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(Concept) Notulen:   Algemene Leden Vergadering - Rugby Nederland 
 
Locatie:   Nationaal Rugby Centrum Amsterdam 
Datum:  13 januari 2018  
Tijd:   10.00 uur  
Notulist:   Laura Twisk  
 
Aanwezig van het Bestuur  
 J.H.  Pieterse (voorzitter), S. Smeenk (penningmeester), C. Potters (Secretaris en Jeugd Rugby), J. Takken (Nationale 
Selecties en Sponsoring), A. Acda (Breedtesport en Wedstrijdzaken) 
 
Aanwezige verenigingen 
Amstelveense RC 1890 (9) M. Borm, N. Klokkers; Amsterdamse AC (6) J. van Utrecht, T. de Kogel; A.S.R.V. Ascrum (6)  
R. van Grunsven, A.E. Reitsma. F. Peresadilo, H. Pieksma; RC The Bassets (8) A. Wijten; RC Betuwe (3) S. Klomp;  
RC De Bokkerijders (3) M.J. Watson; Bredase RC (10) H. Jongejan, R. van Drimmelen, S. Verhooren; Castricumse RC (8)  
N. Valk, H. van Balgooi; RC Den Helder (3) S. Volkers; RC Delft (9) M. Koot, L. van Dondelaar, K. Kaisiepo; RC DIOK (10)  
C. Ahsmann, E. vd Vliet; DSR-C (3) Y Walen; RC The Dukes (10) M. van Poelwijk E. vd Zande; RC Dwingeloo (5) J. Hessels; 
RC Eemland (10) M. Campagne; RC Eindhoven (8) P. Hoedemakers; ERC’69 (4) S. Knap, H. Lohuis; RC Etten-Leur (4) W. van 
der Wal; RC ’t Gooi (10) P. Kranendonk, J. Deknatel; RFC Gouda (5) B. Onneweer; RC Groningen (9) K. Strobos, G. Nieuwhof; 
Haagsche RC (10) P. Arensman; RC Haarlemmermeer Hawks (4) P. Duits; RC Hilversum (10) W. Schotanus, RC The Hookers 
(8) P. van Putten; LSRG (3) M. Francot, G. Tendijck; NSRV Obelix (4) B. Fleer, L. Kievit; RC Octopus (5) Th. Gevers; EZRC 
Oemoemenoe (6) H. v Dijk, R. Kempkes; RFC Oisterwijk Oysters (6) J. Steenbakker; ARC The Pigs (7) J. Kramer, M. Groen; 
RSRC (4) W. Konings, N. Bos; Rotterdamse RC (10) R. van Dijk, P. de Witte; RUS (4) H. Geurts, R. Snoek, F. Links, G. Nifterik; 
Sanctus Virgilius RC (2) T. Janssen; RC The Smugglers (2) R. Barnhoorn; RC Spakenburg (2) A.H. de Boer, A. Koelewijn;  
SRC Thor (4) S. van Velsen; RC Tilburg (7) J vd Wolf, J. Scheele; Utrechtse RC (10) I. Rosier, P. Fuma, M. Thomson; USRS (5) 
A. Otte, Th. G. Nibbelink, S. Linders; Voorburgse RC (3) P. Kolthof RC Wageningen (5) R. Veldman, A. Sent; NRC The Wasps 
(5) F. Oosting, R. Stoop; RC The Wrotters (2) J.T. Dekker 
 
Aanwezige commissies en organisaties 
Arbitrage Tucht Commissie (ATC) M. van Dijk; Commissie Financieel Toezicht (CFT) R. Dattatreya, G, Breuer, G.J. Mooy,  
J. Carré; Nederlandse Studenten Rugby Bond (NSRB) N. Belser; Leo van Herwijnen Rugby Foundation (LVHRF) R. Balkestein,  
R. Balkestein; Rugby Academy Zuid West (RAZW) Martin Vente; Scheidsrechters Commissie Michael Assman, Stichting 
Nazorg Sport Gehandicapten (SNSG) J. Jansen. 
 
