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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; Amsterdamse AC (6) J. van Utrecht, T. de Kogel, G. de Vries; A.S.R.V. Ascrum (5)
S. de Brouwer, T. Trago, T. Fiorito, H. Pieksma; RC The Bassets (8) A. Wijten; RC De Bokkerijders (3) P. Wolters, M. Watson;
Bredase RC (10) E. Koekkoek, W. van Houwelingen; BSN (3) P. Hallett; RC Bulldogs (6) M. Swier, F. Buskens; Castricumse RC
(9) N. Valk; RC Delft (8) M. Koot; LRC DIOK (9) C. Ahsmann; Dordtsche RC (1) M. Suurmeijer; RC Drachten (3) J. van der
Velde; DSR-C (3) S. Andriopoulus; RC The Dukes (10) M. van Poelwijkck, H. van Gruijthuijsen; RC Dwingeloo (6) J. Hessels;
RC Eemland (10) N. Veenstra; EFRC Eilanders (1) T. Mudde; RC Etten-Leur (5) T. Bayle; RC ’t Gooi (9) W. Steenbakkers,
J. Deknatel; RFC Gouda (5) B. Onneweer; Rc Greate Pier (7) J. Lemke, N.Mackenzie; RC Groningen (8) K. Strobos, E. van
Spijker; Haagsche RC (10) H. Geurtz, T. Oortwijn, H. Rademaker; RFC Haarlem (10) P. van Dijk; Hermes DVS Rugby (1)
A. Mansveld; RC Hilversum (8) W. Schotanus, P.F. Lara; RC The Hookers (8) I. v.d. Ploeg, P. van Putten; NSRV Obelix (4) B.
Fleer; RC Octopus (6) Th. Gevers, S. Derksen; EZRC Oemoemenoe (6) H. v Dijk, H.vd Waal; RFC Oisterwijk Oysters (6) H. de
Ruiter; RSRC (4) W. Konings, G. Croes, S. Govaerts; Rotterdamse RC (9) L. Koning, R. van Dijk; RUS (3) K. Drent; Voorburgse
RC (2) P. Kolhof; WRC-Te Werve RFC (3) P. Huizenga; RC Tilburg (7) H. vd Meijs, J vd Wolf; RC Waterland (9) R. de Mooij;
RC The Wrotters (2) J.T. Dekker; Zaandijk Rugby (2) F.J. Erkens;
Aanwezige commissies en organisaties
Arbitrage Tucht Commissie (ATC) P. Beelen; Commissie Financieel Toezicht (CFT) R. Dattatreya; Commissie
Onderscheidingen H. van Breukelen, J vd Velden, M. Deenen, B. Maartens, B. Groeneveld; Nationaal Rugby Centrum
Amsterdam (NRCA) P. Luijkx, W. van der Mast; Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) L. van Herwijnen,
R. Balkestein; Indeler scheidsrechters Rugby Nederland S. Plomp; Rugby Academy Zuid West (RAZW) Martin Vente;
Commissie Gestructureerd Seizoen (CGS) P. Huizenga; Witte Raven Coen Potters.
Aanwezige Ereleden
L. van Herwijnen
Aanwezige Leden van Verdienste
H. van Breukelen; H. Brian, W. van Eck, A. Michel, W. Peperkamp
Afwezig met kennisgeving
RC The Big Stones; RC Den Helder; RC Eindhoven; ERC’69; Maastrichtse Maraboes Combinatie; ARC The Pigs; RC Rush; RC
The Smugglers; TSRC Tarantula; SRC Thor; GRC Tovaal; Utrechtse Rugby Club; RC Wageningen; NRC The Wasps
J. van Altena (erelid); W. van Beek (LvV); K. Blaas (erelid); P. de Bruijn (LvV); N. Gale (erelid); J. Kenbeek (LvV);
T. Schumacher (lvV); T. Steenwinkel (erelid); Michiel van Dijk, Arbitrage Tucht Commissie (ATC)

1. Opening
De voorzitter, Janhein Pieterse heet alle aanwezigen van harte welkom en opent de vergadering.
De secretaris, Coen Potters benoemt de afmeldingen.
2. Mededelingen
Vandaag vindt de Tim Visser Jeugddag plaats in Amsterdam. Er lopen ongeveer 250 jeugdleden op
het veld van de NRCA rond.
Tevens meldt de secretaris dat de Utrechtse Rugby Club vandaag 50 jaar bestaat en feliciteert URC
namens de ALV met dit jubileum.

