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Woordje van de voorzitter  
  
Beste Rugbyvrienden uit Vlaanderen en omstreken, 
 
Naar goede gewoonte en in het kader van een  transparante  communicatie, publiceert Rugby 
Vlaanderen ook voor haar werkjaar 2017 dit uitvoerig jaarverslag. 
2017 was het eerste jaar onder het vernieuwde decreet. Financieel werden de nieuwe voorwaarden 
uitstekend ingepast. Rugby Vlaanderen blijft een financieel gezonde organisatie. 
Ook de verjongde operationele ploeg heeft zich perfect ingewerkt en kan erg mooie realisaties 
voorleggen.  De vooropgestelde prioriteiten worden consequent opgevolgd en zijn nog steeds de 
leidraad van de beslissingen en de nieuwe initiatieven. 
 
Er is echter nog ruimte , ook financieel , voor nog meer actie en initiatieven. Hiervoor moeten we 
echter beroep doen op meer tijdelijke medewerkers , om nieuwe clubs te stichten en te begeleiden, 
om initiaties te geven in scholen en gemeenten. Voel je geroepen! Meld je ! Er zijn recent ook fiscaal 
interessante mogelijkheden om dit engagement correct te verlonen.  
 
Met veel plezier en veel trots wil ik al onze lesgevers, WR educatoren en WR trainers in de spots te 
zetten. Er werden dit jaar weer veel level 1 ’s voor trainers en refs georganiseerd. Initiators en 
competitierefs werden klaargestoomd voor het terrein. 
Steeds meer clubs zijn vragende partij om gastheer te zijn. Dit maakt het mogelijk dat meer en meer 
jongeren kunnen deelnemen. Ook de verhoogde vrouwelijke participatie is het vermelden waard. 
 
Het valt niet te ontkennen dat het ACROPOLIS plan hiervoor een grote stimulans is, samen met de 
audits die onze professionals uitvoeren bij onze clubs. Veel clubs hebben hierdoor een nieuwe boost 
gekregen. Onze ledental blijft gestadig  groeien, maar kan best een versnelling 
gebruiken.  Recreatieve en sociale organisaties zoals touch en tag rugby zijn alternatieve vormen om 
de hele familie te betrekken bij onze sport en onze clubs. 
 
Specifiek valt hier het MIXAR project op . Gesteund door een Europees project en de ervaringen in 
grotere rugby landen, zijn de eerste ervaringen uitgewisseld met onze deskundigen op het gebied 
van mensen met beperkingen. Zij hebben ook de gelegenheid gehad voor verrijkende vormingen in 
het buitenland die geleid hebben tot de eerste "inclusie"  ontmoetingen in onze 
regio.   
 
Naast onze aandacht voor de breedtesport, zijn we als Rugby Vlaanderen voor het eerst erkend als 
"TOPSPORT" . Inderdaad door de goede resultaten in  de Europese competities en ook de 
beloftevolle resultaten in Wereldtornooien zoals  Hong Kong en Dubai van onze SEVENS DAMES, 
hebben we een zeer uitgewerkt plan en dossier kunnen voorleggen aan Sport Vlaanderen. Door deze 
welgekomen subsidies voor de Sevens dames kunnen we als Vlamingen eindelijk ook constructief 
meewerken aan het Nationaal programma en kunnen we iets meer financiële, logistieke en 
sporttechnische ondersteuning bieden. Er is echter nog veel meer nodig om deze positieve realisaties 
te bestendigen. De concurrentie wereldwijd neemt ook toe en enkel topprestaties kunnen rekenen 
op belangstelling van de overheden en sponsors. Om de opvolging van deze generatie geëngageerde 
en succesvolle dames te garanderen gaan we ons ook meer focussen op de jonge dames vanaf 14 
jaar. 
 
Om de verstandhouding en de samenwerking met de zusterfederaties te verbeteren, hebben de 
Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering unaniem toegestemd om de kantoren en de 
maatschappelijke zetel te verhuizen naar het Mandela stadion in Neder-over-Heembeek. De 



verschillende federaties zijn nu buren. Beloftevol is ook de verjonging bij onze Franstalige collega's. 
Als eerste gevolg hiervan hebben Rugby Vlaanderen , LBFR en de Nederlandse Rugbybond zich 
gevonden in een gezamenlijk project voor onze U 17, U18 en 
jonge scheidsrechters. 
 
In dit jaarverslag vinden jullie veel cijfers en verslagen van onze activiteiten . Ik wens aan iedereen 
dat bij het lezen veel nieuwe ideeën ontstaan voor de ontwikkeling van onze sport en dat het 
vertrouwen bestendigd blijft in de positieve evolutie van Rugby Vlaanderen. 
 
Onze professionelen en de Raad van Bestuur blijven gemotiveerd en geïnspireerd om verder hard te 
werken . Wij rekenen op ieder om op ons op deze weg te vergezellen en te ondersteunen. 
 
Frank Michiels 
 



Visie voor 2020 
 
Rugby Vlaanderen wil samen met de clubs en haar leden het rugby in Vlaanderen veder laten 
groeien. Wij hebben daarom zeven beleidsprioriteiten vooropgesteld tot 2020.  
Deze vormen de rode draad in heel onze werking.  
 
In wat volgt willen we graag een blik werpen naar de verwezenlijkingen van vorig seizoen 2017-2018 
(jaarverslag van 2017 is hierin verwerkt). Aan de hand van verhalen of interviews van mensen die in 
de projecten betrokken waren, willen we de verschillende projecten duiden. Daarnaast blikken we 
ook vooruit want 2019 wordt een mooi rugbyjaar.  
 

Beleidsprioriteit 1 Breedtesport  
 

 
 
Tegen 2020 willen we 5000 aangesloten leden hebben. Hierin moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen actieve leden (die effectief rugby spelen) en niet-sportende leden zoals trainers, 
bestuurders en andere vrijwilligers. 
 
Het aantal leden in Vlaanderen is in stijgende lijn. Eind vorig seizoen 2017-2018 konden we in totaal 
4124 actieve spelers aansluiten met een totaal van 4453 met de niet-sportende leden bij (zie grafiek).  
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De stijging geldt voor alle leeftijdsgroepen zoals je kan zien op de grafiek hieronder Zowel de 
rugbyschool, adolescenten en senioren stijgen in leden. De grootste stijging is te merken bij de 
senioren en dit vooral dankzij de instroom van vrouwelijke speelsters 
 

 
 

Project 1. Get Into Rugby project  

Om de doelstelling van 5000 leden te realiseren werd onder andere het Get Into Rugby (GIR) project 
gelanceerd. Via GIR gaan we naar de omliggende scholen van de leerlingen en leerkrachten LO om 
het rugby te initiëren. 
In 2017 bereikten we bijna 15.000 leerlingen, in september 2018 lag het aantal op 8091 leerlingen 
wat dus een daling inhoudt omdat de aandacht deels verschoven is naar andere projecten zoals 
clubondersteuning. Dit neemt niet weg dat we hierop blijven inzetten.  
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Naast de initiaties in de scholen worden ook de leerkrachten Lo en studenten Lo bijgeschoold of 
geïnitieerd in het rugby. Voor hen werd vorig seizoen een syllabus uitgewerkt met 8 lessen. We 
bouwen verder op de Tag rugby syllabus door de tackel te introduceren. De syllabus heet dan ook 
van Tag naar tackel waarbij we geleidelijk overgaan naar de volledige tackel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je kan de volledige syllabus op onze website terugvinden.  

Project 2. MIXAR: Mixed Ability Rugby. 

Rugby is er voor iedereen! Dat is het principe van een mixed ability rugby team.  Het kan in elke 
rugby club. Een gewone club, zoals die van jou. 
 

“Just another rugby team” 
 

Je vormt een team dat bestaat uit enthousiaste sportievelingen die spel en plezier voorop stellen. 
Spelers die elkaar de mogelijkheid geven om onze sport te beoefenen. Mensen met en zonder 
beperking binnen hetzelfde team. Iedereen als volwaardig lid van dezelfde club. 
 