Aanwezige Ereleden  
E. Bicker, N. Gale, P. Tolsma, A. Steenwinkel. M. Wendrich 
 
Aanwezige Leden van Verdienste 
A. Michel, W. F. Peperkamp 
 
Afwezig met kennisgeving 
Alkmaarse RC; RC Drachten; EFRC Eilanders; Feanster RC; RC Greate Pier; Maastrichtse Maraboes Combinatie; RC de 
Scrumboks; WRC Te Werve; RC West-Friesland 
J. van Altena (erelid); W. van Beek (LvV); K. Blaas (erelid); G.Kemps (erelid); P. de Bruijn (LvV); J. Kenbeek (LvV);  
T. Schumacher (lvV); L. van Herwijnen (erelid); K. Eskes (LvV); J. van Doorn (erelid); H. van Breukelen (LvV) G. van Langen 
(LvV) 

 
1. Opening 
De voorzitter Janhein Pieterse heet een ieder welkom en opent de vergadering.  
 
2. Ingekomen stukken en mededelingen 
De secretaris meldt de afmeldingen (zie hierboven) 

 
Er zijn vijf ingekomen stukken: 

 
Van de voorzitter en secretaris van het ereklasse overleg 
Aangegeven wordt dat punt 2 en 3 in het stuk voor Rugby Nederland nog geen issue is, omdat dit pas geldt wanneer we 
kampioen worden in de Trophy pool.  

 
Van het bestuur rugbyclub Big Bulls 
De voorzitter van het CFT komt hierop terug tijdens verslag CFT.  

 
Van het Rugby Benefiet Gala  
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Op 2 februari vindt het Rugby Benefiet Gala plaats. Er zijn 18 tafels van de 23 tafels gereserveerd. Mocht er interesse zijn, 
een inschrijfformulier is op te halen bij Andrew Meredith aan het eind van deze ALV.  
De Overloonse Rugby Club Black Bulls hebben zich bij Rugby Nederland aangemeld met het verzoek om lidmaatschap.  
De voorzitter van de club, Frank Vollenberg, stelt zichzelf en de club kort voor.  
Na een stemming is de ALV unaniem voor toetreding van de Black Bulls als lid van Rugby Nederland. Het voorstel is dan ook 
aangenomen.   

 
Overlijden Sjouke Terpstra  
7 januari jl. is Sjouke Terpstra overleden. Sjouke is, naast voorzitter van Rugbyclub Haarlem, ook bestuurslid van de NRB 
geweest. Er wordt een minuut stilte in acht genomen om Sjouke Terpstra te herdenken.  
 
3. Notulen ALV 1 juli 2017  
Het verslag wordt zowel tekstueel als inhoudelijk doorgenomen.  

 
Pagina 6:  
Het CFT is aangesteld door de ALV en is niet in de positie om opdrachten bij het bestuur neer te leggen. Daarom het 
verzoek van de voorzitter van de CFT om vast te leggen dat de lijst met 10 vragen, als formele lijst met vragen vanuit de 
ALV, is voorgelegd aan het bestuur.    

 
Pagina 10: NRCA 
Marcel Wendrich wil graag weten of er al een nieuwe penningmeester voor de NRCA is benoemd?  
De voorzitter geeft aan dat dit nog niet het geval is. Daarom hierbij nogmaals het verzoek aan de ALV, dat als er interesse is 
of u iemand weet die wellicht deze functie wil vervullen, dit zo spoedig mogelijk aan de voorzitter van het NRCA laten 
weten.  

 
Cees Ahsmann, DIOK: 
Verzoekt het bestuur en de ALV de vergaderetiquette te hanteren en de begin- en eindtijden van de vergadering te 
respecteren.  

 
Het verslag wordt door de aanwezigen goed gekeurd en vastgesteld, met dankzegging aan de notulist.   

 
4. Verslag 2017  
De voorzitter geeft, middels bijgevoegde presentatie, een kort verslag van het jaar 2017. 

 
Jos Roovers (competitieleider) heeft een nieuwe uitdagende functie buiten Rugby Nederland aangeboden gekregen. Dit 
betekent dat hij binnenkort Rugby Nederland zal gaan verlaten. Het bestuur feliciteert Jos van harte met deze nieuwe 
uitdaging. Jos heeft altijd fantastisch werk gedaan en Rugby Nederland zal hem zeker gaan missen.  

 
Felicitaties aan Rugby Club Hilversum met het andermaal behalen van het landskampioenschap bij de Heren en aan Rugby 
Club AAC met het behalen van het landskampioenschap van de Dames en ook felicitaties aan de clubs met 
jeugdkampioenen.  

 
De voorzitter geeft aan dat de huldigingen van spelers van het jaar voortaan zullen plaats vinden tijdens het jaarlijkse 
benefiet gala. Tijdens dit evenement geef je de toekenning van de onderscheidingen een meer feestelijk karakter.  

 
De voorzitter geeft het woord aan Michael Assman (voorzitter scheidrechters commissie).  
Michael geeft, middels bijgevoegde presentatie, een toelichting op de nieuwe opzet en acties van de 
scheidsrechterscommissie.  
Hij benadrukt het belang en het succes van het opnieuw leven inblazen van de scheidsrechter commissie . De commissie 
geeft advies aan Rugby Nederland.  

