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Notulen:  Algemene Leden Vergadering - Rugby Nederland 
 

Locatie: KNVB Congres Centrum Zeist 

Datum: 12 januari 2019 

Tijd: 10.00 uur 

Notulist: Laura Twisk 
 

Aanwezig van het Bestuur 

J.H. Pieterse (voorzitter), E. Visser (penningmeester), C. Potters (secretaris en competitie heren), J. Takken (topsport en Sponsoring), A. 

Acda (participatiesport ontwikkeling en competitie dames) I. Rosier (jeugdzaken) 

 
Aanwezige verenigingen 

RC Alphen (1) P. Bevan; Amstelveense RC (10) M. Borm, N. Klokkers; Amsterdamse AC (7) J. van Utrecht; A.S.R.V. Ascrum (6) 

M. van Hesmerg, D. Kieviet; RC The Bassets (8) A. Wijten, H. Admiraal; RC RCC Bekaro (4) K. vd Donk, R. Bruinincx, E. Oskam; RC Betuwe (2) S. 

Klomp; RC The Big Stones (5) F.K. vd Waardt, R.Struijker; ORC Black Bulls (2) J. Loonen, B. Claassens, 
N. Vloet, F. Vollenberg; Bredase RC (10) R. van Drimmelen, S. Verhooren; RC Bulldogs (5) M. Swier; Castricumse RC (9) 

B. Wierenga, B. Pieters, M. Thomson; RC Den Helder (4) S. Volkers; RC nederve (10) K. Kaisiepo, M. Koot, RC DIOK (10) 

C. Ahsmann, D. Corbel; EHRC Dragons (2) C. Mikkers; DSR-C (3) T. Nederveen, D. le Poole, M. Bos, D. Baart, D. Wildoer; 

RC The Dukes (10) E. vd Zande, R. Verdaasdonk; RC Eemland (10) M. Campagne, N. Veenstra, G. Broersma; EFRC Eilanders 

(1) T. Mudde; RC Eindhoven (7) O. vd Berg; ERC’69 (5) S. Knap, O. Ribberink; RC Etten-Leur (4) T. Bayle; RC Feanster (3) 

M. Springer, B. Groeneveld; RC ’t Gooi (10) P. Kranendonk, M. Hartong; RFC Gouda (5) P. vd Bovenkamp, T. Hoogveld; 

RC Groningen (8) K. Strobos, J, Smit Venema; GSRC (2) J. Toonen, M. den Hoed; Haagsche RC (10) R. Bolle; RC Haarlem (10) 

P. van Dijk, M Becking; RCO Harlequins (2) M. Geisink, R. Deursen; RC Hilversum (7) W. Schotanus, J. van Dalen; RC The Hookers (7) P. van 

Putten, H.J. Lokkien; Houtsche RFC (1) P. Zandhuis; LSRG (4) W. Verhoeven, A. van Teijlingen; 

RC Nieuwegein (5) P. Roes; NSRV Obelix (4) T. Oomen, J. van Doornen; RC Octopus (4) Th. Gevers, S. vd Pol, P. Toonen; EZRC Oemoemenoe 

(7) H. v Dijk, R. Kempkes; RFC Oisterwijk Oysters (7) J. Steenbakker; RC the Pickwick Players (7) 
M. Peters (7) ARC The Pigs (5) J. Kramer, D. Fifis; RC The Pink Panthers (7) M. Kampman; RSRC (5) B. Venema, D. Rodenburg, 
E. Jansen; Rotterdamse RC (9) M. vd Voort, R.J. van Dijk; RUS (3) T. vd Vossen, H. Geurts, Merle Ruijgrok, D. van der Hoeven, 

J. Filpse; RC Rush (3) H.J Vrijhof; RC The Smugglers (2) S. Barnhoorn; RC Spakenburg (2) A. de Boer, A. Beijes;SRC Thor (4) 

M. vd Tholen; RC Tilburg (8) J. Scheele; Utrechtse RC (10) A. Sliedrecht, N. Verlage; USRS (6) T. van Petersen; VRC The Vets 

(3) J. van Traa, W.J. Habraken; RC Voorburg (2) P. Kolthof; RC Wageningen (4) R. Veldman, S. Schreuder; NRC The Wasps (7) 