Dit zorgt voor groei van je club door extra deelnemers voor alle clubactiviteiten, extra helpende 
handen, extra sporters, extra ambiance en supporters. Wij gaan voor integratie van mensen met een 
beperking in onze sport. Dat is waar we naartoe willen met Rugby Vlaanderen. 
 

“Changing the world trough mixed ability sport” 
 

Bouw mee aan de weg naar inclusie in de sport in Vlaanderen. Door mensen met een beperking in 
jullie club te integreren. 
 

Ik ben bijzonder trots te kunnen melden dat we bij Rugby Mechelen van start gaan met de oprichting 
van een extra team (Mixed ability Rugby). Wekelijkse trainingen zullen starten vanaf begin seizoen 
2018-2019. 
 

“ Kom het beleven en laat je inspireren.” 
 

Op zaterdag 27/10/2018 organiseert Rugby Vlaanderen een kick off event te Mechelen. 
Iedereen is welkom! 
 
 

http://rugby.vlaanderen/wp-content/uploads/2018/08/VRB_lesfiches_tag_naar_tackle_ok.pdf


Als je merkt hoe sterk dat de waarden van onze sport zich lenen om dit te realiseren. Dan zullen er 
snel nog clubs volgen die dit gaan proberen. Daarvan ben ik overtuigd. 
 

Check zeker ook volgende links: 
 

• http://rugby.vlaanderen/mixar/ 

• http://rugby.vlaanderen/wp-
content/uploads/2018/09/Mixed_Ability_Rugby_Guide_RV_v2.pdf 

 

MIXAR medewerkers/promotoren Rugby Vlaanderen 
 

 
 

Project 3. Nieuwe clubs oprichten 

Naast de uitbouw van de clubs in de breedte is de groei van het aantal clubs onontbeerlijk om als 
sport te blijven groeien. Een belangrijke factor om aan rugby te doen is de nabijheid van een club. In 
2017-2018 zijn we gestart met zelf proactief te zoeken naar plekken waar we een club kunnen 
starten. We gingen als volgt te werk:  

1. Uitpluizen van de database om na te gaan in welke regio er leden of ex-leden wonen.  
2. Nagaan of er interesse is bij deze leden om een club op te starten 
3. Contact leggen met de stad om het rugby te promoten, een accommodatie te krijgen en 

ondersteuning te krijgen.  
4. Promotie naar de vooropgestelde doelgroep in de regio  
5. Start van wekelijkse sessies voor een periode van 2 tot 3 maand 
6. Samenkomst met de trekkers van de club om deze verder uit te bouwen.  

 
Zo is het ongeveer gegaan met onze recentste club in Tongeren. Een van de trekkers is Marc Ruiters 
tot voor kort wonende in Antwerpen en lid van Schilde maar die terug verhuisde naar zijn heimat 
Tongeren. Hieronder een kort interview met hem.  

http://rugby.vlaanderen/mixar/
http://rugby.vlaanderen/wp-content/uploads/2018/09/Mixed_Ability_Rugby_Guide_RV_v2.pdf
http://rugby.vlaanderen/wp-content/uploads/2018/09/Mixed_Ability_Rugby_Guide_RV_v2.pdf


 
 
Hoe is het idee van een nieuwe club te starten gekomen? 
 
Ik ben op mijn 18de - 50 jaren geleden dus - in het rugbywereldje terecht gekomen via de allereerste 
universitaire ploeg aan de KUL. De rugbymicrobe heeft mij sedert dan nooit meer losgelaten via oa. 
RC Leuven, Schilde Diabolos, de Vlaamse Rugbybond en de Belgische Rugbyfederatie. In juni 2018 
keerde ik, na 48 jaar afwezigheid, terug naar mijn geboortestad Tongeren. Logisch dat ik hier, na 
enkele maanden verkenning, eraan dacht om iets op te bouwen. 
 
Hoe ben jij/zijn jullie te werk gegaan? 
 
Mijn idee was vooreerst een kleine kern, 4 à 5 ex-rugbyspelers hier in de omgeving te zoeken en die, 
met mijzelf als steun op de achtergrond, een club zouden uitbouwen. Dit leek niet te lukken. Ex-
gelicentieerden in het Haspengouwse werden bevraagd, maar wij kregen geen reacties. Samen met 
Rugby Vlaanderen werd dan beslist om vanuit het niets rugbyinitiaties te starten eind april-begin mei 
2018. De eerste initiaties bleken geen succes, 4 soms 6 spelers op training, spelers tussen 13 en 30 
naar oud. Mathias van Rugby Vlaanderen leidde de wekelijkse training met de wetenschap dat dit 
niet voor altijd zou zijn. Het was dus uiterst moeilijk. 
  
Hoe was de ondersteuning vanuit Rugby Vlaanderen? Wat hebben ze voor jullie gedaan? 
 
De ondersteuning van Rugby Vlaanderen was, en is nog steeds, super. Zoals gezegd werden de 
trainingen bij aanvang geleid via Rugby Vlaanderen, wij kregen ook de nodige flyers en affiches 
alsook het nodige materiaal, rugbyballen, tackleshields enz..Er werd ook op geregelde basis overlegd 
wat verder te doen. 
Zeker tijdens de vakantieperiode kwamen wij in een kritische periode. Gaan wij verder in september 
ja of neen? Een trainer? Ik zag persoonlijk het niet meer zitten totdat het bericht binnen kwam dat 
een jonge trainer uit Nederland, Maastricht een club zocht. Dat was Luc Visser. Omwille van Luc werd 
de wekelijkse training naar donderdag verplaatst, een dag dat Luc beschikbaar was. In september zijn 
wij dan met een restart begonnen. 
  
Hebben jullie ook ondersteuning via de stad of andere organisaties? 
 
Ook de Stad Tongeren stond en staat volledig achter ons initiatief. De mensen van de sportdienst 
helpen ons op alle vlakken, promotie, secretariaat, oplossingen mbt. Onze accommodatie. Super. 
 
Hoeveel leden hebben jullie vandaag? Jeugd ? 
 
Wij hadden op een gegeven ogenblik zelfs 22 spelers op training, praktisch allemaal nieuwe spelers, 
slechts enkele met een rugbyverleden via RC Hasselt en Heusden Zolder. Maar sommigen haken dan 
weer af na een tweetal trainingen. Laat ons zeggen dat wij thans een vaste kern hebben van een 15 
tal à 20. Maar toch nog steeds te weinig spelers met echte rugbyervaring. We merken ook op 
bepaalde spelers aarzelen wanneer er gesproken wordt over daadwerkelijk een licentie aanmaken 
met betaling lidgeld en medisch attest. Wij hebben thans 3 U14 en U16, 3 U18 en een 8tal senioren  
 
Wat is jullie huidige situatie?  
Wij hebben voorlopig een feitelijke vereniging gesticht, Ambiorix Rugbyclub Tongeren, ARCT. Wij 
hebben een aanvraag gedaan tot erkenning van de club via Rugby Vlaanderen. Onze eerste licenties 
worden begin 2019 aangevraagd. Wij trainen verder in de hoop dat er nieuwe spelers bijkomen. En 
dat is een probleem. Waar kunnen wij nog meer promotie maken? Van onze huidige kern komen de 
meeste spelers uit de VIIO, het vroegere college. 



 
Waar worstelen jullie momenteel mee?  
Te weinig spelers maken werk van het aanmaken van hun licentie. Zij blijven aarzelen. En de 
aanwerving van nieuwe spelers, zoals gezegd. En naar de toekomst: zoeken naar financiële middelen, 
éénmaal wijzelf de vergoeding van de trainer dienen te betalen en er kosten gaan komen voor 
gebruik van de accommodatie. 