 
5. Financiën  
De penningmeester, Steffen Smeenk, geeft middels bijgevoegde presentatie een toelichting op de financiën.  

 
a. Voorlopige resultaten 2017  
Dit zijn nog niet de definitieve cijfers, maar gebaseerd op de cijfers t/m 3de kwartaal en de ontwikkelingen van het 4de 
kwartaal. Het verwachtte resultaat ligt iets lager dan de begroot. Dit komt o.a. door lagere opbrengsten van de  
evenementen.  

 
De personeelskosten liggen iets hoger dan begroot. Dit is te verklaren door de uitbreiding van de werkzaamheden van de 
boekhouder met 1 dag naar 2 dagen per week en de aanstelling van René Pijnenburg ter ondersteuning van de 
competitieleider.  
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b. Begroting 2018 
Er is een toename van de contributie inkomsten begroot van 4% . Deze is met name gebaseerd op de groei van het aantal 

leden en mogelijke een kleine verhoging van de contributie voor het komend seizoen. Mocht de leden groei achter blijven 

bij de begroting zal in de zomer ALV een contributieverhoging worden voorgesteld.  

Het begrote positieve resultaat zal voor een groot deel worden gereserveerd voor de toekomstige aflossing van de leningen  
aan de clubs en de te betalen rente op de leningen. De overige schulden en leningen zijn bijna geheel afgelost. Een hoger 
resultaat zoals in voorgaande jaren is dan ook minder noodzakelijk geworden.  
 
Marcel Wendrich, erelid 
Verzoekt voor de toekomst een overzicht met de verdeling van de inkomsten en kosten van senioren en junioren en ook  
dames en heren.  
De voorzitter geeft aan dat dit overzicht in de toekomst zal worden verstrekt. 
 
De penningmeester bevestigt dat Mitsubishi per 1 januari 2018 is gestopt met de sponsoring van de dames 7’s.  
 
Cees Ahsmann, DIOK 
Spreekt zijn complimenten uit over de wijze van presentatie en geeft aan het prettig te vinden om zoveel inzicht te krijgen. 
Hij constateert ook dat de inkomsten van de contributie zijn achter gebleven en geeft aan dat DIOK vorig jaar als enige club 
tegen het voorstel heeft gestemd om de contributie niet te verhogen. Gezien het feit dat er nu mogelijk een 
contributieverhoging van 4% zal worden doorgevoerd verzoekt hij het bestuur om de contributie ieder jaar, conform de 
index, te verhogen, zodat dergelijke gevolgen niet nodig zijn.  
Tevens verzoekt hij om, wanneer er wordt gesproken over het gebruik van de faciliteiten van de NRCA, niet meer het woord 
“de overkant” te gebruiken. Hij stelt hierbij de vraag of het stadion gebruikt gaat worden voor de topsport of breedtesport, 
zodat het bedrag wellicht elders moet terugkomen in de begroting.  
 
De voorzitter geeft aan dat Rugby Nederland gebruik maakt van de faciliteiten voor top en participatiesport.  
Naast interlands worden ook RDD dagen en finaledagen in het stadion georganiseerd. Maar het is reëel te stellen dat het 
stadion meer voor topsport wordt gebruikt.  
 
c. Accountant 
De penningmeester licht toe hoe het bestuur tot een voorstel is gekomen tot de voordracht van een nieuwe accountant.  

 
Mede na afstemming met de CFT doet het bestuur het voorstel om Lentink Accountants aan te stellen als de nieuwe 
accountant voor Rugby Nederland .  

 
d. Verslag CFT 
Robi Dattatreya geeft middels bijgevoegde presentatie een kort verslag van de bevindingen van het CFT.  
 
Robi stelt dat het CFT de ALV adviseert de begroting 2018 en de keuze voor de nieuwe accountant goed te keuren. 
Beide onderwerpen worden door de voorzitter ter stemming aan de ALV voorgelegd, die beide onderwerpen met algemene 
stemmen goedgekeurd, met dankzegging aan de penningmeester. 
 
Op de vraag van de CFT zegt de voorzitter toe dat bij de volgende ALV meer inzicht zal worden gegeven hoe de begroting 
2018 past in het strategisch plan.  

 
CFT benadrukt dat, wanneer  ‘naming en shaming’ van de clubs, die langer dan 365 dagen debiteur zijn bij Rugby Nederland 
als bijlage in het jaarverslag wordt opgenomen, dit ook voor andere partijen, zoals de subsidiegevers, zichtbaar zal zijn. De 
vraag is dan ook of de ALV nog steeds voornemens is om dit te doen.   
De voorzitter geeft aan dat de leden hier tijdens de vorige ALV over gestemd hebben en dat dit besluit dan ook 
gerespecteerd zal worden.  Het blijkt op dit moment slecht om een paar clubs te gaan, die ook al een betalingsregeling zijn 
overeengekomen. 

