geeft aan dat de uitreiking met de spelers in kwestie is overlegd, echter is hij het eens met de stelling dat dit feestelijk
moet. Hier zal volgend jaar dan ook meer aandacht aan besteedt worden.
4.

Notulen ALV 16 januari 2016
Marcel Van Poelwijk, The Dukes:

de wijzigingen in het VWW senioren zijn per mail gestuurd met verzoek om reactie.
De voorzitter geeft aan dat de veranderingen VWW volgens de regels is gebeurd en geeft hierop een korte toelichting. De wijzigingen
zijn per mail naar de ALV gestuurd met verzoek om reactie. Dit is uitzonderlijk, maar zo afgesproken tijdens de vorige ALV. Hier is
verder geen reactie meer opgekomen en daarmee zijn de wijzigingen doorgevoerd.

Raymond Mackaaij, RC Hilversum:

Hij stelt dat de procedure die door het bestuur is gelopen, niet juist is gegaan. In de mail die is gestuurd waarin de wijzigingen staat, is
aangegeven dat het VWW bij geen reactie ongewijzigd blijft. Als dit zo is, worden alle voorstellen die zijn gedaan niet doorgevoerd. In
het ereklasse overleg heeft dit voor onduidelijkheid gezorgd.
Dit onderwerp zal bij het bespreken van het VWW verder worden doorgesproken.

Hans van Balgooi, Castricumse RC

Het bestuur heeft de adviezen van de commissie overgenomen, maar dit is niet verwerkt in de notulen. Aan de notulist het verzoek om
dit alsnog te doen.

Met inachtneming van enkele tekstuele wijzigingen en bovengenoemde opmerkingen wordt het verslag goedgekeurd en vastgesteld.
5.

Jaarrekening 2015
Steffen Smeenk, penningmeester van Rugby Nederland, geeft een toelichting op de jaarrekening en resultaten 2015. Voor meer informatie, zie bijgaande Powerpoint
presentatie.
Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC :

Vraagt of de jaarlijkse subsidie van Rugby World terug te zien is in de jaarrekening en resultaten?
De penningmeester licht toe dat dit in de kasstroom niet te zien is, omdat Rugby World aan het begin van het jaar het bedrag in één
keer .

Roderick Bolle, Haagsche RC:

Vraagt hoe de kwaliteit van de debiteuren is?
De penningmeester geeft aan dat de debiteuren zijn opgelopen, maar het is goed om te vermelden dat dit voor een groot deel de clubs
betreft. Zij hebben de rekeningen van het afgelopen jaar voor een deel niet betaald. Ongeveer drie weken geleden zijn er
herinneringen rondgestuurd, dit wordt door de meeste clubs goed en snel opgevolgd. De positie is daarom aanzienlijk gedaald. Voorts
zitten er ook een paar oudere posten tussen die moeilijk kunnen worden afgeschreven.

Raymond Mackaaij, RC Hilversum:

Kijkend naar de contributie, is er inzichtelijk waar de inkomsten binnen komen, rekening houden met een verdeling jeugd/senioren
etc.?
De penningmeester geeft aan dat dit inderdaad inzichtelijk is.

Vraagt waarom er maar 8% verhoging in ledengroei te zien is, terwijl er tijdens de ALV in januari is aangegeven dat er een ledengroei
was van 25%
De secretaris geeft aan dat er een mooie statistiek is gemaakt van de groei van het aantal leden. Er is hierin een duidelijke cyclische
groei te zien. Vooral aan het eind van het seizoen is het aantal leden lager dan het begin van het seizoen. De genoemde 25% is de groei
van het begin tot het zogenaamde “drof-off” moment bedoeld.
De voorziening 2014 in de Winst en verliesrekening is overgezet naar balans. Hier staat een verschil van €28.000 in. De vraag is of dit
dan niet in de W&V gezet moet worden.
De penningmeester geeft aan dat dit niet zo werkt, omdat deze voorziening ten nadele van het resultaat 2014 is genomen en het is een
verwachtte aantal kosten uit het verleden. Op het moment dat deze kosten naar voren komen, nemen we ze niet als kosten, maar
boeken we deze ten lastte van de voorziening. Hierdoor ontstaat er een 0 effect op het resultaat.
6.

