
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

	  

Een duurzaam rugbybos is divers en 
gemengd. Het verzorgen van de nieuwe 
aanplantingen en de jonge scheuten is 
een absolute topprioriteit. 
Tegen 2016 willen we in ons rugbybos 
een stijging van 10% recreatieve 
jeugdleden hebben . 
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1. INLEIDING	  
	  

Sinds	  2009	  hebben	  we	  met	  de	  Vlaamse	  Rugbybond	  een	  Jeugdsportdossier	  lopen	  bij	  Bloso	  ter	  
ondersteuning	  van	  de	  jeugdwerking	  en	  scholenwerking	  van	  de	  Vlaamse	  rugbyclubs.	  Na	  het	  
eerste	  4-‐jarenplan	  waarbij	  we	  onze	  einddoelstelling	  in	  2012	  beschikken	  over	  2012	  
aangesloten	  jeugdspelers	  behaalden.	  Zijn	  we	  in	  2013	  opnieuw	  vertrokken	  voor	  4	  jaar.	  	  Met	  
als	  doelstelling	  verder	  te	  participeren	  met	  rugby	  in	  de	  samenleving	  en	  een	  stijging	  van	  
recreatieve	  leden	  van	  10%	  tegen	  eind	  2016.	  

	  
Aan	  de	  hand	   van	   verschillende	   criteria	   kunnen	  deelnemende	   clubs	  punten	   verzamelen	  
die	  op	  het	  einde	  van	  het	  jaar	  dan	  verrekend	  worden.	  Bij	  de	  afrekening	  wordt	  een	  totaal	  
gemaakt	   per	   club	  maar	   ook	   een	   totaal	   voor	   alle	   clubs	   samen.	  Op	  basis	   van	  dit	   laatste	  
totaal	  wordt	  berekend	  hoeveel	  één	  punt	  waard	  is	  en	  vervolgens	  wordt	  het	  beschikbare	  
budget	  verdeeld	  volgens	  het	  aantal	  punten	  dat	  verdiend	  werd.	  	  
Voor	   het	   opvolgen	   van	   de	   verschillende	   criteria	   is	   een	   webapplicatie	   ontworpen	   die	  
vervat	  zit	  in	  het	  online	  ledenbestand.	  Deelnemende	  clubs	  vullen	  zelf	  deze	  criteria	  aan.	  
Het	   Jeugdsportdossier	   VERDI	   loopt	   tot	   en	   met	   2016	   en	   in	   2014	   en	   2016	   zullen	   we	  
opnieuw	   een	   bezoek	   aan	   de	   deelnemende	   clubs	   plannen	   om	   een	   IKZ	   (Integrale	  
KwaliteitsZorg)	  audit	  uit	  te	  voeren.	  
In	   deze	   handleiding	   kan	   je	   een	   overzicht	   vinden	   van	   de	   verschillende	   criteria	   en	   de	  
manier	  waarop	  deze	  dienen	  ingevuld	  en	  bijgehouden	  te	  worden.	  Kijk	  zeker	  ook	  nog	  eens	  
naar	  de	  voorwaarden	  waaraan	  je	  als	  club	  dient	  te	  voldoen	  om	  te	  kunnen	  deelnemen	  en	  
in	  aanmerking	  te	  komen	  om	  subsidies	  te	  ontvangen.	  
	  
Voor	   verdere	   informatie	   kan	   contact	   nemen	   met	   Michel	   De	   Baets	   –	   recreatief	  
coördinator	  Rugby	  Vlaanderen	  michel@rugby.vlaanderen	  	  gsm:	  0474/03.47.24	  
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2. VOORWAARDEN	  OM	  DEEL	  TE	  NEMEN	  

	  
- Alle	  Vlaamse	  rugbyclubs	  kunnen	  deelnemen	  aan	  dit	  project	  door	  zich	  ten	  laatste	  op	  

31	  januari	  van	  het	  subsidiejaar	  hiervoor	  in	  te	  schrijven	  bij	  de	  Vlaamse	  Rugbybond	  
vzw.	  
	  

- Alle	   deelnemende	   clubs	   moeten	   zich	   actief	   inspannen	   om	   de	   kwaliteit	   van	   de	  
jeugdwerking	  in	  hun	  club	  te	  verbeteren	  en	  om	  de	  sportparticipatie	  van	  de	  jeugd	  en	  in	  
het	   bijzonder	   de	   maatschappelijk	   achtergestelde	   jongeren	   te	   verhogen.	   Hiertoe	  
wordt	   een	   intense	   samenwerking	   van	   de	   clubs	   met	   lokale	   scholen	   sterk	  
aangemoedigd.	  
	  