S. Kabaku, F. Oosting; RC The Wrotters (2) J.T. Dekker; RC Zwolle (5) B. Bosch; 
 

Aanwezige commissies en organisaties 

Commissie Financieel Toezicht (CFT) R. Dattatreya, G.J. Mooy; 

Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF)R. Balkestein; Commissie Onderscheidingen en Predicaten (COP) 

B. Groeneveld; Stichting North Sea Beach Rugby (1) K. Blijenberg; Commissie Rugby Scheidsrechters (CRS) D. Heuff; 
 

Aanwezige Ereleden 

J. van Altena, E. Bicker, K. Blaas, A. Steenwinkel, M. Wendrich, 
 

Aanwezige Leden van Verdienste 

W. Peperkamp 
 

Afwezig met kennisgeving 

Alkmaarse RC; AMC Rugby; RC The Big Bulls; ESRC The Elephants; RC Haarlemmermeer Hawks; Maastrichtse Maraboes Combinatie (MMRC); 

RC Scrumboks; RC West-Friesland; RC Wild Rovers; Zaandijk RC 

W. van Beek (LvV); P. de Bruijn (lvV); H. van Breukelen (lvV); K. Eskes (LvV); L. van Herwijnen (erelid); G. Kemps (erelid); 

J. Kenbeek (LvV); T. Schumacher (lvV); P.Tolsma (erelid) 
 

 
1. Opening 

De voorzitter J.H. Pieterse heet eenieder van harte welkom en opent de vergadering. 

De vergadering vindt dit keer op een voor rugby ongebruikelijke locatie plaats, namelijk bij de KNVB in Zeist. Reden hiervoor is dat 

aansluitend op de ALV in dit centrum het eerste rugbycongres zal plaats vinden. 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

De secretaris, Coen Potters, vermeldt de afmeldingen. 
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Aanmelding nieuwe vereniging 

Rugbyclub Alphen heeft zich bij Rugby Nederland aangemeld. De secretaris de heer Bevan van Rugbyclub Alphen stelt zichzelf en de club 

kort voor aan de ALV. De aanwezige leden van de ALV stemmen unaniem voor toetreding van Rugbyclub Alphen tot Rugby Nederland. 

 
Ingekomen stukken 

Het CFT heeft een document toegestuurd waarin zij aangeven een aantal punten in het verslag van de vorige vergadering te missen. Deze 

punten worden alsnog aan het verslag toegevoegd. 

 
3. Notulen ALV 30 juni 2018 

Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen. 
 

Pagina 1: 

Johan van Utrecht: 

AAC bevindt zich in de uitzonderlijke positie dat zij niet alleen als club aanwezig zijn, maar ook als erelid bij de aanwezige leden vermeldt 

dient te worden. 

“Aangezien een club geen erelid kan zijn van Rugby Nederland zal dil niet worden overgenomen”. 
 

Actie- en besluitenlijst: 

Ad Wijten, Rugbyclub The Bassets: 

Geeft aan dat het besluit dat dat contributie naar rato van het aantal nog te spelen maanden betaald dient te worden niet in 
het nieuwe contributievoorstel verwerkt is. 

 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen op het verslag. Deze wordt dan ook door de aanwezigen, met dankzegging aan de notuliste, 

Laura Twisk, goedgekeurd en vastgesteld. 

 
4. Verslag 2018 

De voorzitter geeft middels een presentatie een overzicht van activiteiten en gebeurtenissen in 2018. 
 

2018 was een goed en sportief jaar met niet al te veel onderbrekingen. Er is een beter behoud van jeugdspelers, met name bij de 

Junioren en de onder 20 spelers. Inmiddels hebben we 92 clubs en is het goed te zien dat de “nieuwe , veelal jeugd” clubs veel steun 

krijgen van en samenwerken met de “senioren” clubs in de regio. 

 
Het opzetten van een meer regionale en meer decentrale organisatie begint langzaam vorm te krijgen. De BeNeCup competitie met 

België was succesvol, waarbij Rugby Club ’t Gooi winnaar is geworden. 

 
De komende jaren zal om het jaar het fundraising diner worden gehouden, afgewisseld met het rugbycongres. 

 
Bart Wierenga, Castricumse Rugby Club 

Zou graag meer informatie willen over de academies en in hoeverre dit onderdeel is van Rugby Nederland. 