Verslag ‘Commissie Financieel Toezicht’ (zie bijgaande powerpoint)
De Commissie Financieel Toezicht (CFT) bestaat nog niet zo lang en zijn nog zoekende naar de balans richting het bestuur en de leden. De wens is om het vooral over rugby te
hebben en minder over randzaken. Aan de ALV wordt aangegeven dat feedback altijd welkom is.
Rugby Nederland is door een diep dal geweest en heeft het afgelopen half jaar veel besprekingen gehad met de accountant. Eén van de speerpunten is dat er (nog) harder
getrokken moet worden aan de het debiteurensaldo.
Vooraf zijn er drie voorstellen gedaan, te weten:
Voorstel 1:
Een samenstellingsverklaring zal voor dit boekjaar worden opgesteld, aangevuld met een opdracht aan het CFT om bepaalde procedures nauwkeuriger te bekijken. De
procedure die extra gecontroleerd zal worden, moet de komende periode in overleg met het CFT, de ALV en het bestuur vastgesteld worden. Dit is mede afhankelijk van de
procedures die het bondsbureau intern gaat opstellen. Hier zullen wel extra kosten aan verbonden zijn.
Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC:

Vraagt of het mogelijk is dat het CFT de procedures bekijkt, zodat de kosten voor o.a. een accountant hiermee gedrukt worden?
Robi Dattatreya geeft aan dat het verstandiger is om dit door een accountant te laten doen, omdat zij hier meer kennis en kunde over
hebben. Er zullen eerst offertes worden opgevraagd voordat er een besluit genomen wordt. De procedures worden ook allemaal
opnieuw opgesteld en vastgelegd. Aan de hand daarvan gaat het CFT de diepte in.

Voorstel 2:
Een opdracht zal aan het bestuur van Rugby Nederland worden verstrekt om meer andere inkomsten te genereren en minder afhankelijk te zijn van contributies. Een
dergelijke opdracht vraagt wel om een goed plan. De eerste, cijfermatige, resultaten moeten dan in 2018 zichtbaar zijn.
Raymond Mackaaij, RC Hilversum:

biedt zijn medewerking aan het CFT aan om wellicht samen tot een oplossing te komen.

Kijkend naar het beleid om naar 55% andere inkomsten te gaan vraagt hij of het CFT niet bang is dat er dan veel inkomsten gecreëerd
gaan worden die ieder jaar niet zeker zijn.
Robi Dattatreya geeft hierbij aan dat het CFT eerst in afwachting is van de plannen van het bestuur. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld te
streven naar een model dat vaste inkomsten genereerd uit contributies en alle overige inkomsten uit overige projecten. De voorzitter
vult aan dat er gekeken is naar andere sportbonden in Nederland. Het bestuur heeft de uitdaging om meer geld te genereren uit
evenementen, sponsoring etc. Het bestuur gaat uiteraard, in tegenstelling tot het verleden, geen geld uitgeven dat er niet is.

Voorstel 3:
Aan het bestuur wordt decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid.
Op basis van het aantal stemmen, Castricumse RC en USRS beide neutraal, wordt het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid van 2015. Hiermee wordt ook Kees
Blaas gedechargeerd.
Hans van Balgooi, Castricumse RC:

Op dit moment is niet duidelijk wat het CFT voor bevoegdheden heeft. Vorig jaar is
aan het CFT gevraagd wat hun rol en bevoegdheden zijn, maar hier is (nog) geen reactie op gekomen.
Robi Dattatreya geeft aan dit een terechte opmerking te vinden. Het CFT is nog zoekende naar hun rol. Het voorstel is om te kijken hoe
een en ander gaat verlopen en dit dan vast te leggen in het Huishoudelijk Reglement en/of de statuten. Dit zal dan in de ALV van
december aan de orde komen.