- Tegen	  30/11	  van	  het	  subsidiejaar	  minstens	  15	  jeugdspelers	  hebben	  U6-‐U19.	  

- Aan	  onderstaande	  acties	  voldoen:	  
- Participeren aan het “Get Into Rugby” project 
- Deelname aan de Mega Rugby Week, onder toezicht van een gediplomeerde trainer. 

Programma vooraf te bezorgen aan de Vlaamse Rugbybond 
- Organiseren van jeugdtrainingen tijdens het seizoen (september – mei) minstens 1x/week 

(uitgezonderd schoolvakanties) onder leiding van een gediplomeerde lesgever. 
- Alle nieuwkomers gratis training aanbieden de eerste 3 weken (verzekering via Vlaamse 

Rugbybond), nadien kunnen jeugdspelers aansluiten. 
- Info-flyer van de club voorzien bij initiaties of evenementen. 
- Ondertekenen en naleven van de Panathlon Verklaring. Club houdt een affiche (A4) bij 

waarop alle jeugdtrainers en bestuurders deze verklaring ondertekenen. 
- Beschikbaar stellen (website en/of drukwerk) van “Beginners Gids” en “Rugby Ready” voor 

spelers en geïnteresseerden. 
 
	  

- Deze	  acties	  dienen	  onze	  Vlaamse	  clubs	  te	  helpen	  om	  een	  beter	  beleid	  te	  voeren	  en	  
dienen	  dan	  ook	  te	  worden	  voldaan.	  De	  clubs	  kunnen	  dan	  nog	  extra	  punten	  verdienen	  
door	  te	  voldoen	  aan	  de	  criteria	  hieronder	  vermeld	  onder	  “Kwaliteit”,	  “Kwantiteit”	  en	  
“Scholenwerking”.	  

	  
Indien	  een	  club	  hieraan	  niet	  voldoet,	  zal	  deze	  geen	  subsidies	  ontvangen.	  
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OVERZICHT	  CRITERIA	  JEUGDSPORTDOSSIER	  VERDI	  2016	  
	  

KWALITEIT	  

§ Actieve	  jeugdsportcomissie	  
§ Gediplomeerde	  Jeugdsportcoördinator	  
§ Deelname	  aan	  vergaderingen	  Jeugdsportcommissie	  
§ Aantal	  gediplomeerde	  jeugdtrainers:	  niveau	  A	  
§ Aantal	  gediplomeerde	  jeugdtrainers:	  niveau	  B	  
§ Aantal	  gediplomeerde	  jeugdtrainers:	  initiator	  
§ Aantal	  gediplomeerde	  jeugdtrainers:	  IRB	  level	  1	  
§ Aantal	  gevolgde	  bijscholingen	  
§ Aantal	  gecertificeerde	  jeugdscheidsrechters	  
§ Spelerscharter	  
§ Charter	  voor	  ouders/supporters/bestuurders	  
§ Organiseren	   van	   een	   trainingsweekend	   voor	  

jeugdploegen	  
§ Organiseren	   van	   extra	   niet-‐sportspecifieke	  

activiteiten	  
§ Aantal	   jeugdspelers	   die	   Rugby	   Ready	   certificaat	  

hebben	  
§ Club	   brengt	   minstens	   5	   tips	   van	  

www.laagdrempeligesportclub.be	  in	  de	  praktijk	  

	   § EHBO	  koffer	  aanwezig	  op	  de	  club	  bij	  trainingen	  en	  
tornooien	  	  

§ 2x/week	  training	  jeugdploegen	  
§ Ter	   beschikking	   stellen	   aan	   de	   spelers	   en	   trainers	  	  

info	  over	  gezond	  sporten	  en	  gezonde	  voeding	  
§ Toepassen	  Vormingsplan	  