Project 4. Rugbykampen  

Tijdens de grote vakantie richt Rugby Vlaanderen (RV) samen met zijn partners een aantal 
rugbykampen in voor jongeren van 8 tot 18 jaar. De kampen van Rugby Vlaanderen bestaan vooral 
uit spelers die uit de clubs komen maar staat ook open voor nieuwe spelers. De kampen die we 
organiseren met Sporta zijn echt voor nieuwe spelers. Daarnaast werken we voor de kampen van 
Rugby Vlaanderen voor jongeren onder 12 jaar samen met de provincie Antwerpen. Voor het eerst 
bereikten we in 2018 meer dan 100 spelers.  
 

 
 
Hieronder een kort interview Tuur Mintjens, een van dde deelnemers van het vervolmakingskamp.  
 
Wat vond jij het leukste aan het kamp 
Ik vond alles van heel het kamp heel leuk en ik raad jullie zeker aan om ook te komen, het maakt niet 
uit of je nu alleen komt of met je teamgenoten je maakt heel snel vrienden. Ik spreek uit 
ondervinding want ik was ook alleen maar ik heb heel snel vrienden gemaakt en ik heb er ook nog 
altijd contact mee. 
 
Hoe ziet een doorsnee dag er uit op het kamp 
We staan op en je mag je direct aankleden, als iedereen is aangekleed mag je naar de refter gaan. Na 
het eten ga je terug naar de loods en dan kleed je je om. De trainer/trainers komen je dan ophalen 
en dan ga je naar het sportveld om te trainen. Na de training mag je gaan douchen, na het douchen 
ga je eten. In de avond komt iedereen samen en dan ga je nog leuke avondactiviteiten doen. 
 
Wat vond je van de rugbytrainingen en trainers 
De trainingen waren heel leuk en ook leerzaam en natuurlijk ook interessant. Op het einde van de 
training doe je nog een plezant rugbyspel. De trainers zijn heel aangenaam en als je iets fout doet 
dan spreekt hij of zij jou daar direct op aan + ze geven tips hoe je het beter kan doen. De laatste dag 
van het rugbykamp ga je nog spelletjes spelen met je team totdat je ouders je komen ophalen. 
 

Beleidsprioriteit 2 Retentie  
 

45 41 38

5 4
10

16
23

9 12

34

0

20

40

60

2016 2017 2018

Aantal deelnemers per rugbykamp

Rugbykamp initiatie & vervolmaking Preseason/sevens Rugbykamp initiatie & vervolmaking Sporta - initiatie



 
 
Naast de instroom van nieuwe leden is het behouden van deze leden nog belangrijker. Wij zien 
binnen onze leden dat er na elk seizoen verschillende leden hun licentie niet verlengen. Gemiddeld 
verlengen 28% van alle spelende leden hun licentie na het seizoen niet meer.  
De drie meest voorkomende redenen waarom spelers stoppen met rugby zijn:  

1. Geen tijd meer  
2. Andere interesses 
3. Blessures 

 
Hieronder kan je een overzicht terugvinden per club van de laaste vier seizoenen. Traditioneel 
kunnen grotere clubs hun leden beter behouden dan kleinere clubs. Over de vier seizoen is de drop-
out wel aan het dalen van gemiddeld 31% naar 28%.  
 

  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
      

1 ARC 31% 33% 32% 33% 

2 Arendonk 23% 30% 9% 33% 

3 Beernem / / 34% 30% 

4 Brigandze / / / 28% 

5 Brugge 20% 17% 27% 29% 

6 BSB 52% 69% 39% 53% 

7 Celtic 41% 37% 36% 25% 

8 DRC 24% 27% 26% 26% 

9 Gent 31% 26% 30% 26% 

10 Hamme 25% 13% 26% 25% 

11 Haspinga  38% 27% 26% 33% 

12 Hasselt 33% 44% 33% 37% 

13 Kortrijk  34% 42% 34% 32% 

14 Laakdal 27% 24% 21% 30% 

15 Leuven 27% 31% 31% 23% 

16 Lokeren / / / 33% 

17 M. Roosters 19% 48% 50% / 

18 Mechelen 28% 26% 29% 24% 

19 Murphys 29% 33% 42% 31% 

20 Oudsbergen 36% 51% 39% 48% 

21 Pajot 31% 25% 20% 21% 

22 RC9 32% 38% 21% 34% 

23 Rebels 30% 23% 39% 35% 

24 Rhinos 23% 27% 28% 25% 

25 RSL / 18% 44% 38% 

26 Schilde 22% 22% 30% 16% 

27 Tiegem 19% 21% 17% 38% 



28 Turnhout 50% 0% 38% 100% 

29 Waereghem 18% 26% 36% 20% 
 Totaal 31% 31% 29% 28% 

 
De uitdaging voor Rugby Vlaanderen bestaat erin om de drop-out te verkleinen en de rugbyspelers 
langer in de sport te houden aangezien een groot deel stopt na 30-35 jaar.   
Er zijn een aantal initiatieven door de clubs genomen om spelers langer in de sport te houden. Zo is 
er Rugbyfit van RC Beernem om naast rugbyspelers ook andere leden te betrekken. Daarnaast zijn er 
verschillende clubs die een touch ploeg hebben. Wij ondersteunen dit initiatief door ons project 
“stay in touch” waarbij we ons focussen op spelers die geen contact meer kunnen of willen spelen.  
Er zijn momenteel verschillende clubs die een touch ploeg hebben zoals: Antweperen, Oudenaarde, 
Gent, Celtic en Hamme.  
 

Daarnaast willen wij het aantal blessures inperken door een blessurepreventief programma zijnde 
Get Fit To Rugby uit te rollen in de clubs. Wij werken hiervoor met de trainers die tijdens de 
opleidingen opgeleid worden om blessure preventief te werken zodat het aantal blessures op termijn 
moet dalen.  
 



Beleidsprioriteit 3 Clubondersteuning 
 

 
 
Onze clubs zijn de belangrijkste actoren om het aantal rugbyspelers in Vlaanderen te laten groeien. Enerzijds is 
het oprichten van nieuwe clubs en ondersteuning van deze clubs van belang. Anderzijds willen we de huidige 
clubs ondersteunen om hun aanbod kwalitatief sterker te maken.   
 
Bijna alle clubs groeien in de breedte, dat kan je zien in onderstaande tabel die een overzicht geeft per club 
van de afgelopen vier seizoenen.  
 

  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 Geen club 242 21 35 / / 

1 ARC 255 248 279 290 300 

2 Arendonk 42 52 50 77 130 

3 Beernem / / 5 41 58 

4 Brigandze / / / / 68 

5 Brugge 72 71 120 155 176 

6 BSB 250 189 134 80 88 

7 Celtic 82 308 331 371 389 

8 DRC 463 481 542 561 483 

9 Gent 270 279 301 357 348 

10 Hamme 87 84 84 95 110 

11 Haspinga  / 48 44 58 77 

12 Hasselt 62 64 84 66 62 

13 Kortrijk  97 90 101 124 165 

14 Laakdal 135 128 158 120 138 

15 Leuven 267 274 301 286 284 

16 Lokeren / / / 26 49 

17 M. Roosters 38 26 31 16 0 

18 Mechelen 153 164 176 194 212 

19 Murphys 46 35 39 38 45 

20 Oudsbergen 99 69 91 57 95 

21 Pajot 179 228 232 251 282 

22 RC9 135 131 117 131 132 

23 Rebels 68 61 71 71 48 

24 Rhinos 153 168 179 199 215 

25 RSL / / 28 48 66 

26 Schilde 224 225 256 260 221 

27 Tiegem / 26 47 70 86 

28 Turnhout 41 26 2 32 9 

29 Waereghem 74 71 91 114 116 
 Totaal 3534 3567 3929 4188 4452 

 



 
 
 

Project 5. clubbezoeken 

Tijdens de clubbezoeken willen we de clubs een spiegel voorhouden en hen helpen in hun beleidsplan.  
Kristof Vanhout nam de clubs Antwerpen, Limburg en een deel van Vl-Brabant voor zijn rekening terwijl Michel 
De Baets hetzelfde doet in Oost- en West-Vlaanderen.  
 
Hieronder een interview met de clubvoorzitter, Jan Coupé van RC Leuven die ondersteuning hebben gekregen.  
 