De vraag wordt gesteld of de ALV zich kan vinden in het feit dat er, rondom het onderwerp Governance, verder wordt gegaan met de samenstellingsverklaring, waarbij er
steekproefsgewijs in opdracht van de ALV, specifieke zaken worden uitgezocht.

7.

Roderick Bolle, Haagsche RC:

Wilt graag weten in hoeverre het verstandig is om niet te kunnen terug vallen op een niet gecontroleerde jaarrekening.
Aangegeven wordt dat een controleverklaring niet veel meer inzicht oplevert als we niet de diepte in gaan en uitzoeken wat er echt
gebeurd.

Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC:

wil graag eerst de kosten weten voordat er gezegd een besluit genomen wordt.
Robi Dattatreya zal dit delen om alles zo transparant mogelijk te maken.

Verslag 2016 (zie bijgaande presentatie)
De focus ligt dit jaar veel op de participatiesport. De grootste uitdaging blijft de uitbreiding van het aantal leden. Het programma “Get into rugby” is zeer succesvol gebleken,
zelfs het beste programma in Europa. De verschillende finaledagen zijn zeer succesvol geweest en werden erg gewaardeerd.
Het bestuur is met het NOC/NSF in gesprek over wat er gebeurd met de subsidies voor de dames 7. Het is aannemelijk dat een aanzienlijk deel komt te vervallen. Rugby
Nederland zal dan moeten kijken wat er in het financiële plaatje gaat passen.
Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC:

Geeft als suggestie mee dat de clubs grensrechters opleiden. Zij kunnen een belangrijke rol spelen voor de veiligheid van spelers.
Bij het onderwerp regio organisatie zal dit verder aan bod komen.

Tevens geeft ze aan om het aantrekken van nieuwe medewerkers bij Rugby Nederland te beperken in verband met de kosten die dat
met zich meebrengt.
Zoals in de presentatie is aangegeven zal Canterbury (een deel van) de sponsoring op zich nemen. De vraag wordt gesteld wat dit betekend voor de mogelijkheid om, als het
gaat om kleding, met andere sponsors in zee te gaan.
Gesteld wordt dat Canterbury de hoofdsponsor wordt voor de shirts voor de heren en dames. 10% van de verkochte merchandise gaat naar rugby Nederland. Op clubniveau is
iedereen hier verder vrij in, maar mochten er voorstellen zijn, dan kan dit altijd doorgegeven worden aan het bestuur.

8.

J.T. Dekker, RC The Wotters:

Dit seizoen was er een leuk initiatief rondom busvervoer naar interlands. Hij vraagt of hier gebruik van is gemaakt en of dit ook komend
seizoen georganiseerd wordt.
Hier is gelimiteerd gebruik van gemaakt, mede doordat veel mensen op het laatste moment pas een kaartje hebben besteld. Bij
verzoek, kan dit zeker herhaald worden.

Marcel Wendrich, erelid:

Merkt op dat het onderwerp sponsoring steeds vaker terug komt en vraagt zich af of hier een plan voor komt om dit gestructureerd
aan te pakken. Gezien de terugloop van subsidies kan dit van groot belang zijn.
Het bestuur geeft aan dat er tot nu toe met veel partijen is gesproken, maar het onderwerp neerleggen bij professionele organisaties is
op dit moment geen optie, omdat het bestuur geen geld uit wilt geven voordat het is binnen gekomen. Er zal de komende tijd wel
gekeken worden naar mogelijke andere ingangen.

Peter Vocjena, RC Emmen:

Vraagt hoe Erugby verder wordt uitgevoerd.
In de district overleggen zullen er discussies moeten plaats vinden om te bepalen wat er (nog meer) gedigitaliseerd moet worden in
Erugby. De secretaris vult aan dat per september de dispensaties voor de jeugd via Erugby zullen worden uitgevoerd.

