
 

 

 

 

 

Amsterdam, 3 juli 2014 

 

Aan de voorzitters en secretarissen van de Nederlandse Rugby Clubs 

 

 

Geachte voorzitters en secretarissen, 

 

Vandaag maakt het bestuur van de Nederlandse Rugby Bond (NRB) bekend dat Willem de 

Jong, voorzitter van het Bestuur van de NRB, per 1 juli jongstleden zijn functie heeft 

neergelegd en zich niet verkiesbaar stelt voor een tweede termijn. Dit heeft Willem de Jong 

besloten naar aanleiding van de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 28 juni 

jongstleden.  

 

Willem de Jong licht toe: “Ik had graag langer positief bijgedragen aan de professionalisering 

van Rugby Nederland en de sport daar te brengen waar het verdient te zijn, maar het gebrek 

aan vertrouwen vanuit een deel van de leden heeft mij doen besluiten per direct te stoppen 

als voorzitter om geen belemmering te vormen in de verdere groei die de bond doormaakt. Ik 

hoop dat een volgende voorzitter de oplossingen kan aandragen die de rugbybond nu nodig 

heeft.” 

 

Willem de Jong heeft de afgelopen jaren, op een manier die hem als ondernemer typeert, 

bijgedragen aan de groei en professionalisering van Rugby Nederland. Het interim-bestuur 

van de NRB is Willem erkentelijk voor zijn bijdragen aan de ontwikkeling van de rugbysport en 

specifiek de totstandkoming van het fulltime Dames Sevens programma. 

 

Commissie van Advies 

Tijdens de ALV werd wederom duidelijk dat de gerealiseerde groei van de afgelopen jaren 

gestabiliseerd dient te worden. Mede daarom is een Commissie van Advies benoemd die de 

komende tijd gaat onderzoeken welke organisatiestructuur, bestuurlijk en operationeel, het 

beste aansluit bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de Rugbybond. 

Vervolgens zal deze Commissie haar advies op een Bijzondere Algemene Leden Vergadering in 

oktober uitbrengen en zal het bestuur en de werkorganisatie van de NRB dan opnieuw 

worden vormgegeven. Tot die tijd blijft het bestuur op interim basis aan, waarbij het bestuur 

vicevoorzitter Peter de Graaf unaniem heeft benoemd tot interim-voorzitter van de 

Nederlandse Rugby Bond. 

 

Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur, 

 

Peter de Graaf 

Vicevoorzitter Nederlandse Rugby Bond 