3. Ingekomen stukken
De arbitrage tuchtcommissie (ATC) heeft het verzoek ingediend om Mr. G.H.M. Smelt en Mr. R.
Reinhard toe te voegen aan de commissie. Het bestuur steunt dit voorstel, maar de benoeming van
een nieuw lid van de ATC vereist goedkeuring van de ALV . Het voorstel wordt ter stemming
gebracht. De ALV is unaniem voor en hiermee is het voorstel aangenomen.
Onlangs heeft Koning Willem Alexander vanwege zijn verjaardag een interview gegeven. Tijdens dit
interview heeft hij gezegd in Wales te hebben gerugbyd. Naar aanleiding hiervan heeft het bestuur
de Koning formeel uitgenodigd voor de finaledag van 20 mei jl. Helaas was het voor de Koning niet
mogelijk om hierbij aanwezig te zijn. De brief die hierover is ontvangen is aan de agenda toegevoegd.
4. Notulen BALV 25 maart jl.
Er zijn geen op- of aanmerkingen bij de notulen. Deze worden dan ook door de ALV goed gekeurd en
vastgesteld.
5. North Sea Beach Rugby (NSBR)
Tijdens de BALV van 25 maart jl. is het verzoek besproken om de Stichting North Sea Beach Rugby lid
te maken van Rugby Nederland. Hier waren toen enkele vragen over. Simon Wiersma is vandaag
aanwezig om deze vragen te beantwoorden en e.e.a. te verduidelijken.
Haagsche Rugby Club, Theo Oortwijn;
Vraagt of de stichting ook lid is van de EBRA? Aangegeven wordt dat dit inderdaad het geval is.
Rotterdamse Rugby Club, Liesbeth Koning;
Zijn andere Beach Rugby organisaties ook bij hun bonden aangesloten en wat is het voordeel om
aangesloten te zijn bij Rugby Nederland?
Wiersma bevestigt dat de stichtingen in andere landen ook zijn aangesloten bij hun nationale bond.
Het voordeel hiervan is dat de structuur van beach rugby aansluit bij Rugby Nederland organisatie en
daarmee ook bij die van Rugby Europe en World Rugby. Deze opzet en structuur bestaat ook zo bij
de andere landen waar Beach Rugby wordt gespeeld..
AAC Rugby, Johan van Utrecht ;
Wat betreft het stemrecht van de stichting in de ALV wordt gevraagd of deze wel onafhankelijk zal
zijn aangezien de voorzitter ook lid is van de Haagsche Rugbyclub.
Aangegeven wordt dat er binnen de ALV meer personen aanwezig zijn met “2 petten” op.
Er moet van worden uitgegaan dat de betreffende personen/verenigingen integer en objectief hun
stem uitbrengen. Volgens de statuten van Rugby Nederland krijgt deze stichting 1 stem..
In de presentatie is aangegeven dat de stichting verenigingen ondersteunt en op zal zetten. Wiersma
bevestigt dat dit niet correct is en de stichting geen nieuwe verenigingen op zal zetten.
DIOK, Cees Ahsmann;
Geeft aan dit een fantastisch initiatief te vinden! Het is een goede aanvulling op wat we binnen
Rugby Nederland al doen en stelt dat we hier niet te veel kostbare tijd aan moeten verliezen.
De ALV stemt unaniem voor dat de Stichting NSBR lid kan worden van Rugby Nederland.
Over het wel of niet stemrecht hebben van de stichting NRBR wordt apart gestemd

Stichting North Sea Rugby wordt lid van Rugby Nederland, maar heeft geen stemrecht:
Voor
AAC
Rotterdamse RC
RC Delft

Dordtsche RC
RC Etten-Leur
Rotterdamse Studenten RC

RUS
RC Eemland
RC de Wrotters

Neutraal
NSRV Obelix
RC The Dukes
Castricumse RC
RC ‘t Gooi

L.S.R.G.
RFC Gouda
Te Werve
RFC Haarlem

Voorburgse RC
EZRC Oemoemenoe
A.S.R.V. Ascrum
E.F.R.C. Eilanders

Tegen
DIOK LRC
RC Hermes
RC Hilversum
Amstelveense RC
RC The Hookers
Leo van Herwijnen, erelid