Resultaten 2016 – Q1 en FC 2016
Met het dames 7 programma heeft Rugby Nederland een nieuwe, financiële en administratieve, uitdaging. De dames 7 is in de boekhouding apart gezet en heeft dan ook een
aparte administratie en rapportage. Hier is voor gekozen om de onderwerpen duidelijk van elkaar te gescheiden te houden.
De resultaten van Rugby Nederland ten opzichte van de begroting zijn positief.
De kosten voor de nieuwe coach van de dames is nog niet verwerkt, omdat dit niet begroot was. Een ander belangrijk punt om te vermelden is dat er geen buitenlandse
wedstrijden waren. De prognose is dat de begroting gehaald wordt.
Rondom de kasstroom zijn er op dit moment geen problemen rondom de liquiditeit. De maand juli is hierbij wel een absoluut dieptepunt, maar de verwachting is dat deze
maand goed doorgekomen kan worden.

Begroting 2017
In 2015 is het herstelplan bijna naadloos uitgevoerd. Voor 2016 is de begroting in lijn met het herstelplan. Voor 2017 is de mening dat dit conform het herstelplan
geformuleerd moet worden.
Ten slotte wordt opgemerkt dat de subsidiebedragen van het NOC/NSF naar verwachting naar beneden zullen gaan.
9.

Contributievoorstel 2016/2017
De verhoging van de contributie voor seizoen 2016-2017 is al goed gekeurd bij de begroting en het herstelplan. Het bijgevoegde voorstel is dan ook een uitwerking van
hetgeen in januari is besproken.
Raymond Mackaaij, RC Hilversum:

Vraagt hoeveel geld dit oplevert ten opzichte van de huidige telling die gedaan is?
Bij een gelijkblijvend aantal leden levert dit €15.000.
Bij stemming wordt het voorstel voor de verhoging van de contributie voor seizoen 2016-2017 aangenomen.
10. Vervolg op ‘Commissie van Onderzoek’
Media award
De media award wordt dit jaar uitgereikt aan het RTL voor het uitzenden van het WK rugby. Tijdens de uitzendingen die zij hebben gemaakt, is rugby ook bij mensen voor de
sport nog niet bekend was op een goede en duidelijke manier uitgelegd en dit heeft zeker bijgedragen aan het groeiende aantal leden van de afgelopen periode. Rugby
Nederland bedankt RTL hartelijk hiervoor en rijkt hen de media award uit.
Voorstel benoeming nieuw erelid
Het bestuur stelt voor om de heer Hans Brian te benoemen tot nieuw erelid van Rugby Nederland.
De ALV stemt hiermee unaniem mee in.
Tijdens vorige ALV is het rapport gepresenteerd en de conclusies zijn door het bestuur opgevolgd. Zo is er o.a. begonnen met het voeren van gesprekken met juridische
adviseurs.
Het opgestelde rapport bleek niet voldoende om daar juridische conclusies aan te verbinden. Daarom gaat er nu eerst gekeken worden wat we als Rugby Nederland willen
weten. Met behulp van een jurist zal er dan verder gekeken worden hoe het proces verder aan te pakken. Na gesprekken met het advocatenkantoor is er geen hoor- en
wederhoor geweest. Als juridische stappen genomen moeten worden, moeten alle betrokkenen reactie gegeven kunnen hebben op het rapport dat is opgesteld door de
Commissie van Onderzoek. Het voorstel is dan ook om de reactie van de aangeschreven bestuursleden af te wachten. Na gesprekken met de jurist zal een samenvatting van
de conclusies en een advies met de te bewandelen weg naar de ALV gestuurd worden, uiteraard rekening houden met de doorlooptijd en de kosten.
Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC:

stelt dat tijdens de vorige ALV is aangegeven dat met de achterban is gesproken en de voorwaarde om steun te verlenen aan het
reddingsplan was, dat er verder onderzoek gedaan zou worden.
Aangegeven wordt dat het bestuur eerst een reëel beeld wil schetsen en daarna de ALV om toestemming zal vragen hiervoor.