 
Hans van Balgooi, Castricumse RC 
Vraagt waarom we nu pas beginnen met het beschrijven van de AO (administratieve organisatie)?  
De voorzitter geeft aan dat de beschrijving van de AO er meerdere jaren is, maar dat deze aangepast dient te worden aan 
de huidige standaard. Er zijn meerdere verzoeken gedaan aan de ALV of er iemand is die de AO wil beschrijven. Wellicht dat 
er te lang gewacht en gehoopt is dat iemand zich zou melden voor deze klus. Daarom is er voor gekozen om een 
professional hiervoor in te schakelen, zodat de AO alsnog goed beschreven kan worden.  
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Hans van Balgooi, Castricumse RC 
Merkt op dat het er op lijkt dat informatie die tussen Rugby Nederland en het CFT worden uitgewisseld niet altijd 
beschikbaar zijn voor de ALV. De vraag is of dit inderdaad het geval is?  
De voorzitter geeft aan dat dit niet het geval is, met één uitzondering, namelijk wanneer het gaat over medewerkers van 
het bondsbureau. Het standpunt van het bestuur is dat het overleg met het CFT wordt beschouwd als overleg met een 
vertegenwoordiging van de ALV. Alle stukken die het CFT dan ook ontvangt, kunnen en mogen gedeeld worden met de ALV.  

 
Robi Dattatreya, voorzitter CFT 
De voorzitter van het CFT geeft aan dat het bedrag dat jaarlijks gereserveerd wordt voor de aflossing van de lening 7% van 
de contributie is die wij als clubs overmaken aan de bond.  

 
Volgens het CFT is, nadat ook de AO bijgewerkt is, de ‘governance’ van Rugby Nederland op een goed niveau.  
Hij geeft de clubs in overweging of het wellicht niet beter is de lening aan Rugby Nederland af te schrijven en deze middels 
een schenking aan Rugby Nederland over te dragen. 
Hij vraagt concreet of het de moeite is om dit als CFT verder namens de clubs te onderzoeken. Het voorstel wordt opgesteld 
door de CFT nadat de regiobijeenkomsten eind 2018 hebben plaatsgevonden. 

 
Eric vd Zande, RC The Dukes 
Stelt dat bovenstaand voorstel niet verkoopbaar is aan de leden van de Dukes. Tevens geeft hij aan het gevoel te hebben 
dat er steeds meer uitgegeven wordt richting topsport. Hij stelt dan ook dat het goed is om het zwaard van Damocles nog 
even te laten hangen.  

 
Paul van Putten, RC The Hookers 
De mening van de Dukes leeft ook bij de Hookers. Binnen de club is merkbaar dat er weinig draagvlak is voor het 
kwijtschelden van de lening.  

 
Cees Ahsmann, DIOK 
De notitie is helder, DIOK staat op het standpunt om naar de toekomst te kijken en wil er naar toe werken dat de schuld op 
de balans snel weg is. Het is goed om hier onderzoek naar te doen.  

 
Corné Brunink, USRS 
Geeft aan het geen goede optie te vinden om de lening vrij te schelden omdat dit een slecht signaal voor de toekomst is om 
dit nu al om te zetten in een kapitaalinjectie. Een andere optie zou kunnen zijn om de renteverplichting kwijt te schelden of 
te verlagen. Zeker voor de studentenclubs zijn het grote bedragen geweest, en is voor hen lastig om dit in één keer kwijt te 
schelden.  

 
Peter Huisman, Haagsche RC 
HRC is niet voor het kwijtschelden van de schuld en geeft aan de redenering van het CFT niet te begrijpen. Tevens spreekt 
hij zijn verbazing uit over de verhoging van de salarissen en de totale stijging van de personeelskosten.  
De voorzitter geeft aan dat ten tijde van de crisis de medewerkers van het bondsbureau allemaal, geheel vrijwillig, een deel 
van hun salaris hebben ingeleverd. Iets dat wettelijk niet is toegestaan te doen als werkgever. Het bestuur is van mening 
dat het niet meer dan redelijk is dat deze salarissen nu weer stap voor stap worden terug gebracht naar het oude niveau. 
Alle salarissen liggen ruim binnen de bandbreedte van de cao van de sport.  Nieuwe medewerkers worden eerst op tijdelijk 
contract aangenomen.  