	  
KWANTITEIT	  

§ Deelname	  aan	  jeugdtornooien	  met	  U6	  

§ Deelname	  aan	  jeugdtornooien	  met	  U8	  

§ Deelname	  aan	  jeugdtornooien	  met	  U10	  

§ Deelname	  aan	  jeugdtornooien	  met	  U12	  

§ Deelname	  aan	  Challenge	  wedstrijden	  met	  U14	  

§ Deelname	  aan	  nationale	  competitie	  U16	  

§ Deelname	  aan	  nationale	  competitie	  U19	  

§ Totaal	  aantal	  jeugdspelers	  op	  30/05	  

§ Deelname	  jeugdscheidsrechters	  aan	  tornooien	  
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SCHOLENWERKING	  
§ Initiaties	   op	   scholen	   door	   gediplomeerde	   trainers	  

in	  kader	  van	  project	  “Get	  Into	  Rugby”	  
§ Begeleiden	  van	  een	  school	  in	  de	  scholencompetitie	  	  
§ Organisatie	   van	   een	   scholentornooi	   in	   kader	   van	  

project	  “Get	  Into	  Rugby”	  
	  

- We leggen er nogmaals de nadruk op, dat enkel gediplomeerde lesgevers (trainers) 
mogen training geven in schoolverband. 
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 CRITERIA PUNTEN 
(max) 

AANVULLEN LEDENBESTAND 

 
1 Actieve Jeugdsportcomissie 2 Ja 

Een lijst voorleggen met wie deel uitmaakt en kunnen 
voorleggen van 2x verslagen.  

 
2 Gediplomeerde 

jeugdsportcoördinator 4 Ja 

Opgegeven in ledenbestand als jeugdsportcoördinator. 
Gediplomeerd = Bachelor LO of minimum initiator of 
opleiding als Jeugdsportcoördinator bij VTS gevolgd. Zie 
taakomschrijving in bijlage 

3 Deelname aan vergaderingen 
Jeugdsportcommissie 8 Nee 3-maandelijks 2 punten/vergadering 

4 Aantal gediplomeerde 
jeugdtrainers: niveau A 4 Nee 4 punten per trainer A (VTS) of gelijkgesteld 

5 Aantal gediplomeerde 
jeugdtrainers: niveau B 21 Nee 3 punten per trainer B of IRB Level 3 of gelijkgesteld 

6 Aantal gediplomeerde 
jeugdtrainers: initiator 32 Nee 4 punten per initiator of IRB Level 2 of gelijkgesteld 

7 Aantal gediplomeerde 
jeugdtrainers: IRB I 14 Nee 1 punten per IRB Level 1 

8 Aantal gevolgde bijscholingen 20 Nee 0,5 punt /bijscholing/gediplomeerde jeugdtrainer  

9 Aantal gediplomeerde 
jeugdscheidsrechters 10 Nee 1 punt /jeugdscheidsrechter 

 
10 Spelercharter 2 Ja 

Club levert bewijs dat ze een spelercharter bezit (club of 
VRB) en dat dit bij elke nieuwe jeugdspeler wordt 
overhandigd 

11 
Charter voor 
ouders/supporters/bestuurders 2 Ja 

Club levert bewijs dat ze een charter voor 
ouders/supporters bezit (club of VRB) en dat dit bij elke 
nieuwe jeugdspeler wordt overhandigd aan de ouders 

12 
Organiseren van een 
trainingsweekend 4 Ja 

Club levert programma. Minstens 2 dagen en minstens 4u 
op het trainingsweekend. Training is onder leiding van een 
gediplomeerde trainer + trainingsschema bijvoegen 

13 Organiseren van extra niet-
sportspecifieke activiteiten 4 Ja  

1 punt /activiteit. Dit kan een uitstap naar pretpark, BBQ 
met de jeugd, fuif voor de jeugdspelers,… 

14 Aantal jeugdspelers met Rugby 
Ready certificaat 10 Nee 

1-10 = 1 punt, 11-20 = 2 punten, 21-30 = 3 punten, …, 81-
90 = 9 punten, >91 = 10 punten 

15 Club brengt minstens 5 tips van 
www.laagdrempeligesportclub.
be in de praktijk 

4 Ja Kunnen aantonen dat deze 5x tips in praktijk zijn gebracht 

16 EHBO koffer aanwezig op de 
club bij trainingen en tornooien 1 Ja  

17 
Behalen IKZ-label 10 Nee 

Clubs dienen een minimum-score van 80% in totaal te 
behalen op IKZ audit (enkel 2014 & 2016) 

18 2x/week training jeugdploegen 
organiseren 

4 Ja Jeugdploegen zijn verplicht om 1x/week een training in te 
lassen. Schoolvakanties uitgezonderd 

19 Ter beschikking stellen aan de 
spelers en trainers info over 
gezond sporten en gezonde 
voeding 

2 Ja Club toont aan hoe ze de info ter beschikking heeft 
gesteld. Info-avond, bijscholing, affiche, brief, 
vergadering,…  
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20 Toepassen Vormingsplan 10 Ja Minimum 1x/jaar vormingsplan toelichten aan de 
jeugdtrainers. Verslag bezorgen van deze meeting. 