Marcel Wendrich, erelid:

Hij geeft aan de plannen van het bestuur van harte te steunen en spreekt zijn vertrouwen uit naar het bestuur. Hij vraagt de ALV dit
ook te doen en het bestuur dit op een goede wijze te laten afwikkelen. Het is goed om hier verstandig en prudent mee om te gaan en
hier als ALV een goede les uit te trekken.

Cees Ahsmann, LRC DIOK:

Adviseert het bestuur de huidige weg te blijven bewandelen en helder onderscheid te maken tussen juridische en ethische zaken.
Tevens geeft hij aan het fijn te vinden om dit terug te zien in de rapportage.

Hans van Balgooi, Castricumse RC:

Geeft aan het goed te vinden om uitgebreid onderzoek te doen, maar vindt het ook te snel richting het juridische traject gaan.
Het bestuur geeft aan dat deze afspraken zijn gemaakt en worden nageleefd. Tevens wordt er aangegeven dat er op dit moment nog
geen kosten worden gemaakt voor de jurist, omdat zij een 10 tal dagen gratis juridisch advies verlenen.

Roderick Bolle, Haagsche RC:

Vraagt naar de stand van zaken rondom de handreiking aan de accountant.
De accountant is aangesproken op het leveren van informatie, dit is een moeizame briefwisseling geweest. Vervolgens is hij
aangeschreven door CMS, bij geen reactie vanuit de accountant is besloten om een klachtenbrief te sturen naar Zwolle.

11. Jeugdontwikkelingen (zie bijgaande presentatie)
Bestuurslid voor Jeugd Rugby en secretaris Coen Potters, geeft een toelichting over wat er speelt in de jeugd. Het aantal jeugdleden is het afgelopen jaar enorm gegroeid. In
het afgelopen jaar waren er zelfs meer jeugdleden als senioren ingeschreven.
Een belangrijke verandering voor het komende seizoen binnen de jeugd is de transitie van de leeftijden en de Colts die op zaterdag hun wedstrijden gaan spelen.
Aanpassingen VWW jeugd
De voorgestelde wijzigingen worden niet vanuit het bestuur gedaan, maar zijn de afgelopen maanden besproken in de DJO’s en het LJO. Een belangrijk punt is het
dispensatiebeleid.
Er is afgesproken dat er alleen nog gedispenseerd wordt op basis van veiligheid. Er komen meerdere dispensatiemomenten in het jaar, maar het eerste moment zal
september zijn. Dit heeft tot gevolg dat een speler wellicht korte tijd in de “verkeerde” categorie speelt, maar dit zal voor zeer beperkte tijd zijn. De dispensatieverzoeken naar
boven van de junioren en Colts gaat via het LJO, Junioren en Colts dispensatieverzoeken naar beneden en bijzondere dispensatie gaat via de bond. De GTBM en Cubs
dispensaties worden via de districten geregeld. De verschillende momenten in het jaar zijn wel voor alle categorieën gelijk.
Ginny Hamilton, Alkmaarse RUFC:

Geeft aan blij te zijn met de meerdere dispensatiemomenten in het jaar, maar vraagt zich af of een moment in mei/juni niet logischer
is.
De secretaris geeft aan dat er eerst gekeken moet worden wat er mogelijk is middels clustering zodat er teams gemaakt worden.
De wijzigingen zoals beschreven in het VWW jeugd worden unaniem aangenomen.
Rugby academie
Aangaande de Rugby academies zal de academie Zebra niet verder worden door ontwikkeld en zal er met de 5 bestaande academies verder gegaan worden. De stichting
Jeugd Rugby Development heeft een bedrag van €60.000 bijgedragen, maar dit zal op termijn zelf door Rugby Nederland gedragen moeten worden.