Rugby zit sinds een aantal jaren flink in de lift in Vlaanderen. Rugby Club Leuven (RCL) heeft de voorbije 
seizoenen hard gewerkt om deel uit te maken van dit succesverhaal. Niet zonder resultaat zowel bij heren, 
dames als jeugdploegen. RCL is een sportvereniging met als doel de jongeren centraal te stellen in hun 
uitbouw tot volwaardige rugbyspelers. Wij (bestuursleden, trainers, ploegmanagement, verantwoordelijke 
ouders en medewerkers van de Leuvense Rugby Club) trachten de jeugd een optimale begeleiding te geven op 
zowel sportief, sociaal als moreel vlak. Wij streven er tevens naar om te kunnen werken in een open en 
positieve sfeer met nadruk op het clubgebeuren. Samen winnen, samen verliezen, samen genieten en samen 
aangename dingen doen zijn belangrijke sleutelwoorden binnen de club. 
  
Maar het kan altijd beter, en op 26 september hield Rugby Vlaanderen de club een spiegel voor. Wat cijfers 
tonen duidelijk de positieve evolutie binnen de club, maar er zijn eveneens indicaties van pijnpunten. Dit 
worden binnen de werkgroep, waar een aantal kernbestuurders aan deel nemen, actiepunten voor het 
toekomstige beleidsplan 2019-2022. 
  
Wat hield de clubondersteuning voor RC Leuven in? 
Samen met Mathias Rondou van Rugby Vlaanderen hebben we 2 werksessies gehouden om de club beter in 
kaart te brengen. Een SWOT-analyse tijdens de eerste sessie liet het licht schijnen op een aantal sterkes-
zwaktes, maar ook opportuniteiten en bedreigingen. In de volgende sessie werd hier dan over nagedacht hoe 
we in het bijzonder de zwakke punten kunnen wegewerken en de bedreigingen kunnen milderen. Dit zal 
uiteindelijk aanleiding geven tot een geschreven visie en missie voor de club voor de komende jaren. 
  
Wie zat er in de groep van de clubondersteuning en hoe is die samengesteld geweest?  
De groep werd ad hoc samengesteld en bestond vooral uit mensen die nu al een deel van de club trekken. Het 
zijn onze clubmakers die momenteel bouwen aan de rugbyschool, de jeugd, de dames en herenploegen. Maar 
niet alleen het sportieve kwam aan bod, ook de site manager en de mensen van het project Morissen 
(synthetisch terrein) en Donckers (nieuwe krachtzaal en kleedkamers) kwamen aan bod. 
  
Hoe hebben jullie de ondersteuning ervaren? 
De ondersteuning door RV werd als zeer positief ervaren. Het doet een beetje denken aan een audit, maar dan 
zonder checklisten en dergelijke. Een vlotte babbel kan ook verhelderend werken. 
  
Is er al iets veranderd na de clubondersteuning of zijn er plannen om verandering in te zetten 
(accommodatie, leden, bestuur,…)? 
Er is niet direct iets veranderd, want verandering moet gepland worden. Voor volgend seizoen zal de 
infrastructuur aangepakt worden, met aandacht vooral op het gedeelte infrawerken, maar ook het organigram 
(de structuur van de club). Momenteel werken we op 3 pijlers; nl. Administratief – Sportief en Commercieel. 
Vooral de commerciële pijler staat voor een aantal mooie uitdagingen om de club in de toekomst aangenamer 
en leefbaarder te maken. Sportief zal verder geïnvesteerd dienen te worden in goede omkadering. En 
administratief zal de digitalisatie van het beheer en de communicatie meer en meer vorm krijgen. Het Twizzit 
verhaal is hier slechts een onderdeel van, want de club heeft ook resoluut geopteerd voor cashless vanaf 
heden. 
  
Hoe zien jullie de toekomst? 



De komende 3 seizoenen zal vooral hard gewerkt worden aan de bouwprojecten binnen de club, en daarnaast 
de digitalisatie van onze processen binnen de club. Sportief zal de uitdaging erin bestaan om met alle 
geledingen van de club een niveau 2Div te halen en te behouden. Op langere termijn plannen we een 
ontdubbeling van de Rugbyschool eens onze infrastructuur daar klaar voor is. Met ontdubbelen bedoelen we 
U6-U7-U8-U9-U10-U11 en U12 tegen 2025 en zo opbouwen tot U20 tegen 2028. Post 2030 kunnen we dan 
eens beginnen dromen van 1Div. 
  
Wat is de langetermijnvisie van de club? 
Op lange termijn wensen we te groeien van 300 naar 600 leden, lees van 10 ploegen naar 20 ploegen. Kortom 
kwantitief alles verdubbelen, en ondertussen bouwen aan een kwaliteit van spelers die klaar zijn om naar de 
Eerste Divisie binnen het rugby te gaan. ROC 3 & 4 bestaat nu al. RCL 3 & 4 is voor 2030. 

Project 6. Acropolisplan 

Daarnaast is er het Acropolisplan voor alle Vlaamse clubs. Het is een kwaliteitsplan en bouwt verder op het 
vorige Vivaldiplan. Het bestaat uit zeven zuilen waaronder verschillende criteria staan. De criteria binnen de 
zeven zuilen gaan over het aantal ploegen, leden, trainers, scheidsrechters, accommodatie, medische 
omkadering en goed bestuur. De criteria voor een regionale club wegen zijn minder uitdagend dan voor een 
nationale club.  
Een club die voldoet aan de criteria krijgt een financiële incentive. Indien een club voldoet aan de nationale 
criteria krijgen zijn het Acropolis label!  
Onderstaande tekening geeft meer info over het Acropolis plan.  
 

 
 

Project 7. opleidingen 

 



In onderstaande grafiek kan je het aantal deelnemers zien dat we per cursus bereikt hebben in 2017. Wij 
verwachten in 2018 beter te doen aangezien verschillende criteria binnen het Acropolis plan het volgen van 
opleidingen stimuleren. Daarnaast organiseren we in 2018-2019 een trainer B cursus voor coaches die 
normaal maar om de 3à4 jaar doorgaat.  
Onze docenten zijn opgeleid door World Rugby en worden educators genoemd. Zij leiden dus de coaches, 
scheidsrechter of medisch personeel op. De educators op hun beurt worden opgeleid door de trainers. In 
Vlaanderen hebben we 7 coach educators, 6 match official educators en 5 medical educators. Daarnaast zijn er 
2 trainers die de educators kunnen feedback geven zodoende dat ze hun licentie kunnen behouden.  
 

 
 
Hieronder een kort interview met Sebastian Roose die in mei 2018 de educator cursus van World Rugby 
volgde in Dublin.  
 
Kan je kort even uitleggen waarom je de educator cursus gevolgd hebt en voor wat het dient?  
Vorig jaar in mei kreeg ik de kans een opleiding tot educator te volgen. Dankzij deze opleiding mocht level 1 en 
initiator cursussen begeleiden, deze dienen om trainers op te leiden. Ik heb hiervoor bewust gekozen omdat ik 
mijn ervaringen als trainer reeds wou doorgeven en omdat ik graag wou bijdragen om het rugbyniveau in 
Vlaanderen te verhogen.  
 
Wat vond je van de WR educator cursus?  
Zeker niet zo eenvoudig. De stap zetten van trainer naar opleiden van trainers was niet gemakkelijk. Je wordt 
vaak aan het werk gezet, waarbij je dan zelf oplossingen moet zoeken, niet zo eenvoudig, maar wel nuttig 
omdat de oplossingen uit jezelf komen. Ik probeer dit ook toe te passen bij mijn trainingen, door steeds 
problemen te creëren voor mijn spelers en ze zelf oplossingen moeten zoeken.  
 