21 Deelname aan jeugdtornooien 
met U6 

5 Ja 0,5 punt/tornooi 

22 Deelname aan jeugdtornooien 
met U8 

5 Ja 0,5 punt/tornooi 

23 Deelname aan jeugdtornooien 
met U10 

5 Ja 0,5 punt/tornooi 

24 Deelname aan jeugdtornooien 
met U12 

5 Ja 0,5 punt/tornooi 

25 Deelname aan Challenge 
wedstrijden met U14 

6 Ja 0,5 punt/tornooi 

26 Deelname aan nationale 
competitie U16 

6 Ja Deelname aan competitie zonder algemene forfait 

27 Deelname aan nationale 
competitie U19 

6 Ja Deelname aan competitie zonder algemene forfait  

28 Totaal aantal jeugdspelers op 
30/05 

5 Nee 0,1 punt/jeugdspeler met maximum van 5 punten. Indien 
daling van aantal jeugdspelers zal de club aan de federatie 
een verslag overmaken met de redenen die volgens de club 
aan de oorzaak liggen van de daling 

29 Deelname jeugdscheidsrechters 
aan tornooien 

5 Ja Per gekwalificeerde jeugdscheidsrechter die actief is op 
een tornooi 1 punt 

30 Initiaties op scholen door 
gediplomeerde trainers 

20 Ja 1 punt/initiatie door gediplomeerde trainer. Aanvullen in 
ledenbestand 

31 Begeleiden van een school in de 
scholencompetitie  

20 Nee 10 punten/school. Begeleiding/Training door een 
gediplomeerde trainer 

32 Organisatie van een 
scholentornooi 

40 Nee 20 punten/ scholentornooi. Zie document "Organisatie 
scholentornooien" voor draaiboek 
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4. Hoe	  aanvullen	  online	  ledenbestand	  
	  

• Surf	  naar	  http://licenties.vlaamserugbybond.be/	  	  
• Voer	  Gebruikersnaam	  &	  Paswoord	  in	  en	  druk	  op	  enter	  

	  

Nr.	  Criteria	  

Waar	  aanvullen	  ?	   Hoe	  aanvullen	  ?	   Opmerkingen	  

	  
1.	  Actieve	  Jeugdsportcomissie	  

Tabblad	  “Club”	  onder	  
“Jeugdsportcommissie”	  

Naam	  selecteren	  en	  klikken	  op	  
“Toevoegen”	  

Deze	  commissie	  moet	  vermeld	  worden	  
op	  de	  clubwebsite	  en	  komt	  minstens	  
2x/jaar	  samen.	  Verslagen	  van	  
vergadering	  bijhouden.	  

	  

2.	  Gediplomeerde	  jeugdsportcoördinator	  

Tabblad	  “Club”	  onder	  
“Bestuur”	  	  	  

Tabblad	  “Club”	  onder	  “Bestuur”	  	  
nieuw	  bestuurslid	  aanmaken	  en	  
functie	  	  “jeugdsportcoördinator”	  
aanvinken	  

Gediplomeerd	  =	  opleiding	  als	  
“jeugdsportcoördinator”	  bij	  VTS	  gevolgd	  
hebben	  of	  minimum	  initiator	  LO.	  
Bachelors	  en	  Masters	  LO	  hebben	  dit	  
diploma.	  

	  

	  

10.	  Spelercharter	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   Club	  levert	  bewijs	  dat	  ze	  een	  
spelercharter	  bezit	  (eigen	  of	  VRB)	  en	  dat	  
dit	  bij	  elke	  nieuwe	  jeugdspeler	  wordt	  
overhandigd.	  

	  

11.	  Charter	  voor	  ouders/supporters/bestuurders	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   Club	  levert	  bewijs	  dat	  ze	  een	  charter	  
voor	  ouders/supporters/bestuurders	  
bezit	  (eigen	  of	  VRB)	  en	  dat	  dit	  bij	  elke	  
nieuwe	  jeugdspeler	  wordt	  overhandigd.	  
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12.	  Organiseren	  van	  een	  trainingsweekend	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   Club	  bezorgt	  VRB	  het	  programma	  +	  
trainingsschema.	  Minstens	  2	  dagen	  en	  
minstens	  4	  uur	  rugby.	  Training	  is	  onder	  
leiding	  van	  gediplomeerde	  trainers.	  	  