Een speler komt in september in een speler volgsysteem. Doorstroom van spelers gebeurt op basis van feiten.
Cees Ahsmann, LRC DIOK:

Rugby is in ontwikkeling, vele gemeentes zien dat ook. De waarde van de rugbysport is doorgedrongen bij de gemeentes en er zijn
verschillende gemeentes die bereidt zijn om geld te stoppen in de combinatiefunctionarissen. Hiervoor komt geld zodat ze rugby lessen
kunnen geven op scholen. Bij een beperking van 5 academies zal de gemeente Leiden de combinatiefunctionaris niet meer willen
financieren. Cees Ahsmann doet dan ook een beroep op het bestuur om te kijken of er samenwerkingen kunnen plaats vinden om een
dependance te maken in bijvoorbeeld Leiden. Tevens ziet hij graag waar een academie aan moet voldoen, zodat duidelijk is dat als ze
voldoen aan de criteria dat ze ook als zodanig geaccrediteerd worden.
De secretaris stelt dat het oprichten van een dependance van een bestaande academie zeker tot de mogelijkheden behoort. Hoe de
academies zich intern organiseren, hier is nog geen discussie over omdat het zelfstandige entiteiten zijn en staan niet onder Rugby
Nederland. Het eerste dat het bestuur nu wilt doen is de academies op vergelijkbaar niveau krijgen zodat duidelijk is hoe het niveau is
van alle spelers. Er vindt nu uitwisseling tussen academies plaats. Het is zeker wenselijk dat er meer invloed is vanuit Rugby Nederland
en daarom is Gareth Gilbert bezig met een zogeheten flying squad, zodat er op alle academies, per toerbeurt, trainers zijn die een
specifieke training kunnen geven. Gaandeweg gaan we dus meer doen, maar dit kan niet voor heel veel meer academies dan dat er nu
zijn.

Cees Ahsmann, LRC DIOK:

Geeft aan dat je hiermee andere clubs achterstelt. Tevens wil hij weten of het speler volgsysteem alleen voor de academies is.
De secretaris geeft aan dat de 5 bestaande academies voor alle clubs zijn en niet voor 1 specifieke club. Ze zijn een essentieel
onderdeel van het doorstroombeleid van Rugby Nederland en zijn daarom voor het HPT van groot belang. Daarnaast geeft hij aan dat het speler volgsysteem voor alle
kinderen van de RDD is.
12. Aanpassingen Statuten
Na een korte toelichting op de voorgestelde wijzigingen door de secretaris worden alle wijzigingen unaniem aangenomen De statuten zullen dan ook conform deze wijzigingen
worden aangepast. Naar verwachting worden de statuten binnen 2 weken aangepast en zo ook de KvK gegevens. De voorstellen tot wijzigingen vanuit RC Castricum zijn niet
urgent en worden daarom doorgeschoven naar de ALV van december 2016.

Voor de wijzigingen in het huishoudelijk reglement doet het bestuur een oproep aan de ALV. Het bestuur is op zoek naar de supplementen 3 t/m 6. Als iemand deze nog in
zijn/haar bezit heeft, kunnen deze naar de secretaris toegestuurd worden. De voorstellen tot wijzigingen zullen in de ALV van december 2016 aan de orde komen.
13. Visie 2023
Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het volgende 3 jaren plan, maar er is ook een lange termijn perspectief. Er wordt nu niet inhoudelijk over gesproken, maar de
voorzitter Janhein Pieterse geeft een korte toelichting.
Roderick Bolle, Haagsche RC:

geeft aan dat de ambitie voor een sterkere competitie en de uitval bij de Colts paradoxaal wordt. De basis moet absoluut verbreedt
worden, maar het aantal spelers die in het buitenland spelen komen ook vaak weer terug en daarmee is het een kwestie van tijd, zo
stelt hij.

