
Besluitenlijst ALV 13 januari 2018 

 Onderwerp 

1. De Overloonse Rugbyclub Black Bulls is, met algemene stemmen, toegetreden tot Rugby Nederland 

2. De begroting wordt, met algemene stemmen, aangenomen.  

3. De aanstelling van Lentink Accountants  als nieuwe accountant van Rugby Nederland wordt met algemene stemmen aangenomen.  

4. Het voorstel van het CFT te onderzoeken hoe het onderwerp kwijtschelding van de lening leeft onder de clubs, wordt na telling van de stemmen 
aangenomen.   

5. De U20 competitie wordt ingevoerd en zal in een kleiner comité verder worden uitgewerkt zodat er in de zomer ALV een finale stemming over kan 
zijn. Voorwaardes hierbij is dan wel dat bekend is welke clubs hier aan mee kunnen en willen doen, hoe de competitie er uit komt te zien, op welke 
dag er gespeeld wordt en er is een enquête geweest onder de spelers zelf. 

6. Het voorstel om per seizoen 2018-2019 met een halve + hele competitie (Cup/Plate) in alle klasse van 12 teams te spelen wordt met een 
meerderheid van stemmen aangenomen.  

7. Het voorstel om per seizoen 2018-2019 niet meer met een bekercompetitie te spelen wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen. 

8. Het voorstel om het Landelijk Overleg Dames (LOD) te mandateren een keuze te maken tussen de verschillende competitievoorstellen, onder 
voorwaarde dat zij een goede ruggespraak houden met de clubs, wordt met een meerderheid van stemmen aangenomen. 

9. Het voorstel dat er maximaal 3 “niet Nederland spelers” tegelijk in 1 team op het veld staan wordt met meerderheid van stemmen aangenomen. 
Een club mag uiteraard meer “niet Nederland spelers” binnen club hebben. Voor spelers die nu al speelgerechtigd zijn, geldt dit niet.  

10. De aanstelling van een 6e bestuurslid Iban Rosier, bestuurslid jeugdzaken, wordt met algemene stemmen aangenomen  

 

Actielijst ALV 13 januari 2018  

 Onderwerp Wie verantwoordelijk Wanneer gereed 

1. Er is onderzoek gedaan naar hoe het onderwerp kwijtschelding van de lening leeft onder de clubs. CFT Medio mei 2018 

2. Er is een uitwerking van een U20 competitie gemaakt tbv de zomer ALV Bestuur en clubs Medio mei 2018  

3. De secretaris zal, samen met een aantal leden uit de ereklasse in overleg gaan om een voorstel te 
maken om de ereklasse verder te structureren.   

Coen Potters Medio mei 2018  

4. Het LOD maakt een voorstel voor de damescompetitie tbv de zomer ALV Landelijk overleg 
Dames 

Medio mei 2018  

5. Een nieuw voorstel voor de 2de termijn van het bestuur wordt gemaakt zodat tegenkandidaten zich 
kunnen melden.  

Bestuur Maart 2018 

6.  Vacatures zullen gedeeld worden met de Leden Bondsbureau Februari 2018 

7.  Actie- en besluitenlijst zal worden toegevoegd bij de Notulen Bestuur  

 