 
Er kan geconcludeerd worden dat er veel verschillende meningen zijn onder de clubs over het wel of niet (deels) 
kwijtschelden van de leningen.  
 
De voorzitter stelt voor het volgende voorstel ter stemming te brengen: 
“De ALV verzoekt het CFT om te inventariseren hoe het kwijtschelden van de lening leeft onder de clubs. Dit wordt tijdens 
de volgende ALV (zomer 2018) terug gekoppeld”.  

  
Neutraal 
RC Wrotters 
RC The Dukes 

 
De overige aanwezige leden stemmen voor. Hiermee is het voorstel aangenomen en zal het CFT het onderzoekt starten.  
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6. Participatiesport 
Een korte notitie is meegestuurd bij de uitnodiging voor deze ALV. Het is niet de bedoeling om vandaag over een nieuwe 
competitie opzet te stemmen, maar om een korte discussie te hebben. Het idee is om daarna met een kleine groepje het 
onderwerp verder uit te werken en voor de zomer ALV een notitie aan de leden te sturen die dan ter stemming kan worden 
gebracht.  

 
a. U20 competitie 
Colts bestaan nu uit 3 leeftijd jaren. Dit is niet volgens de richtlijnen van WR, maar uit noodzaak geboren. Het is de 
bedoeling dat we weer terug gaan naar 2 leeftijd jaren bij de Colts. Gebleken is dat 1 a 2 op de 8 Colt spelers stopt voordat 
ze senior worden. De gedachte is dat als je de Coltspelers meer rugby biedt dat aansluit bij hun beleving, je meer 
jeugdspelers U20 kunt behouden. In andere landen om ons heen schijnt dit goed te werken.  
Vandaag willen we de leden slechts vragen te stemmen over het principe van de invoering van de U20 competitie. 
In de komende maanden zal dit dan verder worden uitgewerkt en in de zomer ALV verder worden toegelicht.   

 
Eric vd Zande, RC The Dukes 
Hij vraagt zich af of er voldoende clubs zijn met Colts die op een bepaald niveau kunnen meedraaien. Hij stelt daarom voor 
eerst een enquete onder de spelers te houden wat zij willen en verwachten en dan pas een beslissing te nemen.   

 
Stijn Linders, USRS 
Stelt dat de U20 voor studentenclubs niet haalbaar is, maar als zodanig  wel voorstander is. Tevens geeft hij aan dat een 
samenwerking tussen verschillende clubs met studentenverenigingen wellicht een goed alternatief is.  

 
Sandra Volkers, RC Den Helder  
Stelt dat een U20 competitie met name voor kleine verenigingen een doodsteek is. Zij ziet dan ook graag dat meedoen aan 
een dergelijke competitie niet verplicht wordt gesteld. Daarnaast geeft zij aan dat het wenselijk is om, wanneer er flexibel 
om gegaan wordt met dispensatie naar boven, dispensatie naar beneden ook flexibel moet zijn.  
Bestuurslid Potters  geeft aan dat deelname aan de U20 het eerste jaar niet verplicht is.  

 
Barend Onneweer, RFC Gouda 
Stelt dat de oorzaak waarom spelers stoppen eerst onderzocht moet worden en dat duidelijk moet zijn wat we er mee 
oplossen.   

 
Michiel Campagne, RC Eemland  
Geeft aan dit een goed voorstel te vinden en stelt dat, als je als dit als vereniging niet wilt, je met een goed voorstel moet 
komen om deze spelers wel te behouden.   

 
Eric vd Zande, RC The Dukes  
Als je als vereniging niet mee wilt doen, prima ,maar stem dan wel voor, want je hoeft niet mee te doen. 
Voor de grotere clubs is het wel een belangrijke ontwikkeling om de colts te behouden.  

 
Henrike Geurts, RUS 
Vraagt wat de rol van de meisjes/dames hierin is.  
Aangegeven wordt dat de U20 vooralsnog alleen voor jongens/heren is.   

 
Michelle Borm, Amstelveense RC 
Geeft aan dat U20 voor hen krap zal zijn omdat ze simpelweg geen team op de been krijgen. Maar kijkend naar de toekomst 
is het wel belangrijk. Het is dan ook belangrijk om duidelijke voorwaarden te stelen zodat de clubs voor wie het nu niet 
mogelijk is, wel mee kunnen doen in de toekomst.  

 
 

Het volgende voorstel wordt ter stemming gebracht: 
De U20 competitie wordt ingevoerd en zal in een kleiner comité verder worden uitgewerkt zodat er in de zomer ALV een 
finale stemming kan plaatsvinden. Voorwaarde 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 een enquête is geweest onder de spelers zelf.  