Wat waren je ervaringen na de cursus als docent? Dus tijdens de opleidingen die je in Vlaanderen hebt 
gegeven?  
Dit is steeds een heel positieve ervaring geweest. Je kan werken met een heel heterogene groep van mensen, 
die allemaal hetzelfde doel nastreven: een betere trainer/coach worden. Hierdoor is het ook een heel 
dankbare groep. De laatste maanden heb ik mogen meewerken aan een level I cursus en een initiator cursus. 
Het gaf veel voldoening deze trainers op enkele dagen te zien groeien en met veel meer kennis en vertrouwen 
oefeningen te zien geven.  
 
 

Beleidsprioriteit 4 Vrouwen  
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Rugby Vlaanderen wil in 2020 naar 1000 aangesloten vrouwelijke speelsters gaan. Einde seizoen 2017-2018 
zijn er 894 vrouwelijk speelsters wat overeenkomt met 22% van alle spelende leden. Vorig seizoen was dit nog 
20% dus het aandeel vrouwen stijgt elk seizoen. In de onderstaande grafiek kan je de verdeling per categorie 
terugvinden.  
Wij verwachten dat deze stijging zich de komende jaren doorzet zeker omdat we in 2018-2019 starten met 
een competitie voor dames onder 16 jaar. Deze speelsters hebben momenteel geen echt aanbod.  
 

 
 
 

Project 8. Meisjes competitie U14/U16 

Waar we afgelopen seizoen 2x tornooien U14/U16 meisjes hadden op Neder-Over-Heembeek en Antwerpen. 
Tijdens het seizoen 2018-2019 gaan we naar 7x tornooien: 

• 27 oktober 

• 03 november 

• 12 januari 

• 10 februari 

• 3 maart 

• 06 april 

• 25 april 
Hier spelen we telkens 10 vs 10 op een ½ terrein maar gaan waarschijnlijk naar 7 vs 7 overgaan.  
In het seizoen 2019-2020 start dan een reguliere challenge competitie U14/U16 meisjes. 
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Project 9. Project nationaal dames sevens team 

Sinds het seizoen 2017-2018 (eigenlijk vanaf 2018) wordt het dames sevens project erkend als topsport door 
Sport Vlaanderen. Samen met onze Franstalige collega’s (LBFR) en de Belgische koepel hebben wij een 
topsportplan uitgeschreven met duidelijk ambities om in 2024 het dames sevens team te kwalificeren voor de 
Olympische Spelen.  
 
Hun belangrijkste tornooien in 2017-2018 waren:  

HONG KONG WORLD SERIES KWALIFICATIETORNOOI – 6 TOT 7 APRIL 2018 

Het hoogtepunt van de dames sevens werking is de kwalificatie voor de WSS. België wist al zijn wedstrijden te 
winnen tot in de halve finale. Daar verloren ze van de uiteindelijke winnaar China. Ze wisten wel Wales en 
Brazilië te kloppen, Brazilië maakte vorig jaar nog deel uit van de WSS.  
 

Wedstrijden 

Belgium - Argentina 12-0  

Belgium - Poland 19-0 
Belgium - Wales 12-5 

Belgium - Brazil 17–12 (1/4 finale) 

China - Belgium 22 – 5 (1/2 finale) 

 

GRAND PRIX SERIES (GPS) - TORNOOI 1 IN FRANKRIJK  

In het eerste tornooi van de GPS eindigde België zesde. In een moeilijke poule wisten ze 2de te eindigen voor 
Spanje die met een aantal B-speelsters deelnam. Ze verloren uiteindelijk van Frankrijk in de ¼ van de cup en in 
de finale van de plate tegen Wales. Deze laatste wedstrijd was de wedstrijd te veel. Het tweede tornooi van de 
GPS is gepland voor september.  
 

Poule A Poule B Poule C 

Rusland Ierland Frankrijk 

Spanje Wales Engeland 
Duitsland Schotland Italië 

België Polen Portugal 

 

Wedstrijden 

Belgium - Spain 7-7 

Belgium - Russia 0-41 

Belgium - Germany 22-0  
Belgium - France 7-33 (1/4 cup)  



Belgium – Spain 14-12 (1/2 Plate) 
Belgium - Wales 0-29 (final Plate)   

 

EUROPEES KAMPIOENSCHAP U18 - 28 EN 29 APRIL 2018 

De U18 dames namen voor het eerst deel aan de Europese kampioenschappen in een nieuw formaat. Ze 
eindigden op een 10de plaats. Het komende seizoen zal de werking van de U18 uitgebreid worden.  
 

Eindstand U18 kampioenschap 
1 FRA   18 
2 GBR   16 
3 IRL   16 
4 ITA   12 
5 RUS   14 
6 NED   12 
7 ESP   14 
8 POR   10 

9 GER   14 
10 BEL   12 
11 LAT   12 
12 SWE  10 
13 POL  10 
14 AND  8 
15 GEO  8 
16 UKR  6 

 
Er is een duidelijk organigram, rol en taakverdeling om deze ambities waar te maken. Het topsportplan wordt 
opgevolgd door de topsportcommissie die de strategische keuzes en beslissingen maakt. De leden van de 
topsportcommissie kan je hieronder terugvinden:  

 
 
De operationele wordt dan door de verschillende teams opgevolgd zoals je hieronder kan terugvinden.  
 
 



 
 
Hieronder een kort interview met Cécile Blondiau, speelster bij het nationale sevens team:  
 
Can you briefly explain the sevens project with the different teams?  
We developed a second group this year to allow more players to join our experience without being afraid by 
the amount of trainings and investment. The development team afford to them to discover the Rugby 7s in 
taking part of minor tournament and to learn the game plan. It allows us to have a bigger pool of players and 
to give learnings to these players.  
Like previous year, we also have a U18 team to work with the future Belsevens. 
Of course it still remains our Elite group, who takes part in major tournament such as Grand Prix Series and 
Hong Kong 7s Qualifier. 
 
How does it feel to be part of the national 7’s team?    
It feels like you are a member of a big family who have a lots to offer and a lots to share.   
It feels like you are not only fighting for yourself but for a team who deserve your sacrifice and who give you 
energy when you miss it!  
I also feel it like a privileged experience. I feel lucky to be allowed to live these amazing experiences, day after 
day and tournaments after tournaments. It feels like the pathway is worth it and we have to deserve to wear 
the Belgian Jersey. 



 
How does an average week looks like for you?  
As I am totally amateur, it looks like a life with two jobs, two different lives in one.  
We are training every day, sometimes twice a day. We need to find the time to work for our private life and to 
work to be better at rugby! When we spend a day or an evening without any training, we enjoy it more than a 
average person. But it also looks like we live at 300% and I won't leave my place for anything else.    
 
How is the team atmosphere?  
Like I said, a big family. We know each other very well now so it allows us to adapt to the character of 
each.  We learn how to live together and respect everybody. It's more a friends' atmosphere than a work one.  
 
Are you superstitious? Or do you have rituals for each game/tournament?  
I don't know if I have to call it rituals but I clearly have my habits.For big tournaments, I have my favorite 
roommate. I also try to be behind the same player juste before going on the  pitch. And at the moment I enter 
the field, don't ask me why but I give myself some swipes in my face.  It's a little bit as I wanted to wake up my 
aggressiveness to begin the war! 
 
However, the team have rituals. We call it the "Chapeau". Each evening, we gather just after the dinner and 
we tell the different funny stories we saw during the day. It ends with a vote to elect the best story. The 
chosen player have to wear the chapeau all day long.  
 
What are your expectations for the team In 2018-2019?  
As a high-level athlete, I always expect the best for my team. This is why we are fighting for every day.  
The bigger expectation is at the Hong Kong 7s Qualifier where the winner of the tournament can access to the 
World Series (World Top 12) for a year. But I also expect that the group grows and more and more girls are 
interested in 7s experience. We need young motivated players to ensure our future!  
 