Ton Steenwinkel, erelid:

Kijkend naar ranglijst: Nederland staat op plaats 36, terwijl landen als Roemenië en Moldavië hoger staan. Wellicht is het zinvol om in
beeld te brengen wat zij dan kennelijk beter doen. Hij vraagt het bestuur dan ook om meer aandacht te besteden aan social media en
het streamen van wedstrijden.
Joost Takken, bestuurslid Topsport, geeft aan dat het grote verschil tussen de teams is dat zij alle spelers in het buitenland hebben en
het model dat is gestart een ontwikkeling is van de jeugd. Deze jeugd gaat vervolgens naar het buitenland en die landen weten ze wel
te behouden voor de nationale teams. Dit model heeft Nederland nu ook, alleen zij wij er (te) laat mee gestart.

Hans Nijdeken, Alkmaarse RUFC:

Goed om te zien dat aan de jeugd veel aandacht besteedt wordt. Daarnaast vraagt hij ook om meer aandacht bij de HBO.

14. Competitieopzet 2016/2017 (zie bijgaande presentatie)
Middels een enquête is alle feitelijke informatie van de clubs ontvangen. Vooral de deelname aan internationale competitie is getoetst. Er is veel feedback ontvangen op de
enquête. 10 van de 14 ereklasse teams zijn voor handhaving van de huidige competitie.
De aanbeveling is dan ook om door te gaan met de huidige opzet van de competitie. Wel zal de dialoog open blijven met de clubs om de competitie naar een hoger niveau te
krijgen. Er worden binnenkort 2 bijeenkomsten georganiseerd om hierover met de clubs in gesprek te gaan. Daarnaast worden er geen veranderingen doorgevoerd in het
beleid ten aanzien van spelers uit het buitenland.
15. Aanpassing VWW
a. Senioren
De voorgestelde wijzigingen voor de volgende punten in het VWW worden unaniem aangenomen:
3.6
4.4.1
8.3.4
3.8
4.7.3
17.10
appendix 1

18.1
19.10

Bij onderwerp 4.7 geeft LRC DIOK Leiden aan tegen te zijn, de overige aanwezigen zijn voor. Door de meerderheid van stemmen is hiermee de wijziging
aangenomen.
6.3: RC Delft heeft hierover een ingekomen stuk gestuurd, waarbij zij voorstellen om dit punt conform hun amendement aan te passen. RC Delft is van mening dat
het de mogelijkheid moet hebben om toernooien, vriendschappelijke wedstrijden of trips te organiseren óók op speeldagen van het nationale team.
De voorzitter licht toe dat, wanneer er een interland is op zaterdag, er op die dag niet gespeeld mag worden. Hier zijn afspraken over gemaakt. Het voorstel van
het bestuur is dan ook om deze bevoegdheid bij de competitieleider te houden en dit in overleg met hem te doen, waarbij er wel meer flexibel zal omgegaan in het
verlenen van de toestemming.
Een meerderheid van de ALV is voor de aanpassing uit Delft, dit zal dan ook als zodanig worden aangepast in het VWW.
Het bestuur geeft wel mee dat, wanneer dit niet gaat werken, zij hier op terug komen.
Raymond Mackaaij, RC Hilversum: Zoals eerder in de vergadering al aangegeven stelt hij dat de procedure die door het bestuur is gelopen, niet juist is gegaan. In
de mail die is gestuurd waarin de wijzigingen staan, is aangegeven dat het VWW bij geen reactie ongewijzigd blijft. Als dit zo is,
worden alle voorstellen die zijn gedaan niet doorgevoerd. In het ereklasse overleg heeft dit voor onduidelijkheid gezorgd.

