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Doel van het Acropolisplan
Het is een kwaliteitsplan voor alle Vlaamse
clubs. Er zijn zeven zuilen die een basis vormen voor een kwaliteitsvolle werking. Onder
elke zuil staan er criteria waar de clubs aan
voldoen. Rugby Vlaanderen beloont deze
clubs met een financiële incentive via
het jeugdsportfonds. Naast deze incentive voorzien we ook nog de mogelijkheid om een bijkomend project
in te dienen rond 3x thema’s:
“gelijkheid van kansen voor iedereen”, “ethisch verantwoorde
jeugdsport” of “aangename sfeer
op de club”. Waarbij een deel van
het jeugdsportfonds ter beschikking zal zijn, voor projecten die
goedgekeurd worden door Rugby Vlaanderen.
Ook de drie regionale clubs die in ledenaantal onder 18 jaar het sterkste stijgen,
krijgen een beloning. Hiervoor is een budget
van 3000€ vrijgemaakt.
Tot slot hebben we een extra stimulans in de

Eindcriteria voor de Vlaamse
clubs in nationale en regionale
Hieronder beschrijven we de criteria voor de
nationale en de regionale clubs.
De criteria gaan van start tijdens het seizoen
2016-2017. Enkele criteria worden uitdagender of komen er tijdens het seizoen 20182019 bij. Om aanspraak te maken op het
jeugdfonds van 2017 moet een club die
in nationale of regionale afdeling aantreedt tijdens het seizoen 2016-2017
voldoen aan zijn criteria (met uitzondering voor de criteria die gelden
voor 2018-2019). Er is een marge
ingebouwd om niet een “alles of
niets verhaal” te hebben. Men kan maximaal niet voldoen aan 3# criteria (maar
niet van dezelfde zuil). Deze zijn aangegeven in het groen en met een *. De club
tracht wel te werken aan de criteria die
niet zijn gehaald. Regionale clubs die
ambitie hebben om de nationale criteria te halen krijgen vanzelfsprekend dezelfde incentive als de nationale clubs.

vorm van een kwaliteitslabel voor de jeugdwerking. Dit label weerspiegelt de jeugdvriendelijke sportclub en garandeert een zekere kwaliteit binnen de club. Het is als het
ware de Michelinster voor de Vlaamse Rugbyclubs. Het label zal jaarlijks uitgereikt worden.
De criteria voor het label vind je bij de eindcriteria voor de nationale clubs.
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Voorwaarden tot deelname Acropolisplan
Clubs die wensen deel te nemen aan de beleidsfocus Jeugdsport en in aanmerking willen komen voor het ontvangen van subsidies dienen aan volgende voorwaarden te voldoen:
•

Nieuwe leden 4x weken gratis training aanbieden

•

Organiseren jeugdtrainingen minstens 1x/week gedurende 30x weken

•

Minimum 1x promotionele actie voeren per jaar (startdag,…)

•

Mogelijkheid aanbieden van gespreide betaling lidmaatschap voor leden uit kansarme groepen

•

Minstens over 20x jeugdleden beschikken

•

Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport ondertekenen en bekend maken onder de leden

•

Actie lanceren rond gelijkheid van kansen voor iedereen, met specifieke aandacht voor mensen
die leven in armoede en of G-sporters
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Terminologie
Ploeg: ententes zijn toegestaan per ploeg maar de club moet minstens over 5 licenties beschikken.
Tornooien: dit zijn de regionale of nationale tornooien die door de liga’s of de FBRB worden georganinseerd.
U14/U16 dames: dit is een ploeg bestaande uit speelsters van de categorie U14 en U16 samen. In het
seizoen 2018-2019 starten we met een development challenge.
Recreatief aanbod: een club beschikt over een recreatief aanbod: dit kan bijvoorbeeld een touch
rugby ploeg zijn of een fysiek aanbod dat gericht is op personen boven 30 jaar zoals ouders en veteranen (35+ spelers). De club moet minsten 16 weken dit aanbod bieden.
Rugbyschool: categorie U6 tot U12.
Bijscholing: de trainers level 2 en hoger volgen per seizoen een bijscholing van minstens 3u.
Actieve scheidsrechters: deze fluiten minsten 10 wedstrijden per seizoen.
jeugdscheidsrechter: deze heeft World Rugby level 1 Match official certificaat.
Terrein: een terrein is minstens 90m lang (speelveld) en 50m breed (speelveld) met een try-zone van
minstens 5m lang.
Beleidsplan: een geschreven plan met een visie en missie waar de doelstellingen van de club duidelijk
vermeld zijn.
Scheidsrechtercoach & commissaris: •Doen beiden 5x wedtrijden of één van beide doet er 10x.
Een vertrouwenspersoon (API) : API staat voor AanspreekPersoon Integriteit. Alle leden van de club
kunnen hierbij terecht. Meer info kan je op de website van ICES terugvinden.
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Nationaal

accommodatie

ploegen

een seniorenploeg mannen
een seniorenploeg dames
een reserveploeg,
een U18 ploeg mannen,
een U16 ploeg
een U14 ploeg
een U12 ploeg (deelname 6 tornooien)
een U10 ploeg (deelname 6 tornooien)*
een U8 ploeg (deelname 6 tornooien)*