Beleidsprioriteit 5 Topsport/clustering 
 

 
 
Naast het dames sevens team werkt Rugby Vlaanderen mee aan de zwarte duivels van morgen. Wij hebben 
twee Vlaamse detectieploegen namelijk U16 en U18 waarvan de spelers nadien kunnen doorgroeien naar de 
nationale U18 ploeg, U20 ploeg en uiteindelijk de zwarte duivels. Het seizoen voor de Vlaamse ploegen start 
traditioneel met de detectietrainingen die openstaan voor alle spelers. Wij mogen telkens een 140-tal spelers 
testen waarvan 2x 35 spelers deel uitmaken van de Vlaamse U16 en U18 ploeg. In oktober is er een 
openingsstage waarna we om de twee weken een activiteit hebben (training of wedstrijd). Het seizoen wordt 
afgesloten met een tornooi in het buitenland.  
 
Hieronder een interview met Sebastian Roose, één van de trainers van de nationale U17 ploeg 

 
Hoe kom je in de omkadering van de nationale U17. Wat is je traject als coach?  
Na de oprichting van mijn club in 2011, ben ik meteen begonnen met training geven bij de U16 en U18 van 
Pajot. Na enkele jaren mocht ik ook de voorwaartsen trainen bij de senioren en werd ik assistent trainer. In het 
najaar van 2017 kon ik starten bij de Vlaamse selectie U16. Na een jaar vol ervaringen en mijn vooruitgang als 
trainer, kreeg ik de kans om training te geven bij het nieuwe project van de nationale ploeg U17. Een boeiend 
en leerrijk project, zeker voor mijn Frans, het gaat er elke training op vooruit. In de trainersstaff zitten enkele 
trainers met veel meer ervaring dan mij, waardoor dit voor mij ook heel leerrijk is. Ik word ook steeds 
uitgedaagd door de spelers, waardoor ik mezelf verder kan ontwikkelen als trainer.  
 



Kan je kort de werking/activiteiten van de nationale U17 meedelen?  
Met deze ploeg trainen we elke 2 weken in Schaarbeek. We zijn reeds éénmaal op stage geweest in november 
naar Nederland om daar 4 keer tegen Nederlandse ploeg te spelen. Deze stages zijn uniek, want je speelt niet 
enkel de wedstrijden, je last ook trainingen in, probeert aan teambuilding te doen, de spelers werden 
gescreend voor blessure preventie en ze kregen voedingstips mee, toch van belang bij topsport. Vanaf januari 
staan er ook enkele wedstrijden gepland onder andere opnieuw tegen Nederland en Zwitserland. De volgende 
stage vindt plaats in april en hiervoor gaan we naar Hoge Rielen. 
 
Hoeveel Vlamingen zitten hierin?  
Na de selectie bleven er nog ongeveer 16 Vlamingen over in een totale groep van ongeveer 40 spelers. De 
Vlaamse spelers komen van verschillende Vlaamse ploegen zoals Antwerpen, Leuven, Dendermonde, Gent en 
Arendonk.  
 
Wat zijn je ambities voor de ploeg?  
Deze ploeg kadert in een sportief project waarbij we de spelers op jonge leeftijd bepaalde kansen willen geven 
om zich te ontwikkelen en beter te worden. Op termijn hopen we uit deze groep enkele Black Devils te halen. 
De ontwikkeling staat hierbij centraal, op korte termijn zijn er geen specifieke doelen, maar winnen tegen 
onder andere Nederland is altijd plezant.  
 
Wat is je filosofie als coach?  
Graag wil ik aanvallend rugby spelen, waarbij de ontwikkeling van spelers centraal staat.  
 
 
 



Beleidsprioriteit 6 Competitie  
 

 
 
Rugby Vlaanderen organiseert samen met de clubs de regionale competitie en de regionale 
jeugdtornooien. Voor deze ploegen primeert het sociale aspect en de ontwikkeling om als ploeg te 
kunnen groeien. Daarom dat wij trachten de competitie zo regionaal mogelijk in te delen. Een grote 
uitdaging is het aantal scheidsrechters, daarom dat wij inzetten op verschillende opleiden maar 
trachten wij het aantal scheidsrechters te verhogen door onder andere het Acropolis plan maar ook 
acties zoals de week van de official.  
 
Hieronder een interview met Rugbyclub Oudsbergen die de Vlaamse finaledag organiseerden op 5 
mei 2019 
 
Wij hebben ons kandidaat gesteld in 2018 als organiserende club voor de Vlaamse finale jeugd. Sinds 
het seizoen 2017-2018 zijn we verhuisd naar Opglabbeek onder de naam Rugbyclub Oudsbergen. 
Voorheen waren wij Rugbyclub Maasland in Maaseik. Dit leek ons de ideale manier om onze club op 
zijn nieuwe locatie weer op de kaart te brengen binnen het rugby en binnen Opglabbeek. Aangezien 
wij in Opglabbeek een fantastische accommodatie hebben gekregen waren we in staat om dit groot 
tornooi te organiseren. We hebben ook geen moment getwijfeld om ons kandidaat te stellen. Beter 
reclame konden we ons niet voorstellen. 
 
Nadat we de kans gekregen hebben van de bond om dit groot toernooi naar Limburg te halen zijn we 
aan de slag gegaan om deze dag te organiseren. Op basis van de takenlijst hebben we onze 
benodigdheden opgelijst. We zijn eerst binnen onze club op zoek gegaan naar het nodige materiaal.  
Onze kantine was te klein om iedereen te kunnen ontvangen dus zijn we gegaan voor een grote tent 
die we centraal op de terreinen hebben neergezet.  
Bij de gemeente hebben we beroep gedaan op een aantal zaken (muziekinstallatie, podium, 
nadarhekken, wc wagen, koelwagen) welke we voor een schappelijke prijs konden huren. Ook 
konden we op een deel subsidies rekenen van de gemeenten voor het organiseren van dit 
evenement.  
Daarnaast hebben we nog een lokale frietwagen laten komen en heeft onze lokale brouwerij gezorgd 
voor voldoende drank. Via één van onze veteranen hebben we twee springkastelen kunnen huren 
zodat de spelertjes zich tijdens de pauzes konden amuseren. We hebben het geluk dat we een dokter 
bij ons mannenteam speelt. Hij heeft samen met zijn vrouw de EHBO post bemand. Met een geluk 
hebben ze zich een beetje verveeld en wat kunnen geniet van de wedstrijden. 
 
Daarnaast hebben we een warme oproep geplaatst bij onze leden om deze dag te komen helpen. 
Ouders, vrienden, kennissen, zelfs andere Limburgse clubs zijn allemaal gekomen om een handje toe 
te steken.  
Op vraag van de Vlaamse bond hebben we op voorhand een mobiliteitsplan laten uitdelen aan de 
deelnemende clubs en hebben we vrijwilligers aangesteld om alle auto's en bussen de juiste richting 
uit te sturen.  
De dag voordien hebben we gezorgd dat alles klaar stond zodat wij ons zaterdag konden bezig 
houden, samen met Rugby Vlaanderen, met het ontvangen van de clubs en om de dag in goede 
banen te leiden.  



Rugby Vlaanderen heeft het tornooi tot in de puntjes goed georganiseerd en wij hebben gezorgd 
voor een goede inrichting en voldoende vrijwilligers waardoor deze dag zeer vlot verlopen is. Het 
zonnetje was aanwezig, iedereen had er zin in. De dag verliep dan ook zonder problemen.  
 
Binnen Opglabbeek en omstreken hebben we geprobeerd om veel reclame te maken. Maar toch 
hebben we niet veel buitenstaanders gezien op deze dag. Rechtstreeks door het tornooi zijn er dan 
ook niet veel nieuwe leden bijgekomen. We hebben kort op het toernooi ook een aantal startdagen 
georganiseerd. Dankzij deze combinatie hebben we wel een groei gezien binnen de U12/U10/U8/U6.  
 
Het was een fantastische ervaring om zo een soort toernooi te mogen organiseren. We zijn dan ook 
heel dankbaar dat we deze kans gekregen hebben. Niks is zo geweldig om zoveel mensen en 
kinderen bij elkaar te kunnen zien die allemaal een hart hebben voor rugby.  
 

Project 10. Jeugdregels in een nieuw jasje ?  

     
 
Tijdens het seizoen 2017-2018 werden 15 jeugdtornooien en Jeugddagen U6-U8-U10-U12 
georganiseerd (Nationaal & Regionaal).  
 
