
Besluitenlijst ALV 22 juni 2019  
 

 Onderwerp Besluit ALV 

1. Rugbyclub Praetor treedt toe tot Rugby Nederland. Aangenomen 

2. Rugbyclub Invictus treedt toe tot Rugby Nederland  Aangenomen 

3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 12 januari 2019 Aangenomen 

4. Goedkeuring van de jaarrekening 2018 Aangenomen 

5. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid in 2018 Aangenomen 

6. Wijzigingen in VWW senioren: Dames ere-klasse boven heren Eerste klasse Aangenomen 

7. Wijzigingen in VWW senioren: Medical joker afschaffen Aangenomen 

8. Wijzigingen in VWW senioren: 60% regel gaat naar 75% Aangenomen 

9. Wijzigingen in VWW senioren: speelgerechtigheid na 15/10 in de Nederlandse competitie voor elke NL team 
gerechtigde speler die de afgelopen drie jaar ten minste voor één seizoen in de Nederlandse competitie heeft 
gespeeld 

Aangenomen 

10. Wijzigingen in VWW senioren: meer flexibiliteit in lagere klassen en meer flexibiliteit bij clustering dames om 
spelen op eigen niveau te stimuleren 

Aangenomen 

11. Het voorliggende VWW senioren met de kanttekening dat het onderwerp inzake de speelgerechtigheid van 
spelers in het Ereklasse Overleg wordt besproken 

Aangenomen 

12. Wijzigingen in VWW jeugd  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actielijst ALV 22 juni 2019   
 

 Onderwerp Wie verantwoordelijk Wanneer gereed 

1. Aanpassing contributievoorstel “pro rata” uit het verslag van 12 januari jl. zal alsnog rondgestuurd 
worden.  

Bestuur RN Medio augustus 

2. Het LOD zal een voorstel maken om een verbinding te krijgen tussen het EKO en het LOD LOD Medio september 

3. Het voorstel om een heren breedtesport overleg te introduceren zal besproken worden in de 
komende bestuursvergadering en worden teruggekoppeld aan de ALV. 

Bestuur RN ALV januari 2020 

4. Er zal een brief gestuurd worden naar alle verenigingen van Nederland met daarin een voorstel 
hoe om te gaan met het gelijkheidsbeginsel en de schenkingen van de leningen. De heer Ahsmann 
zal dit binnen twee weken naar het bestuur toesturen. 

De heer Ahsmann Medio juli 2019  

5. Aanvraag subsidies voor Obesitas  Bondsbureau ALV januari 2020 

6. Coulanter zijn met kleinere, administratieve boetes Bondsbureau  

7. Verdere individuele besprekingen met clubs ivm vervolgstappen terugbetaling lening Bestuur RN September 2019 

8. Terugkoppeling marketing activiteiten rond RWC 2019 Bondsbureau September 2019 

9. U20 festivals tijdens komend seizoen? Bondsbureau September 2019 

10. Tijdens EKO puntjes op de i zetten vwb speelgerechtigheid beschrijven in VWW na 15/10  Bestuur  September 2019 

11. Verplichte grensrechters van de clubs bij 1e klasse wedstrijden?  Bestuur September 2019 

12. Aanpassingen spelregels voor de jeugd Bestuur ALV januari 2020 

13. Referee cursus vanaf 14 jaar ipv huidige 16 jaar Bestuur September 2019 

14. Voorstel voor vervangend software voor E-rugby Bestuur Mei 2020 

15. Plannen maken voor competitie voor meisjes voor seizoen 2020-2021 Bestuur Mei 2020 

 