 
Voor 
DSR-C 
Erelid Wendrich 
Erelid Tolsma 
Erelid Bicker 
Erelid Steenwinkel 
Rotterdamse RC 

AAC 
Amstelveense RC 
DIOK 
North Sea Rugby 
RC The Bassets 
RC The Pigs 

RC Hilversum 
Castricumse RC 
RC Voorburg 
RC Oemoemenoe  
RC ‘t Gooi 
Haagsche RC 
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RC The Hookers 
RC The Dukes 
RC Eemland 
SRC Thor 

RSRC 
LSRG 
RC The Pink Panthers 
RC Wageningen 

RC De Bokkerijders 
ASRV Ascrum 
RC Delft 
Oisterwijk Oisters 

 
Neutraal 
Utrechtse RC 
RC The Wasps 
RC Betuwe 
RFC Gouda 

RC Wrotters 
RUS 
Bredase RC 
RC The Smugglers 

RC Eindhoven 
ERC’69

 
Tegen 
RC Tilburg 
RC Groningen 
RC Dwingeloo 

The Elephants 
RC Octopus 
USRS 

NRSC Obelix 
RC Den Helder 
RC Etten Leur 

 
Na telling van de stemmen wordt het voorstel aangenomen. Het bestuur zal, in klein comité, een voorstel voor de zomer 
ALV uitwerken.  

 
b. Competitieopzet heren senioren 
 
Er worden 2 voorstellen voorgelegd aan de ALV 

- Halve + hele competitie (Cup/Plate) in alle klasse van 12 teams 
- Beker competitie wordt afgeschaft  

 
Eric vd Zande, RC The Dukes 
Vraagt of de ingekomen stukken zijn meegenomen in het voorstel?  
De secretaris geeft aan dat dit niet het geval is, omdat dit over de ereklasse ging.  

 
Ad Wijten, RC The Bassets 
Geeft aan dat er nu veel gaten in de competitie zitten. Daarom zijn The Bassets voor een schema van 3 weken spelen, 1 
week vrij, ongeacht andere verplichtingen. Zo zorg je voor betere veiligheid en continuïteit in de competitie. Het tweede 
gedeelte van het voorstel is voor nu niet van belang, omdat dit wordt meegenomen in de commissie gestructureerd 
seizoen.  

 
Johan van Utrecht, AAC 
Voorziet een onderliggend probleem, namelijk wat de gevolgen zijn als je als vereniging midden in het seizoen wil gaan 
clusteren met een andere vereniging. Er ontstaat dan een situatie dat de clubs akkoord zijn, maar dat het door de bond 
wordt afgekeurd omdat dit in e-rugby niet mogelijk is.   
Annelies Acda geeft aan dit eerder tijdens de regio-overleggen te hebben gehoord. E-rugby is hierin inderdaad een 
beperking. Het bondsbureau onderzoekt of het binnen E-Rugby mogelijk is om lid te zijn bij 2 verenigingen.  

 
Paul van Putten, RC The Hookers 
Vraagt hoe ervoor gezorgd wordt dat de onderwerpen die door de Commissie Gestructureerd Seizoen worden uitgewerkt, 
gecommuniceerd wordt naar de clubs. Hij pleit dan ook om meer verbinding te zoeken tussen de bond en de clubs en 
verzoekt om een tussentijdse communicatie over onderwerpen die spelen.  

 
- Het volgende voorstel wordt ter stemming gebracht:  
  Vanaf seizoen 2019-2020 komt er een halve + hele competitie (Cup/Plate) in alle klasse van 12 teams 

 
Neutraal 
RUS 
RC The Pink Panthers 

RC Wageningen 
RC Den Helder 

 
Alle overige aanwezige clubs stemmen voor, hiermee is een meerderheid bereikt en het voorstel aangenomen.  

 
- Het volgende voorstel wordt ter stemming gebracht: 
   Per het seizoen 2018-2019 wordt het spelen van een bekercompetitie afgeschaft.  
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Tegen 
RC The Wasps 

 
Neutraal 
RUS 
RC Wageningen 
RC Eindhoven 

NRSV Obelix 
RC Betuwe 
USRS 

RC Delft 

 
De overige aanwezigen clubs stemmen voor, hiermee is een meerderheid bereikt en is het voorstel dan ook aangenomen.  

 
c. Competitieopzet dames senioren 
 
Gebleken is dat de damescompetitie te vroeg is begonnnen, waardoor sommige teams nog niet compleet waren. Een latere 
start van het seizoen is dan ook gewenst.  
Er bleek geen landelijk overleg dames te zijn. Een aantal dames is bereid gevonden om weer een dergelijk overleg op te 
zetten. Zij hebben echter niet meer voldoende tijd gehad om stukken voor te bereiden en voorstellen rondom de dames 
competitie verder te bestuderen en te bespreken. Belangrijk is ook te weten hoeveel teams gaan inschrijven.  
Het voorstel is 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.  