Waarom wijzigen van de jeugdregels ? 
Rondom ons zijn verschillende federaties (FFR, SRU, RFU, NRB,… ) gestart met het aanpassen van hun 
jeugdregels. Deze aanpassingen hebben als doel om de veiligheid, het spelplezier en de ontwikkeling 
van de jeugdspelers te bevorderen. 
Daarom zullen we tijdens het seizoen 2018-2019 binnen een werkgroep voorstellen doen tot 
spelregelaanpassingen voor onze jeugdspelers U6 → U18.  

Project 11. Rugby in het Hoger onderwijs 

In het schooljaar 2017-2018 was er een beperkt aanbod wedstrijden studentenrugby. 
Op Vlaamse niveau waren er 2x 7’s tornooien en 1x 15’s tornooi/wedstrijd. 
Terwijl op Nationaal niveau we 1x 7’s tornooi en 1x 15’s wedstrijd hadden.  
 
Interview van de verantwoordelijke van RUGent 

 
RUGent is een groep mensen die fan zijn van rugby en die studenten aan de Associatie Universiteit 
Gent (AUGent) in contact proberen brengen met deze sport. Aangezien RUGent zoveel 
mogelijk studenten probeert te bereiken, worden er jaarlijks bij de start van een 
academisch semester initiatietrainingen gegeven die zeer toegankelijk zijn voor 
studenten zonder enige rugbyervaring. Wekelijks wordt er twee maal getraind met 
voornamelijk de focus op rugby 7s aangezien voor deze variant jaarlijks een 
interuniversitair toernooi wordt gehouden. Binnen de groep zijn er een aantal 
vrouwelijke speelsters, maar onvoldoende voor een volledige vrouwenploeg. Voor hen willen we in 
de toekomst een aantal touch rugby wedstrijden/toernooien aanbieden. 



 
Aangezien we rugby bij studenten populairder willen maken, willen we met RUGent er voor zorgen 
dat er intra- en interuniversitair meer rugby wordt gespeeld. Hiervoor willen we een grotere 
instroom in de RUGent ploeg verkrijgen door in te zetten op de promotie van onze sport bij de 
verschillende studentenverenigingen in Gent. Om dit te verwezenlijken, zal RUGent tijdens het 
academiejaar een zeer toegankelijk recreatief touch/rugby 7s toernooi voor studenten organiseren. 
Volgend op een toename van het aantal potentiële spelers willen we als RUGent actief samenwerken 
met de andere universitaire ploegen om jaarlijks terug een aantal toernooien en een competitie te 
organiseren. Hierbij hopen we uiteraard op de steun van Rugby Vlaanderen voor de ondersteuning 
van toernooien/wedstrijden en de verschillende rugbyclubs voor het toelaten dat hun spelers 
deelnemen aan interuniversitair rugby. 
 
Studenten aan de AUGent die interesse hebben om eens mee te trainen zijn welkom op maandag 
(20u tot 21u30) en donderdag (18u30 tot 20u) op het oud rugby grasveld in de Blaarmeersen 
(Strandlaan) te Gent. 
 
 

  



Beleidsprioriteit 7 Marketing/communicatie  
 

 
 
Rugby Vlaanderen wil minder afhankelijk zijn van subsidies die in het verleden hoger waren dan 60%. 
Onze doelstelling voor 2020 is 39%. Dit wil niet zeggen dat we minder inkomsten willen uit subsidies 
maar dat we andere bronnen willen aanboren.  
 

Project 12. Jaarrekening en inkomsten/uitgaven 

Hieronder kan je de inkomsten en uitgaven + de jaarrekening voor 2017 terugvinden.  
 
UITGAVEN n°   Actuals   INKOMSTEN n°   Actuals   

    31/12/17     31/12/17 

VASTE KOSTEN   1         

Personeelskosten 11  €           210.415  Basis subsidies 50  €        282.918,00  

vaste kosten administratie 12  €              49.633  Laagdrempelig sporten 501  €           27.900,00  

Sportverzekering clubs 13  €              61.447  Jeugdsport 502  €           23.706,00  

      Innovatief sporten 503  €           18.000,00  

BELEIDSPRIORITEITEN 2   Sportkampen 504  €             2.467,00  

Breedtesport, BF LS/SK 21  €              34.836  Prioriteitenbeleid 505  €                 549,00  

Retentie - BF IS Touch 22  €              21.559  Fondsenwerving 51  €           35.423,00  

Clubondersteuning/BF JS 23  €              50.121  Licenties leden 52  €        142.870,00  

Vrouwen 24  €              17.103  Organisaties 53  €           40.057,00  

Clustering/Topsport 25  €              17.131        

Marketing/overhead 
communicatie 

26  €              23.516        

Competities 27  €                2.574        

                

Voorzieningen 49  €              54.071  Bijzondere opbrengsten 99  €                 283,00  

TOTAAL KOSTEN    €           542.406  TOTAAL INKOMSTEN    €              574.173  

      RESULTAAT    €                31.767  

 
 
 
 
 
 



  



 

JAARREKENING 2017 Rugby Vlaanderen  
  

BALANS na winstverdeling 
    

     

A C T I V A                          P A S S I V A                                                            

          

V A S T E   A C T I V A               euro   E I G E N   V E R M O G E N euro 

          

I. Oprichtingskosten      I. Kapitaal (toel. III)     

II. Immateriële vaste activa (toel. I, A)     II. Uitgiftepremies    

III. Materiële vaste activa (toel. I, B)      III. Herwaarderingsmeerwaarden    

A. Terreinen en gebouwen     IV. Reserves          

66.120  

B. Installaties, machines en uitrusting           

1.608  

  V. Overgedragen V en W        

31.767  

E. Overige materiële vaste activa        

25.000  

      

IV. Financiële vaste activa     VI. Kapitaalsubsidies    

      VII. A. Voorzieningen voor risico's en 

kosten                                         

    

          

V L O T T E N D E   A C T I V A                                                          S C H U L D E N    

          

V. Vorderingen op meer dan één jaar      VIII. Schulden op meer dan één jaar     

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering                                                        IX. Schulden op ten hoogste één jaar                                                   

      C. Handelsschulden - Leveranciers         

20.655  

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar      E. Schulden met betrekking tot 

belastingen                                                   

  

A. Handelsvorderingen         

18.038  

  Bezoldigingen en RSZ         

28.744  

          

VIII. Geldbeleggingen (toel. II)     X. Overlopende rekeningen     

IX. Liquide middelen         

419.40

1  

  Toe te rekenen kosten      

252.423  

X. Overlopende rekeningen            

7.075  

  Over te dragen opbrengsten        

71.414  

          

T O T A A L   D E R   A C T I V A                                                          

471.12

2  

  T O T A A L   D E R   P A S S I V A       

471.122  

 
Toelichting bij de jaarrekening 2017 
 
De jaarrekening wordt afgesloten met een winst van 31.767 euro vooral te danken aan 11.540 euro 
extra subsidies van Sport Vlaanderen in de beleidsfocus dossiers van het nieuwe sportdecreet en 
47.594 euro minder uitgaven waarvan 37.000 euro minder loonmassa. Het percentage van de 
subsidies in de inkomsten is gedaald van 63% naar 51%. Tegen 2020 is de doelstelling 39%. 
 
Toelichting bij de balans 



 
Activa 
Afschrijvingen: 1.608 euro 
Lening aan FBRB: 25.000 euro 
Vorderingen op klanten  voor 18.038 euro  
 
Passiva 
Openstaande leveranciers voor 20.655 euro 
Toe te rekenen kosten 252.423 euro (Reserves personeel: 165.000, afrekening Arena: 49.091 euro, 
terugvorderbaarheid subsidies Sport Vlaanderen: 38.332 euro) 
Over te dragen opbrengsten: de helft van de totale licenties 2017-2018: 71.414 euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Project 13. Goed bestuur 

Goed bestuur Rugby Vlaanderen kadert in het nieuwe sportdecreet en het nieuwe beleidsplan 
2017-2020 
 
Auteur: Eric Willemsens 
 
Het nieuwe sportdecreet dat sinds 2017 van kracht is heeft als doel de georganiseerde sportwereld 
te responsabiliseren en op basis van een verhoogde autonomie de Vlaamse sportfederaties te laten 
uitgroeien tot ambitieuze en dynamische organisaties die in staat zijn te anticiperen op toekomstige 
maatschappelijke en sportieve uitdagingen. De klantvriendelijke benadering van de sporter dient 
hierbij centraal te staan. 
 