RC Waterland
Haagsche RC
Bredase RC
Zaandijk Rugby
Oisterwijk Oysters
RC Dwingeloo

RC Groningen
RC The Bassets
RC Bulldogs
RC Greate Pier
RC Octopus
RC Tilburg

Na het tellen van de stemmen blijkt dat het merendeel van de ALV tegen het voorstel stemt.
Voor = 48 stemmen, neutraal = 67 stemmen, tegen = 115 stemmen.
Dit betekent dat de Stichting North Sea Rugby lid wordt van Rugby Nederland, stemrecht heeft met
één gewogen stem.
6. Commissie onderscheidingen
Indien van toepassing worden personen, die extra bijdragen in verleden en heden hebben geleverd
aan Rugby Nederland en rugby in Nederland, bedankt en eventueel onderscheiden.
De Commissie Onderscheidingen heeft het genoegen om bekend te maken dat Erik Hammacher
(bondsarts, medeoprichter en adviseur Stichting Nazorg Rugby Gehandicapten , initiatiefnemer
blessure prefentie voor rugby en players welfare) en George de Vries (international, jarenlang
voorzitter en drager Stichting Rugby Promotie Amsterdam / Amsterdam Sevens) beiden worden
benoemd als Lid van Verdienste van Rugby Nederland. Bestuur en ALV feliciteren hen beiden met
deze benoeming. Hammacher en de Vries spreken elk hun dank uit voor deze onderscheiding en
benadrukken dat hun bijdrage het logische gevolg is van het vele plezier dat rugby hun in het leven
heeft gegeven.
Traditioneel worden tijdens deze ALV ook de spelers van het jaar benoemd.
Voor seizoen 2016/2017 r zijn dit:
Meisjes, talent van het jaar : Willemijn ter Avest
Jongens, talent van het jaar ; Wolf van Dijk
Dames, speler van het jaar; Pleunie Kieviet
Heren, speler van het jaar; Sep Visser

De mediaprijs gaat dit jaar naar: Rugbyclub Greate Pier ,Stichting Rugby MAD en
www.eerstewereldoorlog.nu
Alle winnaars worden, onder luid applaus van de ALV, door de voorzitter gefeliciteerd.

7. Jaarverslag seizoen 2016-2017
De voorzitter geeft een korte toelichting op het afgelopen seizoen.
Het is zowel sportief, organisatorische als financieel een goed seizoen geweest.
Competitie is volgens plan verlopen, organisatie verder verbeterd en resultaten boven budget.
Komend seizoen zal de nadruk liggen op een op groei en ambitie gerichte aanpassing van de
organisatie en een verdere vastlegging van de procedures .
Helaas moet ook dit seizoen worden geconstateerd dat, met name bij de senioren, een aantal teams
zich halverwege de competitie hebben teruggetrokken. Dit is uiteraard niet wenselijk en leidt tot
oneigenlijke concurrentie in de lagere klassen.
Meerder clubs hebben zich op de dag voor of op de dag zelf afgemeld voor het Sevens Toernooi .
Enkele clubs ziin zelfs , zonder afmelding, niet komen opdagen. Dit gedrag frustreert de organisatie
en de andere deelnemende clubs. Komend seizoen zullen hiervoor gepaste maatregelen worden
genomen.
Wel dient opgemerkt te worden dat dit een probleem is van de senioren teams en zeker niet van de
Jeugdteams.
De interland data H XV voor het komende seizoen zijn:
 11 november 2017 uit tegen Moldavië
 18 november 2017 uit tegen Zwitserland
 10 februari 2018 uit tegen Portugal
 3 maart 2018 thuis tegen Polen
 17 maart 2018 thuis tegen Tsjechië
Nederland U18 is gepromoveerd naar de Champions poule.
Nederland U 20 speelt ook dit jaar in de Chamions poule.
Dames 7 zijn gedegradeerd en zullen de komende jaren gaan bouwen aan de toekomst.
Financieel jaarverslag 2016 en FC 2017.
De penningmeester, Steffen Smeenk, geeft toelichting op de jaarrekening 2016.
Castricumse Rugby Club, Niek Valk;
Vraagt waarom de personeelslasten en de inhuur van derden € 100 k hoger zijn dan vorig jaar?
Penningmeester:
In 2015 is vanuit het bestuur besloten nieuwe medewerkers niet in dienst te nemen, maar in tijdelijk
in te huren. Medio 2016 is besloten om de inhuur van derden te verminderen en waar van
toepassing medewerkers in dienst te nemen.
Het contract van de directeur is per 2016 uitgebreid naar 5 dagen per week en een medewerker
marketing en communicatie is voor 2 dagen per week aangesteld. In 2015 waren een aantal
medewerkers slecht een deel van het jaar in dienst .
.