Er wordt aangegeven dat de academies onafhankelijke instellingen zijn, maar wel nauw samenwerken met het HPT. Er is ook een 

officieus overkoepelend beleid waarin we samenwerken en van elkaar leren. 

 
5. Regiomeetings 2018 

Annelies Acda geeft een korte toelichting op de regiobijeenkomsten die in november 2018 hebben plaats gevonden. Er zijn een aantal 

onderwerpen aan de orde gekomen, zoals boetes, regels met betrekking tot wanneer een speler speelgerechtigd is en aflossing van de 

leningen. 

Het is duidelijk geworden dat het VWW nogmaals goed zal moeten worden doorgenomen om de regels beter en duidelijker vast te 

leggen. 

 
Aan iedereen ook hierbij de uitnodiging om actief thema’s of onderwerpen voor de regiobijeenkomsten aan te leveren. Hierdoor 

wordt het niet de agenda van Rugby Nederland, maar van iedereen. 

 
Ook de rookvrije generatie is een onderwerp van gesprek geweest. Het is niet de bedoeling dat Rugby Nederland iedereen verplicht wil 

laten afkicken van het roken, maar wel dat kinderen langs de lijn en in het veld en de kantine er geen last van hebben en het niet 

zichtbaar is. 

 
De lincencering van trainers en scheidsrechters is ook aan de orde geweest. Men heeft in het verleden een diploma gehaald, maar het 

is van belang dat de trainers en scheidsrechters zich kunnen blijven ontwikkelen. We willen dit zichtbaar 
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maken door tijdens de RDD, workshops te geven waar licentiepunten mee te verdienen zijn. Het deelnemen aan het congres van 

vandaag levert ook licentiepunten op. Voor het verlengen van de licentie dienen jaarlijks een aantal punten te worden gehaald. 

 
Aan het begin van het huidige seizoen, is er 2 weken voorafgaand aan de start van de competitie een damestoernooi georganiseerd. 

Mocht er interesse zijn om dit voor het begin van het komende seizoen weer te doen, neem dan contact op met Annelies Acda of het 

LOD. 

 
Ad Wijten, Rugbyclub The Bassets 

Geeft aan het jammer te vinden dat de uitwerking van de besproken punten tijdens de regiobijeenkomsten onvoldoende 

teruggekoppeld en verduidelijkt worden. Er wordt een bepaalde verwachting geschept rondom de boetes, maar gezien de ontvangen 

factuur vertoont dit discrepanties. 

De heer Potters geeft aan dat een aantal mensen heel ijverig bezig zijn geweest om te zien wat er wel of niet goed geadministreerd is 

bij de wedstrijdformulieren. Er zijn toen direct boetes uitgeschreven en hij erkent dat dit niet goed is gelopen. Deze boetes zijn dan ook 

weer ingetrokken. We willen daarom de wedstrijdformulieren nu eerst “slimmer” maken. Ook het VWW willen we hier op 

aanpassen, zodat deze meer op maat gemaakt is en toegepast kan worden. 

 
Roderick Bolle, Haagsche Rugby CLub 

Kijken naar het onderwerp AVG ziet HRC graag dat een deel van het budget voor de digitalisering gebruikt wordt om van e- rugby een 

relevant platform te maken. 

De heer Meredith geeft aan dat dit onderwerp ter sprake is gekomen tijdens de regiobijeenkomsten en dat ARL de bond hierin gaat 

ondersteunen. 

 
Bart Wierenga, Castricumse Rugby Club 

Wil graag weten hoe de structuur gaat zijn als een kleine club mensen mee gaat denken over hoe het VWW er uit moet gaan zien. 

Aangegeven wordt dat clubs/leden gevraagd zal worden hieraan deel te nemen. De invitatie hiertoe volgt. 
 

Development plan 2019 
 

Alle leden hebben het development plan 2019 ontvangen en deze is ook besproken tijdens de regiobijeenkomsten. 

 
Kees Blaas, erelid 

Geeft aan het development plan zeker te ondersteunen, maar verzoekt het bestuur en de leden van de ALV ook om goed te blijven kijken 

naar de clubs die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld door de geografische ligging en wel behoefte hebben aan een andere vorm van 

ondersteuning. Hou hen in de gaten zodat zij niet tussen wal en schip raken. 