#

#

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 2018-2019

• 1 U14/U16 ploeg dames*
• een recreatief aanbod hebben

#
leden

Vanaf 2018-2019

#
trainers

• Minstens één level 1 coach per ploeg in de
rugbyschool (U6,U8,U10,U12)
• Minstens één level 2 coach (initiator) of
hoger bij U14, U16, U18, senioren (deze
volgen per seizoen één bijscholing)

goed bestuur

• Ratio trainers/totaal spelers 1:15

#

• Aantal niet verlengde leden onder 30 jaar
van het seizoen ervoor moet onder de
grens van 25% liggen*
• Ratio trainers/totaal aantal spelers per
jeugdploeg (< U18) moet lager zijn dan
1:20

Vanaf 2018-2019

medische omkadering

#
scheidsrechters

• 3 actieve scheidsrechters hebben
• 1 actieve (5 wedstrijden) scheidsrechtercoach hebben
• 4 jeugdscheidsrechters hebben (level 1 of
hoger) die minstens 1 tornooi fluiten
• één commissaris hebben (min. 5 wedstrijden doen)*

#

• één fysieke coach level 1 hebben voor
U18 en seniorenploeg*
• minstens één niveau 2 trainer (initiator)
per ploeg (deze volgen per seizoen één
bijscholing)
• minstens één trainer B voor U18, senioren
mannen en dames (deze volgen per seizoen één bijscholing)*

• Infrastructuurvoorwaarden: twee terreinen (of 1 kunstgras terrein), waarvan
minstens 1 terrein met verlichting voor
avondwedstrijden in eigen beheer of
langdurige gebruiksovereenkomst.
Vanaf 2018-2019

• 4 kleedkamers (minimum 4 douches per
kleedkamer) voor spelers, 1 kleedkamer
scheidsrechter, afzonderlijk lokaal voor
dopingcontrole
• Krachtzaal hebben of een samenwerking
met een fitness (geschreven overeenkomst)*

• Naast 3 kernbestuurders (waarvan 1 elk
jaar een AV bijwoont van Rugby Vlaanderen en FBRB* en 1 x per jaar een erkende
bijscholing volgt*) de volgende functies
hebben (deze 3 mogen niet cumuleren):
• een accommodatie verantwoordelijke*
• een jeugdcoördinator
• een technisch coördinator
Vanaf 2018-2019

• een commercieel/sponsoring verantwoordelijke*
• een communicatie/it verantwoordelijke
• een schoolcoördinator*
• een vrijwilligerscoördinator
• Minstens één vrouw in het bestuur*
• Een vertrouwenspersoon (API) hebben*
• Een beleidsplan kunnen voorleggen

• Een level 1 first aid hebben voor elk team
van U6 tot senioren
• Aanwezigheid eerste hulpkoffer per team
(inhoud omschreven op de website van
Rugby Vlaanderen)
Vanaf 2018-2019

• Een kinésist of dokter hebben die medische begeleiding geeft en aanwezig
is tijdens de wedstrijden van het eerste
team.*

Vanaf 2018-2019

• 4 actieve scheidsrechters hebben
• 2 vrouwelijke scheidsrechters hebben*
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Regionaal

• EN 2 jeugdploegen hebben, indien hier
een uit de rugbyschool (U6,U8,U10 of
U12) bijzit moet deze aan minstens 6 tornooien hebben deelgenomen.

accommodatie

ploegen

Vanaf 2018-2019

#

#

• 1 seniorenploeg mannen/dames
• 1 seniorenploeg mannen/dames*

Vanaf 2018-2019

#

#

goed bestuur

leden

• Ratio trainers/totaal spelers 1:20
• Aantal niet verlengde leden onder 30 jaar
van het seizoen ervoor moet onder de
grens van 25% liggen*

• Infrastructuurvoorwaarden: één terreinen (of 1 kunstgras terrein) in eigen
beheer of langdurige gebruiksovereenkomst.
Vanaf 2018-2019

• 2 kleedkamers (minimum 4 douches per
kleedkamer) voor spelers, 1 kleedkamer
scheidsrechter , afzonderlijk lokaal voor
dopingcontrole*