Haagsche Rugby Club, Heinz Geurtz;
Aangezien de ALV, bepaalde stukken niet op voorhand te zien krijgt, wil hij graag weten hoe het
bestuur gaat beoordelen welke accountant welke opdracht krijgt wanneer daar de toestemming van
de ALV wordt gevraagd,.
Penningmeester stelt dat in samenspraak met de CFT een accountant wordt geselecteerd en ter
goedkeuring aan de ALV zal worden voorgelegd.
Castricumse Rugby Club, Niek Valk;
Kijkend naar het aantal debiteuren en de maatregelen die genomen worden rondom “wanbetalers”
stelt hij voor een brief te schrijven naar de betreffende clubs, waarin duidelijk een termijn en
consequentie worden vermeld..
Rotterdamse Rugby Club, Liesbeth Koning;
Stelt voor dat wellicht alle clubs die niet betaald hebben gepubliceerd worden op de website.
Penningmeester stelt dat clubs die meer dan 180 dagen niet betaald hebben vooralsnog alleen in
het jaarverslag worden vermeld , conform de wens van de ALV.
DIOK, Cees. Ahsmann;
Stelt dat we allemaal gebaat zijn bij een financieel sterke bond. Het is moeilijk sponsoren te vinden
die bereid zijn de gaten te dichten die in het verleden zijn ontstaan. Ook subsidiegevers stellen hun
voorwaarden aan een positief eigen vermogen op de balans. Een positief eigen vermogen en sterke
balans vraagt om een herziening van de leningen die de clubs hebben verstrekt.
Het zou goed zijn om na te denken of, en zo ja binnen welke termijn, we deze leningen gaan
afschrijven. Het is wel van belang om te kijken wat er binnen de fiscale en juridische regels mogelijk
is om dit zo snel mogelijk uit te voeren.
Rugby Club the Hookers, Paul van Putten;
Er is veel discussie gevoerd over het verstrekken van de lening. De visie van de penningmeester wat
betreft rente betaling steunt hij dan ook van harte. Het is goed te zien dat de bond winst maakt en
dat de cijfers goed zijn, maar om de leningen af te schrijven op korte termijn zal zijn inziens niet veel
handen op elkaar krijgen..
DIOK, Cees Ahsmann;
Stelt voor dat het bestuur van Rugby Nederland een duidelijke notitie maakt, waarin alle voor- en
nadelen worden genoemd van het wel of niet schenken of kwijtschelden van de lening , zodat op
een inhoudelijke en goede wijze over dit onderwerp kan worden verder gepraat .
Voorzitter geeft aan dit een goed voorstel te vinden en zal na de zomervakantie deze notitie
opstellen.
Rugby Club The Bassets, Ad Wijten;
De bond heeft een voorziening opgezet om eventueel inkomensverlies van in het buitenland
spelende internationals, die geblesseerd raken bij het spelen van interlands te kunnen compenseren.
Hij vraagt zich af of dit niet een te groot risico is.
De penningmeester geeft aan dat er een voorstel is ontvangen vanuit World Rugby om die spelers te
verzekeren . Dit is een kostbare verzekering .
Aangezien de meeste van de geselecteerde spelers geen substantieel inkomen ontvangen voor het
spelen van rugby, dit in tegenstelling tot andere landen, is besloten geen verzekering af te sluiten,
maar een voorziening op te zetten.

Vervolgens brengt de penningmeester een aantal onderwerpen ter stemming.