 
 
Paul van Putten, RC The Hookers 
Stelt dat het opzetten van een damescompetitie een ambitie moet zijn binnen rugbyspelend Nederland. Hij voegt hier aan 
toe dat het LOD het juiste gremium is dit te bespreken en op te zetten.  
Het bestuur ondersteunt dit en dit zal ook onderdeel zijn van de tweeledige opdracht aan het LOD.  
 
- Het volgende voorstel wordt ter stemming gebracht: 
  Het Landelijk Overleg Dames (LOD) krijgt het mandaat een keuze te maken tussen de verschillende competitievoorstellen,    
 onder voorwaarde dat zij een goede ruggespraak houden met de clubs.  
 
Neutraal 
DSR-C 
Rotterdamse RC 

RSRC 
RC De Wrotters 

RC Betuwe 

 
De overige aanwezige leden stemmen voor, hiermee is het voorstel aangenomen.  

 
d. Ereklasse competitie 
Er zijn in 2017 meerder gesprekken geweest waarin gesproken is over hoe de ereklasse gestructureerd moet/kan worden. 
Gebleken is dat lang niet iedereen op dezelfde golflengte zit. Het ereklasse overleg heeft daarom een ingekomen stuk 
gestuurd, maar dat is niet door iedereen tijdig ontvangen. Uiteraard is het bestuur wel van mening dat hier verder over 
moet worden doorgesproken. Het voorstel is dan ook dat de secretaris, samen met een aantal leden van de ereklasseclubs 
dit onderwerp verder gaat uitwerken, zodat er voor de zomer ALV een gedegen voorstel ligt.  

 
Paul van Putten RC The Hookers 
Verzoekt wel dat er gestemd wordt over het aantal EU spelers in een team. Clubs moeten nu al een beslissing nemen over 
wel of niet aantrekken van buitenlandse spelers en kunnen hiermee niet wachten tot de zomer ALV.  

 
Michelle Brom, Amstelveense RC 
Sluit zich hierbij aan, vooral gezien het feit dat er in Amstelveen veel expats wonen, die zich jaarlijks aanmelden als lid van 
ARC.  

 
Het volgende voorstel wordt ter stemming gebracht: 
Er spelen maximaal 3 “niet Nederland spelers” tegelijk in 1 team. Een club mag wel meer “niet Nederland spelers” binnen 
de club hebben, maar er mogen er maximaal 3 in het veld staan tijdens een wedstrijd. Voor spelers die nu al 
speelgerechtigd zijn, geldt dit niet.  

 
Tegen 
Erelid Steenwinkel 
Amstelveense RC 

AAC 
RC Groningen 

SRC Thor 

 
Neutraal 
RC the Pigs 
RC Wageningen 

RUS 
RC The Pink Panthers 

Santus Virgilius RC 
RC Dwingeloo 
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LSRG 
RSRC 

USRS 
NSRV Obelix 

The Elephants 
RC Den Helder 

 
Voor 
DIOK 
Erelid Bicker 
Erelid Wendrich 
Utrechtse RC 
RC Hilversum 
DSR-C 
RC The Dukes 
Castricumse RC 

Haagsche RC 
RC Delft 
RC Eemland 
RC Voorburg 
RC Gouda 
RC Betuwe 
RC De Wrotters 
RC Oemoemenoe 

North Sea Beach 
RC The Bassets 
Bredase RC 
RC Eindhoven 
RC Octopus 
RC Bokkenrijders 
RC Etten Leur 

 
Het voorstel is met een meerderheid van stemmen aangenomen en zal door het bestuur nader worden uitgewerkt.  

 
Annelies Acda dankt een ieder voor de aanwezigheid bij de regio-overleggen.  

 
7. Topsport 
 
Joost Takken geeft een toelichting middels bijgevoegde presentatie.  
Gebleken is dat het model Topsport pathway goed werkt. Driekwart van de selectiespelers komt uit het NTC en er is steeds 
meer interesse voor de academies.  
Een deel van het gelabelde geld van DeGiro wordt gebruikt voor de ondersteuning van de academies om zo ook de 
samenwerking met Rugby Nederland en tussen de academies verder te versterken .  
 
De doelstelling is dat zowel de U20 als de U 18 selectie zich handhaaft in de Champions Poule.   
 