Rondom het onderwerp “Buiten EU spelers voor ere- en eerste klasse” is een wijziging toegepast waar clubs niet achter staan.
De competitieleider geeft aan dat deze regel bewust is verwijderd vanwege discriminatie. Er mogen niet meer dan 3 spelers
buiten de EU in het veld staan, maar bijvoorbeeld 15 Fransen mag wel. Om die reden is de regel er uit gehaald en is dit is ook
goed gecommuniceerd. Na een lange discussie wordt er afgesproken om met een vertegenwoordiging van ere en 1ste klasse en
vanuit het bestuur, Jos Roovers en Annelies Acda, om de tafel te gaan zitten om hier verder over door te praten. De ALV is
hiermee akkoord.
Ten slotte is er nog geen eenduidige overeenstemming bereikt over de volgende onderwerpen, het bestuur komt schriftelijk terug op deze onderwerpen.
-

De zogeheten 15 november regel waarin de dispensatiemogelijkheid is aangepast
De sanctie die geldt voor een dubbele gele kaart waarbij na de eerste helft van de competitie alles vervalt en de speler weer op 0 start.

16. Opzet regio organisatie (zie bijgaande presentatie)
Annelies Acda, bestuurslid Breedtesport en Wedstrijdzaken geeft middels bijgevoegde presentatie een uitgebreide toelichting.
M . van Poelwijk, RC the Dukes:

Vraagt of er onderzoek is gedaan naar waar de knelpunten zitten.
Annelies Acda geeft aan dat er een vitaliteitsonderzoek is gedaan.

Het voorstel is dat Rugby Nederland deze zomer een voorstel presenteren voor de regionale indeling in zes regio’s. Zij gaan bij iedere regio langs om:
Af te stemmen wat er speelt op de punten van Power Plan
Inzicht te krijgen in de kansen die er liggen op samenwerking en de wijze waarop die ingericht kan worden in de betreffende regio
Goede voorbeelden uit andere regio’s te delen en op te halen
Verdere afspraken te maken en deze uit te voeren naar aanleiding van de “oogst” van de eerste ronde
Deze aanpak wordt enthousiast ontvangen door de ALV en het bestuur zal hier dan ook mee aan de slag gaan.
Thijs Gevers, RC Octopus:

17. Rondvraag
Hans van Balgooi, Castricumse RC:

geeft aan het jammer te vinden dat de presentatie begonnen is vanuit een negatieve insteek. Liever had hij gezien waar we drie
jaar geleden stonden ten opzichte van de groei die er nu is gemaakt.
Annelies Acda zal dit zeker meenemen voor de volgende ALV.

verzoekt om alle presentaties die zijn gegeven te ontvangen bij de notulen.
Hier zal voor gezorgd worden vanuit het bestuur.

Hans van Nijdeken, Alkmaarse RUFC

stelt voor om Jos Roovers, Annelies Acda en de afvaardiging van de clubs uit de ere- en eerste klasse te mandateren om het
voorstel rondom het onderwerp “buiten de EU spelers” verder uit te werken.
De ALV gaat, op DIOK Leiden na die tegen is, akkoord met dit voorstel.

Mirjam Koot, RC Delft:

Geeft aan het jammer te vinden dat er, sinds het bestaan van dit stadion niet meer borden langs de velden zijn gekomen en
vraagt of er een sponsorcommissie is.
Joost Takken, bestuurslid Topsport, geeft aan dat dit er op dit moment nog niet is, maar er wordt wel naar gezocht.

Raymond Mackaaij, RC Hilversum:

In het 2015 is door het bestuur dispensatie verleend volgens de 15 november regel. Volgens de regels is het bestuur verplicht
hier een toelichting over te geven naar de ereklasse clubs. Dit is nog niet gedaan en hij verzoekt het bestuur dit alsnog te doen.

Cees Ahsmann, LRC DIOK:
Yannick Walen, DSR-C:

geeft aan dat we de laatste jaren goed bezig zijn elkaar serieus te nemen. Inhoudelijk zijn er goede zaken gepasseerd.
Vraag het bestuur, als oudste club van Nederland, om de ALV niet te plannen tijdens de tentamen periode.

18. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