In de bijlage van het jaarverslag worden voortaan de debiteuren opgenomen die 180+ dagen
open staan en waar geen regeling mee getroffen is voor de afbetaling.
=> De meerderheid van de ALV stemt voor, waarmee het voorstel is aangenomen.



De contributie en teambijdrage worden voor komend seizoen niet verhoogd.
LRC DIOK is het hier niet mee eens. Alle overige leden stemmen voor, waarmee het voorstel is
aangenomen.

Zaandijk Rugby, F. Erkens;
Stelt dat je niet aan de accountant, die de controle uitvoert, kunt vragen om ook de BTW aangifte te
verzorgen.. Tevens is hij van mening dat, gezien de huidige financiële situatie , het wellicht beter is
een beoordelingsopdracht te vragen , in plaats van een controleverklaring op te laten stellen.
Robi Dattatreya ( CFT ) geeft aan dat de prijzen van de verschillende beoordelingen opgevraagd
worden en zullen worden beoordeeld. Overige, door de accountant te verrichten diensten zullen
hierin worden meegenomen.
Commissie Financieel Toezicht, Robi Dattatreya;
Het CFT heeft een uitgebreid verslag aan de stukken toegevoegd over wat zij het afgelopen half jaar
gedaan hebben. Robi Dattatreya , geeft hier een korte toelichting op.
De doorgestreepte zaken waren onderwerpen die nog open stonden, maar inmiddels zijn
afgehandeld.
Hij stelt de leden voor de jaarrekening 2016 goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen
over het gevoerde beleid.
De voorzitter vraagt de ALV bij handopsteken hieraan hun goedkeuring te verlenen.
Alle leden stemmen voor goedkeuring van de jaarrekening 2016 en het verlenen van decharge aan
het bestuur over het gevoerde beleid.
De voorzitter dankt, mede namens de ander bestuursleden, de ALV voor het gestelde vertrouwen.
8. NRCA
Patrick Luykx, geeft een korte presentatie over de stand van zaken van het NRCA en kondigt aan dat
hij na ruim 10 jaar , zijn taken als voorzitter van het NRCA overdraagt aan Walter van der Mast.
Tevens treden Robbert van der Ven en Johan Ferwerda af als bestuursleden van het NRCA.
Het nieuwe bestuur zal bestaan uit : Walter van der Mast (vzt) , Coen Potters ( namens Rugby
Nederland) , Hans Poolman (namens Ascrum), Tim de Kogel (namens AAC).
Er wordt gezocht naar een nieuwe onafhankelijke penningmeester. Kandidaten kunnen zich melden
bij Walter van der Mast.
Voorzitter Janhein Pieterse dankt Patrick Luyks, Robbert van der Ven en Johan Ferwerda voor hun
grote inzet voor het NRCA in de afgelopen jaren en de ondersteuning die Rugby Nederland heeft
ontvangen van het NRCA , tijdens de financieel zware periode.
9. Wijziging statuten
Tijdens de BALV van 25 maart jl, zijn gedeeltelijk de voorgestelde wijzigingen besproken en
vastgesteld. Een drietal punten behoefte nog enkele uitwerking. De aangepaste stukken zijn een ruim
een maand geleden verstuurd aan alle leden. Hierop is verder geen reactie ontvangen. Er wordt dan
ook voorgesteld om de gewijzigde statuten, zoals deze aan de agenda zijn toegevoegd, vast te
stellen.
De ALV stemt unaniem voor, hiermee worden de gewijzigde statuten goedgekeurd en vastgesteld.