 
Jaarplan 2019 

 
Veel van de thema’s die in het jaarplan staan, staan ook in de vooruitblik die door de heer Pieterse is toegelicht. Het biedt houvast 

en een soort concretisering van het strategische plan van 2019. 

 

 
6. Voorlopige resultaten 2018 en begroting 2019 

De penningmeester, Ernst Visser, geeft een uitgebreide toelichting op de voorlopige cijfers 2018 en de begroting voor 2019. 
 

Mirjan Koot, Rugby Club Delft 

Geeft aan dat er in het stadion slechts een handjevol reclameborden zichtbaar zijn. Zij vraagt zich af of er wellicht meer kleinere 

sponsoren te vinden zijn, zodat er meer borden in het stadion opgehangen kunnen worden, die weer inkomsten genereren. 

 
Marcel Wendrich, erelid 

Sluit zich aan bij de opmerking van Mirjam Koot en geeft aan verbaast te zijn over het feit dat de post PR omlaag gaat. Hij is van mening 

dat deze post, zeker gezien het komende WK, uitermate belangrijk is. 

De heer Takken geeft aan dat dit een vertekend beeld geeft. Dit heeft te maken met de deal met Capgemini. Zij zouden een aantal VIP 

kaarten voor de Amsterdam Sevens kopen, maar deze zijn uiteindelijk gesponsord. 

 
Richard Veldman, Rugby Club Wageningen 

Vraagt zicht af of het bedrag bij Participatiesport niet wat laag is ten opzichte van onze ambities? Hier wordt 

nog wat langer over gesproken aan de hand van de slide topsport vs. breedtesport. 
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De toedeling van overhead kosten is volgens een abc analyse , naar eer en geweten, gemaakt. 
 

Barry Pieters, Castricumse rugb Club 

Spreekt zijn complimenten uit voor het feit dat de resultaat weer constant positief zijn. Tevens geeft hij aan dat er steeds meer 

geruchten rondgaan dat het bondsbureau van plan is te verhuizen van Amsterdam naar Almere. De vraag is of dit inderdaad waar 

is? 

Der voorzitter antwoord hierop kort en bondig dat dit niet het geval is. 
 

Eric van der Zande, Rugby Club the Dukes 

Verzoekt het bestuur om de volgende keer niet alleen de kale cijfers te presenteren, maar er een helder verhaal bij te doen waarom er 

zoveel geld naar de topsport moet gaan. De topsport is tenslotte een gevolg van breedtesport. 

Voorzitter de heer Pieterse onderschrijft dat er een grote samenhang tussen top- en breedtesport is. Het bestuur zal hier de volgende 

keer rekening mee houden bij het maken de toelichting op de cijfers. 

 
Freek van der Waardt, Rugby Club the Big Stones 

De leden van the Big Stones hebben besloten om de achtergestelde lening te schenken aan de bond tegen een kleine tegenprestatie. 

Hier is echter nog geen reactie op ontvangen. 

Voorzitter de heer Pieterse geeft aan dat hier later op teruggekomen zal worden als de stand van zaken rondom de lening wordt 

besproken. 

 
Cees Ahsmann, Rugby Club DIOK 

Geeft aan dat de kosten voor het vervangen van de gymvloer de verantwoordelijkheid zijn van de verhuurder. Aangegeven wordt dat 

ervoor is gekozen om deze kosten niet via de huur te laten lopen, maar rechtsreeks als kosten voor Rugby Nederland te nemen. 

 
Ad Wijten, Rugby Club the Bassets 

Geeft aan van mening te zijn en het jammer te vinden dat we minder investeren in opleidingen dan begroot. Er zijn onvoldoende 

tastbare resultaten van opleidingen zichtbaar. Hij pleit er dan ook voor dat de opleiders naar de clubs gaan om zo tot een goed plan 

te komen hoe dit ingevuld gaat worden. 

 
Ten slotte wil hij graag weten of de ambities rondom topsport Dames XV in deze cijfers zijn opgenomen? Dit is 

inderdaad het geval. 

 
Michiel Compagne, Rugby Club Eemland 

Geeft aan dat een derde deel van de contributie van Eemland naar de bond gaat en pleit ervoor dit te verlagen. 
 