• Naast 3 kernbestuurders (waarvan 1 elk
jaar een AV bijwoont* en 1 x per jaar erkende bijscholing*) de volgende functies
hebben (deze 3 mogen niet cumuleren):
• Een accommodatie verantwoordelijke*
• Een jeugdcoördinator
• Een communicatie/IT verantwoordelijke
hebben*
• Technisch coördinator hebben*
Vanaf 2018-2019

#

• Een vrijwilligerscoördinator hebben
• Een vertrouwenspersoon (API) hebben*
• Een commercieel verantwoordelijke*

• Minstens één niveau 1 trainer bij elke
jeugdploeg en seniorenploeg

#

trainers

Vanaf 2018-2019

medische omkadering

• Minstens één niveau 2 trainer of hoger bij
de U14, U16, U18 en de senioren*
• Alle trainers vanaf niveau 2 volgen 1x per
jaar een bijscholing*

• Aanwezigheid eerste hulp koffer per team
(inhoud omschreven op de website van
Vanaf
2018-2019
Rugby
Vlaanderen)
• Een level 1 first aid hebben voor elk team

#

• 1 actieve scheidsrechter hebben

scheidsrechters

Vanaf 2018-2019

• 1 actieve scheidsrechters hebben
• 1 jeugdscheidsrechter hebben die minstens 1 tornooi fluiten

7

Evaluatie
Rugby Vlaanderen stelt per club een basisdossier samen (via het ledenbestand van Rugby Vlaanderen). De club moet het dossier ten
laatste op 15 juni vervolledigd hebben en indienen. De club geeft
een reden aan indien een aantal
groene criteria niet voldaan

zal het overblijvende bedrag verdeeld worden
onder de clubs die wel in aanmerking komen.
Gelijk verdeeld over nationale en regionale
clubs.
Tot slot is er een extra budget van 3.000 €
voorzien vanuit Rugby Vlaanderen voor de 3x
sterkste regionale stijgers in ledenaantal (tot
en met 18 jaar).

zijn (maar niet meer dan 3
van verschillende zuilen). Ten
laatste 30 juni beslist de Raad

Timing uitbetaling

van Bestuur van Rugby Vlaanderen

De subsidies worden in september van het

(op voorstel van de sporttechnische

subsidiejaar overgemaakt aan de clubs. De

commissie) over het toe te kennen

subsidies voor het bijkomend project zul-

bedrag per club.

len in november overgemaakt worden.

Verdeling financiële middelen
Als incentive krijgen de clubs een deel van het
jeugdsportfonds. Er zal voor de nationale criteria en regionale criteria een apart bedrag
worden uitgekeerd aan alle clubs die voldoen
aan de opgelegde criteria, zoals beschreven
in de eindcriteria voor de Vlaamse clubs in nationale en regionale divisie.
Clubs die voldoen aan nationale criteria en
regionale criteria ontvangen 90% van de middelen. Waarbij er een verdeelsleutel zal toegepast worden, zodat de clubs die voldoen
aan nationale criteria het dubbele bedrag
ontvangen tov de clubs die voldoen aan de regionale criteria.
Indien een club niet voldoet aan de criteria,
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bijkomend project
Het overblijvende 10% van de middelen zijn
ter beschikking van de clubs die een extra
project indienen rond (vrij te kiezen):
•

“gelijkheid van kansen voor iedereen”

•

of “ ethisch verantwoorde jeugdsport”

•

of “aangename sfeer op de club”

Deze projecten zullen door een onafhankelij-

•

onkosten voor bijscholing trainers

•

promotiemateriaal en drukwerk voor
jeugdactiviteiten

•

medische omkadering bij jeugdactiviteiten

•

organisaties naar kansengroepen

•

officiële vergoeding gediplomeerde trainers

ke jury beoordeeld worden en goedgekeurd
door rvb Rugby Vlaanderen en kunnen dan
een bedrag per project ontvangen. Uiteraard
zullen de verschillende bedragen afhangen
van de totale subsidies Jeugdsport.

Kwaliteitslabel “ACROPOLIS”
Clubs die aan alle nationale criteria voldoen
ontvangen een Kwaliteitslabel voor hun
#

#

#

#

#
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het nationaal label ambiëren.

#

van het seizen. Ook de regionale clubs kunnen

leden

geldig en zal uitgereikt worden op het einde

#

jeugdwerking. Dit label is voor één seizoen

Bestedingsmogelijkheden
Clubs zullen de ontvangen subsidies kunnen
gebruiken voor volgende uitgaven:
•

aankoop sportief materiaal scholen &
jeugdwerking

•

aankoop GIR pakket

•

huur terreinen en infrastructuur jeugdwerking

•

onkosten voor opleidingen trainers en bestuurders
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