10. Huishoudelijk Reglement
Het Huishoudelijk Reglement had een jarenlang door achterstallig onderhoud. Hierbij is hetzelfde
proces doorlopen als bij de statuten, met daarbij de kanttekening dat de Arbitrage tuchtcommissie
een toevoeging heeft gedaan die tijdens de BALV nog niet beschikbaar was.
Het Huishoudelijk Reglement zoals deze naar de leden is gestuurd wordt ter stemming gebracht.
De ALV is unaniem voor de doorgevoerde wijzigingen. Hiermee wordt het Huishoudelijk Reglement
goedgekeurd en vastgesteld.
De voorzitter dankt secretaris Coen Potters , voor het vele monniken werk dat hij heeft verricht om
de Staturen en het HHR aan te passen aan de realiteit en eisen van 2017.
11. Wijzigingen VWW senioren
Bestuurslid Annelies Acda geeft een korte toelichting op de aanpassingen van het VWW senioren en
benadrukt dat jzigingen samenhangen met het groter geheel van regels van het VWW.
Ze vraagt bijzondere aandacht voor punt 8: spelers uit het hogere team inzetten bij de lagere teams.
Dit heeft afgelopen seizoen regelmatig tot frustraties geleidt. De Commissie Gestructureerd Seizoen
heeft besloten dit onderwerp aan te pakken om zo het gevoel van vermeende competitievervalsing
te verminderen.
Castricumse Rugby Club, Niek Valk;
Stelt dat de 60% regeling goed wordt gehanteerd en voldoet aan de wensen waar het voor bestemd
is. Hij stelt voor om deze discussie te verplaatsen naar september.
Rugby Club Haarlem, Pepijn van Dijk;
Rugby Club Haarlem heeft last gehad van de interpretatie van de regeling. Er wordt niet gehandhaaft
en dat kan ook niet aangezien er geen controle op is. Hierdoor kun je er dus creatief mee omgaan.
Het probleem zit er ook in dat alleen de eerste 15 spelers meetellen en niet de volledige 22. Hij stelt
voor om alle spelers mee te laten tellen.
RUS, Kim Drent;
Het is in ons aller voordeel dat rugby groeit en dat ook de kleinere clubs meerder teams kunnen
inschrijven.
Voor een club met een kleiner ledenaantal is een 60% regeling een groot probleem omdat dit
betekent dat, wanneer er blessures zijn en spelers tijdelijk in het eerste spelen, deze niet meer terug
kunnen naar het tweede team.
Rugby Club The Hookers, Paul van Putten;
Stelt dat het nu nog te vroeg is om dit te wijzigen en sluit zich aan bij RUS. Het is vooral voor de
kleinere verenigingen een uitdaging.
Haagsche Rugby Club, Heinz Geurtz;
Geeft aan dat de 60% regeling ook in E-rugby zit en vraagt zich af waarom de koppeling niet wordt
gemaakt tussen het opstellen van het team en E-rugby. Hiermee heb je dan een stukje handhaving.
Bredase Rugby Club, Wim van Houwelingen;
Stelt dat we er voor moeten zorgen dat de 2e en 3e teams niet worden beperkt in hun
promotiekansen doordat andere clubs spelers in lagere teams opstellen om te kunnen promoveren
Na een uitgebreide discussie kan er geconcludeerd worden dat over dit onderwerp nog veel te
bepraten valt. Annelies Acda stelt voor dit onderwerp voor nu te laten rusten en dit mee te nemen in

de september discussie. Ondertussen zal er gekeken worden naar wat er technisch mogelijk is in Erugby.
Niettegenstaande bovenstaand voorstel wordt er een informele stemming/peiling gehouden over
het voorstel dat is ingediend. Uit de stemming is duidelijk dat de meeste clubs vooralsnog tegen zijn.
De gewijzigde artikelen worden nog kort doorgenomen en ter stemming gebracht:
Artikel 6: de ALV is unaniem accoord, de wijziging is aangenomen
Artikel 9.4: de ALV is unaniem accoord, de wijziging is aangenomen
Atikel 14.8: Rugbyclub Obelix is neutraal, de overige aanwezigen stemmen voor. De wijziging is
hiermee aangenomen.
Artikel 19: de ALV is unaniem accoord, de wijziging is aangenomen
Amstelveense Rugby Club, Michelle Borm;
Vraagt om meer flexibiliteit, wellicht ondersteund door de bond, bij het verplaatsen van wedstrijden
Als voorbeeld noemt zij de dames die meespelen in het nationaal dames 7’s team en die van
belangrijke waarde zijn voor het clubteam.
Het bestuur erkent het probleem, maar geeft tegelijk aan dat er weinig gelegenheid is om
wedstrijden in te halen. Bestuur stelt daarom voor om een gentlemans agreement te hanteren
tussen de clubs om hierin flexibeler te zijn zonder dit in regelgeving vast te leggen. Amstelveen geeft
aan zich hierin te kunnen vinden.
Haagsche Rugby Club, Theo Oortwijn;
Vraagt wat de status is van het verzoek tot maximaal 3 spelers uit de EU in één team te hebben.
Aangegeven wordt dat er geen officieel amendement over dit onderwerp is ingediend en dat het
daarnaast niet wettelijk toegestaan is om een EU buitenlandregel in te voeren.
Rugby Club The Dukes, Marcel van Poelwijck;
In artikel 12.1 wordt gesteld dat referees ingedeeld moeten worden binnen 7 dagen. Hij geeft aan
dat referees van je eigen club binnen 7 dagen indelen erg lastig is en vraagt of die ruimte kan worden
opgerekt naar 10 of 12 dagen.
Afgesproken wordt om dit in een september of ALV van december te bespreken en eventueel ter
stemming te brengen.
Op artikel 12.1 na wordt het VWW goedgekeurd en vastgesteld.
Ten slotte geeft Annelies Acda aan dat er nog gezocht wordt naar een voorzitter voor de Commissie
Gestructureerd Seizoen, bij voorkeur iemand met affiniteit met VWW en iemand die zich
onafhankelijk opstelt.