Tevens wil hij graag weten wat er gebeurt als de sponsoring naar 0 zou vallen. Is dit in de huidige kostenstructuur dan zodanig op te 

pakken en aan te passen dat we niet meteen weer in de problemen komen. 

 
Voorzitter de heer Pieterse merkt op dat bij de meeste andere clubs de verhouding tussen ledencontributie aan club en contributie aan 

Rugby Nederland heel anders ligt en natuurlijk ook afhankelijk is van over welke leden we spreken. 

Kijkend naar de huidige financiële organisatie, verwacht de voorzitter niet dat er weer financiële verrassingen kunnen 

plaatsvinden, die leiden tot verliezen. De begroting en uitgaven zijn per direct aan te passen. Het risico is klein en het toezicht 

gedegen. 

 
Kees Blaas, erelid 

Geeft aan blij te zijn dat er steeds meer dingen regionaal worden opgezet. Tevens geeft hij aan het goed te vinden dat er op korte 

termijn een duidelijk plan wordt gepresenteerd over de manier waarop wij opleidingen willen gaan structureren. 

Mevrouw Acda voegt hier aan toe dat dit ook de bedoeling is van het development plan. Binnenkort wordt er tevens een website 

gelanceerd waarin de opleidingen worden aangeboden en geboekt kunnen worden. 

 
Eric van der Zande, Rugby Club the Dukes 

De contracten van de trainers bij het dames 7 programma zijn niet verlengd, dan wel gekort. Aangezien het budget hetzelfde is 

gebleven wil hij weten of het programma nu aan het NTC wordt gekoppeld. 

Joost Takken geeft aan dat het programma inderdaad meer geïntegreerd wordt binnen de NTC structuur. Mede als gevolg hiervan zijn de 

contracten van de coaches niet verlengd en wordt de coaching op een andere manier ingevuld. Daarnaast is Rugby Nederland met het 

NOC*NSF in gesprek over de aanpassingen van het programma aan de door het NOC*NSF gestelde eisen en de financiering. 
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Robi Dattatreya, CFT 

Het CFT zal met de penningmeester verder bekijken of er een juiste verdeling van kosten is tussen top- en breedtesport. 

Verder vindt hij het een gedegen begroting, met beperkte risico’s. 
 

Het advies van de CFT is om het budget 2019 goed te keuren en complimenten uit te spreken voor het gevoerde beleid. 
 

De begroting 2019 wordt ter stemming gebracht. Met unanieme stemming wordt de begroting 2019 door de aanwezige leden 

goed gekeurd. 

Tijdens de vorige ALV is aangegeven dat de CFT een rooster van aftreden dient te hebben. Deze is gemaakt en wordt ter plekke aan de 

ALV gepresenteerd. Het rooster van aftreden wordt ter stemming gebracht. 

 
De aanwezige leden stemmen unaniem voor herbenoeming van de leden van de CFT. 

 
7. Aflossen leningen clubs 

Het vervroegd aflossen van de leningen en de mogelijkheid tot schenken is een onderwerp dat het afgelopen jaar veelvuldig is 

besproken. Tijdens de Regiomeetings is hierover door de CFT en Bestuur met de clubs gesproken 

De leden hebben hierover recentelijk een notitie ontvangen. Het is de bedoeling tijdens de ALV deze notitie slecht toe te lichten en 

indien nodig te verduidelijken. Clubs kunnen hier dan individueel op reageren. 

 
De notitie komt kortweg neer op een viertal punten. 

- Eerder aflossen van de lening 

- Rente vrij maken van de lening. Dit kan alleen als alle clubs hieraan meewerken. 

- Mogelijkheid tot (deel) schenken van de lening. 

Als een club niet wil schenken wordt de lening volgens de huidige lening overeenkomst gewoon volledig terugbetaald in 2035. 

- Iedere club krijgt individueel een voorstel: 

o Instemming voor rente vrijmaken van de lening ingaande 2019 

o Aankruisen welk % de club wil schenken en akkoord met het bijbehorende aflossingsschema 

o Ontheffing van artikel 6 van de lening overeenkomst 

Voor het einde van de maand ontvangen de clubs een schrijven met bovenstaand voorstel. De vraag 

nu is of de voorliggende notitie helder is en of er nog specifieke vragen zijn. 