Centraal in het decreet staat “goed bestuur” sportfederaties dat moet toelaten om bovenstaande 
doelstellingen te bereiken op een gestructureerde en ethische wijze.  
 

 
 
Rugby Vlaanderen heeft een 4 jarenplan “goed bestuur” dat ertoe moet leiden dat alle doelstellingen 
“goed bestuur” die in het Sportdecreet gevraagd worden tegen eind 2020 gehaald worden. De 
commissie “goed bestuur” heeft de tijdsplanning opgemaakt voor de zachte en harde indicatoren en een 
stappenplan voor de uitwerking van deze indicatoren. Rugby Vlaanderen zal haar kennis hierover delen 
met haar clubbesturen via opleidingen en forumvergaderingen zodat ook de besturen van haar 
rugbyclubs mee professionaliseren. 
 
De website van Rugby Vlaanderen heeft een hoofdstuk “goed bestuur”. Daarin staan de nulmeting 
en het stappenplan voor de zachte en harde indicatoren die wij tussen 2017 en 2020 op jaarlijkse 
basis zullen uitvoeren.  
 
De indicatoren voor het kwaliteitsprincipe goed bestuur passen in de volgende drie dimensies: 
 

1. transparantie; betreft de mate van openheid in het overbrengen van informatie. 
 

2. democratie; heeft betrekking op  de participatie in beleidsprocessen door diegenen die het 
voorwerp vormen van het beleid. 

 
3. interne verantwoording en controle; voorkomt machtsconcentratie en zorgt ervoor dat 

besluitvorming robuust is en vrij van ongewenste beïnvloeding. 
 
In 2017 heeft Rugby Vlaanderen volgende doelstellingen gehaald: 
 
Zachte Indicatoren: voor 2017 koos Rugby Vlaanderen Indicator 1: RV publiceert een jaarverslag. 
 
Harde indicatoren: 



Rugby Vlaanderen publiceert haar beleidsplan op haar website. Dat document is gemakkelijk terug te 
vinden en voor iedereen toegankelijk. 
 
RV publiceert de jaarverslagen van de 4 voorgaande jaren op de website en het document is 
gemakkelijk terug te vinden en voor iedereen toegankelijk. 
 
RV publiceert de notulen van de algemene vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden. 
 
Voor elk lid van de raad van bestuur wordt de start- en einddatum van het mandaat vermeld.  
Het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten wordt vermeld (indien van toepassing). 
 
RV rapporteert in het jaarverslag op individuele of geaggregeerde wijze over de bestuursvergoeding 
van de leden van de raad van bestuur en de voordelen in natura. 
 
De statuten RV verbieden de cumulatie van de functies van voorzitter van de raad van bestuur en die 
van directeur. Op die manier worden belangen niet vermengd. Daarnaast wordt er van elke 
bestuurder en personeelslid verwacht dat hij de gedragscode tekent waarin deel 3 over 
belangenvermening gesproken wordt. Zie website Rugby Vlaanderen. In 2017 zijn er geen zaken van 
belangenvermeging gesiglnaareerd door de Raad van bestuur.  
 
RV Beschikt over een document waarin is vastgelegd wat de taken, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en de relatie met het bestuur zijn van de directeur of van de persoon die de 
dagelijkse leiding heeft in de organisatie.  
 
Er vond de voorbije 12 maanden een functioneringsgesprek plaats tussen een lid van de raad van 
bestuur en de directeur of de persoon die de dagelijkse leiding heeft in RV. Er is een verslag hiervan. 
 
RV beschikt over een document waarin de werking, taken en samenstelling (minstens één 
onafhankelijk persoon) van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd. 
 
RV beschikt over een verslag van een zelfevaluatie door de raad van bestuur die de voorbije 12 
maanden werd uitgevoerd. 
 
RV beschikt over een geldend document waarin het werkplan en bijpassend vergaderschema voor 
een periode van 12 maanden is vastgelegd. 
 
Risicobeheersing: Omdat het belangrijk is dat bestuursleden behoedzaam omspringen met de 
financiële middelen van de sportfederatie, zullen we dit aspect mee opnemen in de 
introductieprocedure van nieuwe bestuursleden.   
 
Register bijhouden: zaken die verwacht worden en terug te vinden zijn in de notulen van de RvB 
en/of AV (goedkeuringen, beslissingen, motiveringen, wijzigingen …) zullen we bijhouden in de loop 
van het jaar in een register of document ‘goed bestuur’.  
 
Als verantwoordelijke goed bestuur van Rugby Vlaanderen kan u Mathias Rondou contacteren voor 
alle vragen omtrent het beleid. E-mail: mathias@rugby.vlaanderen  
 
 

Samenstelling van de RVB en organigram 
 

http://rugby.vlaanderen/beleidsplan-2/
http://rugby.vlaanderen/visie-missie/jaarverslag-2015/jaarverslag-rugby-vlaanderen/
http://rugby.vlaanderen/visie-missie/jaarverslag-2015/jaarverslag-rugby-vlaanderen/
http://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/
http://rugby.vlaanderen/gedragscodes/
mailto:mathias@rugby.vlaanderen


De raad van bestuur bestaat uit zeven bestuurders die maandelijks samenkomen. Elk jaar in januari 
of februari is er een beleidsweekend (vrij & zat) waar de doelstellingen van Rugby Vlaanderen 
overlopen worden en eventueel aangepast worden.  Vanuit Rugby Vlaanderen zijn we vragende 
partij naar personen die ons team kunnen versterken. Een omschrijving van de functie zal weldra op 
de website komen zodat de verwachtingen en inhoud duidelijk zijn.  
 

  

Voorzitter: 
Frank Michiels 
Mandaat tot: 19/03/2020 
Dit is zijn 4de mandaat 

  

Bestuurder 
Arvid Leyman 
Mandaat tot: 19/03/2019 
Dit is zijn 1ste mandaat 

  

Secretaris 
Koen Billet 
Mandaat tot: 14/03/2021 
Dit is zijn 2de mandaat 

  

Bestuurder 
Bruno Cruyt  
Mandaat tot: 14/03/2022 
Dit is zijn 1ste mandaat 



 
 

Bestuurder 
Karen Dejonckheere  
Mandaat tot: 14/03/2022 
Dit is haar 1ste mandaat 

 

Bestuurder 
Frederic Lacroix 
Mandaat tot: 14/03/2022 
Dit is zijn 2de mandaat 

  

Bestuurder 
Olivier Wellens 
Mandaat tot: 19/03/2019 
Dit is zijn 1ste mandaat 

  

Bestuuder 
Eric Willemsens 
Mandaat tot: 19/03/2019 
Dit is zijn 5de mandaat 

De bestuurders krijgen enkel een onkostenvergoeding, de functie als bestuurder is dus volledig 
vrijwillig. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op een duo ticket bij interlands van de zwarte 
duivels.  
 
Ons organigram is vrij eenduidig. De algemene vergadering kiest de bestuurders die de doelen uitzet 
voor Rugby Vlaanderen in samenwerking met het personeel. Daarnaast zijn er de toegetreden leden 
(aangesloten spelers), de overheid en andere organisaties die onze voornaamste stakeholders zijn.  



 
 
Foto’s van   

• Fotograag Leslie VS 

• fotograaf Erik Derycke - www.aasimon.be 

• fotograaf Kristof De Stickere - www.fotostickie.be 

• fotograaf Raf De Smet 

• fotograaf Luc Van Wiele 
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