12. Wijzigingen VWW jeugd
Coen Potters geeft een korte toelichting op het VWW jeugd.
Rugby Club Haarlem, Pepijn van Dijk;
Rugby Club Haarlem heeft op ieder jeugdniveau meerdere teams. Aan het begin selecteren wij de
samenstelling en indeling van de teams. gedurende het seizoen is er de mogelijkheid om te wisselen.
Artikel 8.6 in het VWW maakt dat dit niet meer mogelijk is, wat Rugby Club Haarlem betreurt.
Potters geeft aan dat een team wel één plek geschoven mag worden, maar niet van 1 naar 3.

Haagsche Rugby Club, Heinz Geurtz;
Geeft aan dat er dit jaar veel ‘uncontested scrum’ wedstrijden zijn geweest en vraagt of de 3de jaars
colts die bij de senioren kunnen spelen niet een soepelere dispensatie kunnen krijgen.
Rugby Club Delft, Mirjam Koot;
RC Delft is van mening dat het voorstel tot wijziging bij punt 8.5.2 moet vervallen. De reden die
genoemd is om deze regel in te voeren, is dat er in het afgelopen seizoen 2016-2017 te veel gebruik
werd gemaakt van ‘uncontested scrums’. Door het besluit van de regelgeving jeugd van 22
september 2016 , is door de competitieleider besloten deze regel niet te continueren voor het
seizoen 2017-2018 en zal het gebruik van uncontested scrums worden tegengegaan. De voorgestelde
regel 8.5.2 kan, om wel rekening te houden met de leeftijdsverschillen binnen de Colts-groep,
vervangen worden door punt 5 van artikel 4.3.3 uit het concept dispensatiereglement: "Een U 17
speler bij de Colts mag niet in de 1e rij staan zonder aanvullende dispensatie zolang de Coltscategorie bestaat uit 3 leeftijdsjaren". (zie concept dispensatiereglement in de bijlage)
Rotterdamse Rugby Club, Liesbeth Koning;
Verzoekt om rugnummers, zoals gesteld in artikel 10.4, niet verplicht te stellen voor de jeugd.
Potters geeft aan dat bij beginnende colts het hebben van een rugnummer vooral bedoeld is voor de
herkenbaarheid van de spelers voor de referee.. Hier zal het eerste jaar niet strikt op gecontroleerd
worden, maar dit zal wel steeds zwaarwegender worden in de komende jaren. Wel kunnen in één
team twee a drie spelers hetzelfde nummer dragen, de referee kan dan wel uitmaken welke speler
zijn waarneming betrof. Rugnummers zijn bij de TBM nog niet verplicht.
Artikel 19.10 wordt in samenhang gebracht met 19.5. zodat, als een ouder zich niet conform rugby
normen en waarden gedraagt, corrigerende maatregelen via de vereniging moet lopen en niet via
een sanctie tegen de speler. Gesteld wordt dat de verwijzing naar appendix 1 inderdaad anders
moet. De secretaris zal dit wijzigen.
De wijzigingen in het VWW jeugd worden integraal ter stemming gebracht:
Tegen:
RC The Dukes
Haagsche RC
Amstelveense RC
Neutraal
DSR-C
RC Hermes
RC the Hookers
Castricumse RC
NSRV Obelix
RC Waterland
RC The Bassets
Voor
Bredase RC
Oisterwijk Oysters
RC Dwingelo