 
Robi Dattatreya, CFT 

Het rentevrij maken van de lening voorkomt het rondpompen van geld tussen clubs en Rugby Nederland. Het geeft Rugby Nederland de 

mogelijkheid om de lening eerder af te lossen en tot een positief eigen vermogen te komen. Rugby Nederland maakt nu rond de 

€80.000 winst, Na aflossing van de leningen en een positief eigen vermogen komen weer middelen vrij om te investeren in 

opleidingen. 

 
Roderick Bolle, Haagsche Rugby Club 

De leden van de ALV hebben een faillissement afgewenteld. De snelst mogelijke manier om hiervan af te komen, is om het bedrag terug 

te betalen. 

 
Er wordt nog kort verder gesproken over de notitie. 

Er wordt ten slotte afgesproken dat alle clubs van het bestuur een notitie ontvangen met een verdere uitwerking van bovenstaande 

opties en waarin de opmerkingen van de diverse leden zullen worden meegenomen. 

Belangrijk hierbij is om te vermelden dat de lening een individuele overeenkomst is tussen de club en Rugby Nederland en de 

afspraken dus ook individueel en vertrouwelijk zijn. 

 
8. Opzet competitie 2019/2020 

De secretaris Coen Potters geeft een toelichting op de nieuwe opzet competitie voor 2019/2020. 
 

Eric van der Zande, Rugby Club the Dukes: 

Verzoekt om bij punt 8.5 specifiek NL-spelers neer te zetten. 
 

Bart Wierenga, Castricumse Rugby Club 

In de ereklasse wordt het aantal teams vergroot van 12 naar 16, maar vervolgens speel je niet tegen alle clubs. Waarom is dit? 

De heer Potters geeft aan dat er eerst een voorronde is , waarna een splitsing wordt gemaakt tussen de bovenste 8 (Champions) en de 

onderste 8 (Trophy). 
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De beste 4 teams uit het vorige seizoen plaatsen zich , na het spelen van de BeNeCup, automatisch voor de Champions Poule en 

spelen dus geen voorrondes. 

Meer clubs hebben hierdoor de mogelijkheid om toch uitdagende wedstrijden te spelen, maar er wordt voorkomen dan de zwakkere 

teams het hele seizoen tegen de sterkste teams moeten spelen met grote uitslag verschillen. 

 
Paul van Putten, Rugby Club the Hookers 

Geeft aan dit een goed compromis te vinden. Het geeft iedereen de kans om tegen de beste teams van Nederland te spelen. 

 
Cees Ahsmann, Rugby Club DIOK 

Vult aan dat erover gesproken is om de ereklasse uit te breiden zodat de jeugd ook op het hoogste niveau kunnen spelen. Dit is 

destijds unaniem met heel veel clubs besloten. Waarvan akte! 

 
Erik van der Zande, Rugby Club the Dukes 

Dit is een hele charmante oplossing voor het probleem aan de top, namelijk de verveling in de kopgroep. 
 

Kees Blaas, erelid 

Van alle problemen die we al jaren kennen en alle wensen die we willen realiseren is dit het beste systeem dat in jaren in 

Nederland is neergezet. 

 
Anneke Sliedrecht, URC 

Stelt dat als dit bedoeld is om het behoud van de jeugd bij eerste klasse clubs veilig te stellen, het fijn zou zijn als onze jeugd niet vanuit 

de bovenste clubs benaderd worden. 

 
Roderick Bolle, Haagsche Rugby Club 

Is van mening dat er te weinig wedstrijden ingedeeld zijn. Een stabieler vooruitzicht op een langer seizoen is wenselijk. 
 

Ad Wijten, rugby Club the Bassets 

Verzoekt om bij het bepalen van de indeling ook rekening te houden met randvoorwaardes zoals aantal velden. 
 

Erik van der Zande, Rugby Club the Dukes 

Stelt dat het wellicht goed is om de Commissie Gestructureerd Seizoen weer in het leven te roepen om hierin mee te denken. 

 
9. Sponsors en activatie WK rugby Japan 2019 

Joost Takken geeft een korte toelichting over de sponsoren. 

DeGiro zal ook komend jaar onze hoofdsponsor zijn. De intentie is om deze samenwerking voor jaren aan te gaan, maar zij hebben 

aangegeven geen lange termijncontract te willen sluiten. Daarom is er wederom gekozen voor een jaarcontract. 