	  

13.	  Organiseren	  van	  extra	  niet-‐sportspecifieke	  activiteiten	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Extra-‐sportieve	  activiteit”	  

Datum	  en	  Omschrijving	  invullen	  
en	  klikken	  op	  “Voeg	  toe”	  	  

Club	  bezorgt	  VRB	  een	  bewijs	  van	  de	  
activiteit	  

	  

	  

15.	  Club	  brengt	  minstens	  5	  tips	  van	  www.laagdrempeligesportclub.be	  in	  de	  praktijk	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   Club	  bezorgt	  VRB	  een	  bewijs	  dat	  deze	  
tips	  in	  praktijk	  zijn	  gebracht.	  

	  

16.	  EHBO	  koffer	  aanwezig	  op	  de	  club	  bij	  trainingen	  en	  tornooien	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   	  

	  

18.	  2x/week	  training	  jeugdploegen	  organiseren	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   	  

	  

19.	  Ter	  beschikking	  stellen	  aan	  de	  spelers	  en	  trainers	  van	  info	  over	  gezond	  sporten	  en	  gezonde	  voeding	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   Club	  toont	  aan	  hoe	  ze	  de	  informatie	  ter	  
beschikking	  heeft	  gesteld	  

	  

20.	  Toepassen	  Vormingsplan	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   Minimum	  1x/	  jaar	  vormingsplan	  
toelichten	  aan	  de	  jeugdtrainers.	  Verslag	  
bezorgen	  van	  deze	  meeting	  
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21-‐24.	  Deelname	  aan	  jeugdtornooien	  U6	  –	  U12	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Deelname	  jeugdtornooien/	  
wedstrijden”	  

1. Tornooi	  selecteren	  en	  
klik	  op	  “Voeg	  Toe”	  

2. Categorieën	  waarmee	  je	  
deelnam	  aanvinken	  en	  
klikken	  op	  “Opslaan”	  

	  

	  

	  

	  

	  

25.	  Deelname	  aan	  Challenge	  wedstrijden	  U14	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	  	   	  

	  

26-‐27.	  Deelname	  aan	  nationale	  competitie	  U16	  –	  U19	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Club”	  

Aanvinken	   	  

	  

29.	  Deelname	  jeugdscheidsrechters	  aan	  tornooien	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Deelname	  jeugdtornooien/	  
wedstrijden”	  

1. Tornooi	  selecteren	  en	  klik	  
op	  “Voeg	  Toe”	  (of	  “wijzig”	  
indien	  reeds	  in	  de	  lijst)	  

2. (jeugd)scheidsrechter	  
selecteren	  en	  klik	  op	  
“Toevoegen”	  

	  

	  

30.	  Initiaties	  aan	  scholen	  door	  gediplomeerde	  trainers	  

Tabblad	  “Verdi:	  invoer”	  onder	  
“Initiaties”	  

Datum,	  school,	  locatie,	  
contactpersoon	  (school)	  en	  
lesgever	  en	  gegevens	  leerkracht	  
LO	  invullen	  en	  klikken	  op	  “Voeg	  
Toe”.	  

Initiatie	  moet	  door	  gediplomeerde	  
trainer	  gegeven	  worden.	  
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5. Overzicht	  resultaten	  	  
Als	  je	  klikt	  op	  tabblad	  “Verdi:	  resultaten”	  krijg	  je	  een	  overzicht	  van	  de	  verschillende	  
categorieën	  en	  hun	  score	  (het	  laden	  van	  deze	  pagina	  kan	  wel	  even	  duren).	  Je	  kan	  met	  de	  
club	  maximaal	  een	  score	  halen	  van	  291	  punten.	  Na	  afsluiting	  eind	  december	  2016	  zullen	  de	  
beschikbare	  subsidies,	  na	  ontvangst	  van	  de	  nodige	  documenten,	  verdeeld	  worden	  onder	  de	  
deelnemende	  clubs	  naar	  gelang	  het	  behaalde	  aantal	  punten.	  Clubs	  die	  niet	  voldoen	  aan	  de	  
voorwaarden	  zullen	  geen	  subsidies	  ontvangen.	  

	  

	  

6. Varia	  
Bij	  problemen	  of	  vragen	  mag	  je	  altijd	  contact	  nemen	  met	  de	  recreatief	  coördinator:	  

Michel	  De	  Baets	  
michel@rugby.vlaanderen	  
0474/03.47.24	  	  