8. Sponsoring 
Er is met meerdere potentiele sponsoren gesproken. Voor sommige sponsoren is Rugby Nederland op dit moment nog een 
te kleine bond om te sponsoren. DeGiro ziet hierin juist de uitdaging en hecht erg aan de normen en waarden van het 
rugby.  

 
Een belangrijk punt van aandacht in het komende jaar is om meer gebruik te maken van de social media. Een must voor de 
sponsoren. 

 
9. ATC 
Michiel van Dijk geeft aan eind dit seizoen te stoppen als voorzitter van de Arbitrage Tucht Commissie. Hij vindt het tijd dat 
het stokje na 10 jaar wordt overgedragen. De ATC zal de komende maanden de nieuwe samenstelling bespreken.  
 
Michiel geeft een presentatie over een verontrustende ontwikkeling binnen Rugby Nederland dat steeds meer clubs 
wedstrijden claimen op regels. Het gaat hierbij vaak om de mazen van het net en de kleine letters, maar heeft weinig met 
hert sportieve karakter van rugby te maken.  Het bezorgt de ATC ook veel onnodig werk.   
 
10. Bestuur: samenstelling en 2e termijn  
Het huidige bestuur, op de penningmeester Steffen Smeenk na, heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een tweede 
termijn. Na een korte discussie wordt besloten dat dit ter stemming wordt gebracht op de zomer ALV, zodat mogelijke 
tegenkandidaten zich kunnen aanmelden. Het bestuur zal de oproep voor tegenkandidaten tijdig bekendmaken en 
agenderen voor de zomer ALV. 

 
Zoals in de verstrekte notitie aangegeven wil het bestuur de functies herverdelen en een zesde bestuurslid aan stellen.  
Het bestuur heeft Iban Rosier, actief bij de Utrechtse Rugby Club, bereidt gevonden om toe te treden tot het bestuur. Hij zal 
hierbij het de portefeuille jeugdzaken op zich nemen. Iban Rosier stelt zichzelf kort voor.  
De vergadering stemt in met zijn benoeming als zesde bestuursllid. 
 
11. Rondvraag en overige mededelingen 

 
Emma Fabri 
Geeft aan dat het niet is gelukt om het blad RUGBY. duurzaam te maken en dat zij daarom genoodzaakt zijn om te stoppen 
met het uitgeven van het blad. Om toch een online doorstart te maken verzoekt zij de ALV na te denken om met een  
contributieverhoging dit alsnog mogelijk te maken. De vraag roept vele reacties  op en daarom verzoekt de voorzitter dat er 
een voorstel wordt gemaakt voor de volgende ALV, zodat de leden hier ook met hun achterban over kunnen spreken.  
Joost Takken vult aan dat vanuit commercieel perspectief een dergelijk platform een boost voor de social media zou zijn.  
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Ad Wijten, Stichting Rugby Youth Development 
Geeft aan dat de stichting niet helemaal stopt met maar haar werkzaamheden, maar dat er na de volgende ronde van het 
EK wel een andere werkwijze wordt gehanteerd.  

 
Nick Gale, Voorzitter Amsterdam Sevens 
De Amsterdam Sevens vindt dit jaar plaats in het weekend van 8,9 en 10 juni. De inschrijving is inmiddels open en er 
hebben zich tot nog toe al 120 teams aangemeld.  

 
Michelle Borm namens Bingham cup 
De Bingham Cup is een World Gay Rugby championship 
Bingham was één van de eerste openlijke gay spelers in de Verenigde Staten. Hij is tijdens 9/11 omgekomen en daarom is 
ervoor gekozen hem op deze wijze te eren. De Bingham Cup vindt dit jaar plaats in het weekend van 8 juni, tegelijk met de 
Amsterdam Sevens. Zij zijn nog op zoek naar vrijwilligers, vooral referees en linesman. Via de website 
www.binghamcup.com is meer informatie te vinden.  

 
Rugbyclub Wageningen, Richard Veldman 
Organiseert dit jaar het grootste Nederlands Studentenkampioenschappen. Ook dit evenement vindt plaats in het weekend 
van 8,9 en 10 juni. Een ieder is ook hiervoor van harte uitgenodigd.  

 
DSR-C, Yannick Walen 
Danken de aanwezige leden voor alle aanbevelingsbrieven die zij hebben ontvangen voor de aanvraag van het predicaat 
Koninklijk. De brieven worden binnenkort overhandigd. Zij hopen dan ook binnenkort de naam Koninklijke Delftse 
Studenten Rugby – Club te kunnen voeren.  

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

http://www.binghamcup.com/