 
Powered by Meaning 

Zij stellen een senior consultant en 2 stagiaires beschikbaar. Het idee is om een Business Club op te richten voor sponsoren. 
 

Tevens willen we gaan kijken hoe we de WK 2019 exposure kunnen maximaliseren. Het idee is om een projectteam op te zetten met een 

aantal leden die ervaring hebben met het binnen halen van nieuwe leden. Dit is ook een goede kans om nieuwe sponsoren op een 

gestructureerde wijze binnen te halen. 

 
Er is een gesprek geweest met Scotch Whiskey International. Maar vanwege de branche exclusiviteit die is afgesproken met DeGiro 

hebben we hun sponsor aanbod helaas moeten weigeren. DeGiro heeft hierbij wel aangegeven geen problemen te hebben met 

eventuele individuele clubsponsoring van Scotch Whiskey International.. 

 
De heer Ahsmann leest een stuk voor inzake de sponsoring van Scotch Whiskey International. Op verzoek van Cees Ahsmann wordt 

zijn voorgelezen stuk inzake sponsoring Scotch Whisky International, niet genotuleerd. Het bestuur van Rugby Nederland blijft bij haar 

eerder genomen besluit om naast DeGiro geen andere financiële instellingen die een AFM vergunning hebben, als sponsor te 

contracteren. 

 
 

Johan van Utrecht, AAC 

Is van mening dat de heer Takken en het bestuur van Rugby Nederland een goede beslissing hebben genomen. 
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10. Rondvraag 

Tim Mudde, Rugby Club de Eilanders 

Geeft aan dat De Eilanders een relatief nieuwe vereniging is. Vaak moet de club allerlei scheidsrechters leveren, maar door de 

jeugdigheid van de club is dit vaak niet mogelijk. Hij verzoekt het bestuur dan ook of hier rekening mee gehouden kan worden, zodat 

dat ze geen boetes krijgen. 

 
Nick Gale, voorzitter Amsterdam Sevens 

Geeft aan dat 1 en 2 juni de Amsterdam Sevens weer plaatsvinden. 
 

Marcel Wendrich, erelid 

Spreekt zijn respect uit voor alle meningen. Tevens geeft hij aan dat er mooie nieuwe sponsoren zijn binnen gehaald en spreekt zijn 

complimenten uit voor alle inspanningen. 

 
Mirjam Koot, Rugbyclub Delft 

Wil graag weten wat de kosten zijn voor een sponsorbord in het stadion. Aangegeven wordt 

dat hier geen specifiek prijskaartje aan hangt. 

 
Tim Nederveen, DSR-C 

In oktober 2018 heeft de club haar 100ste verjaardag gevierd. De club was echter niet tevreden met het cadeautje dat ze van Rugby 

Nederland hebben ontvangen. Ze hadden toch echt verwacht eindelijk de hun toekomende parkeerplek bij het NRCA, bevestigd te 

krijgen. 

Voorzitter begrijpt dit maar merkt op dat ook voor DSR-C geldt “Wie het kleine niet eert …..” 

 
Voorzitter dankt de leden voor hun aanwezigheid en hoopt dat iedereen tijdens het Congres vanmiddag actief deelneemt en een 

goede middag heeft. Hij sluit vervolgens de vergadering. 

 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst ALV 12 januari 2019 
 

 

Met unanieme stemmen wordt Rugby Club Alphen aangenomen als lid van Rugby 

Nederland. 

Met unanieme stemmen wordt de begroting 2019 goed gekeurd. 

Met unanieme stemmen worden de leden van het CFT herbenoemd, conform het rooster 

van aftreden. 

 
 

 

Actielijst ALV 12 januari 2019 

 

 Onderwerp Wie verantwoordelijk Wanneer gereed 

1. Een invitatie om mee te denken over het 

nieuwe VWW volgt. 

Bestuur RN Medio februari 2019 

2. Er wordt een overzicht gemaakt om de 

kosten verhouding tussen top- en 

breedtesport toe te lichten 

Bestuur RN Volgende ALV 

3. De reacties van de clubs inzake de lening wordt 

geïnventariseerd en teruggekoppeld 

aan de ALV. 

Bestuur RN 2e kwartaal 2019 

 