RC Hilversum
E.F.R.C. Eilanders
RC Delft

RC Eemland

Te Werve
Zaandijk Rugby
RC ‘t Gooi
BSN
RFCHaarlem
A.S.R.V. Ascrum
RUS

RC Tilburg
RC Etten-Leur
DordtscheRC
Rotterdamse RC
RC Octopus
EZRC Oemoemenoe

RC Groningen
RC Greate pier
AAC Rugby

RC de Bokkerijders
RC The Bulldogs

Na telling van de stemmen zijn er 56 stemmen tegen en 52 stemmen voor. Dit heeft tot gevolg dat
alle de voorgestelde wijzigingen niet worden goedgekeurd..

Er wordt vervolgens voorgesteld om, behoudens artikel 8.5.2, het gewijzigde VWW jeugd vast te
stellen. Dit betekend dat artikel 8.5.2 ongewijzigd blijft. Dit voortsel wordt als zodanig door de ALV
unaniem goedgekeurd.

13. Dames 7s
Joost Takken geeft, middels de bijgesloten presentatie, een toelichting op de behalde resultaten en
toekomstplannen voor de D 7 selecties..
Middels een startup fonds van NOC*NSF is er voor dit jaar (2017) een bedrag van € 60.000 en
volgend jaar (2018) een bedrag van € 150.000 beschikbaar voor de opbouw en ontwikkeling van
nieuwe selecties dames sevens spelers. Het betreft hier spelers en talenten die in de leeftijd
categorie 14 – 18 zitten. Het beleid is gericht op een topperformance van het D 7 team in de
koemdne 6-12 jaar.. Aan de subsidie zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, waaronder de
aanstelling van een fulltime development coach.

14. Rondvraag
Martin Vente, Rugby Academie Zuid West geeft aan dat Mar van der Gaag onlangs is overleden. Ter
nagedachtenis aan deze bekende international en grote persoonlijkheid vraagt de voorzitter een
moment van stilte.
RC the Hookers, Paul van Putten;
25 november is er een interland wedstrijd Frankrijk-Japan in Lille. De spelers van The Hookers gaan
hier graag met de hele club naar toe. Hij doet hierbij het verzoek om hier rekening mee te houden en
ruimte te scheppen in het competitieprogramma. Annelies Acda merkt op dat de competitie reeds is
ingedeeld en dat de Hookers voor het verplaatsen van wedstrijden het best contact kan opnemen
met de clubs waartegen hun teams die dag spelen.
Voorzitter meldt nog ter afsluiting dat er de laatsten jaren meerdere initiatieven zijn geweest voor
het genereren van inkomsten voor jeugdselecties en stichtingen zoals SNRG, middels fundraising
programma’s. Er wordt over nagedacht om deze initiatieven meer te bundelen en één groot
evenement per jaar te organiseren. De opbrengsten van zo’n fundraising event / avond komen dan
ten goede aan de jeugdselecties en de stichting SNRG.
Het ligt ook in de bedoeling om die avond eventuele onderscheidingen uit te reiken en de beste
spelers van het jaar te kiezen. Het is de bedoeling dat in januari 2018 voor de eerste keer zo’n
rugbybreed event wordt georganiseerd in samenwerking met de bestaande stichtigngen.
DSR-C
Voorzitter DSR-C meldt dat zij hebben geprobeerd om op tijd aanwezig te zijn bij de ALV, maar dat dit
helaas niet lukte omdat zij geen parkeerplaats konden vinden. Zij verzoeken het bestuur dan ook om
de oudste club van Nederland de volgende keer een eigen parkeerplaats te geven.
Het verbaasd de voorzitter van Rugby Nederland dat het bestuur van de DSR-C geen eigen limousine
met chauffeur heeft, zodat dit probleem zich niet kan voordoen.
15. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar inbreng en sluit de vergadering.

