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Verslag RVB: voorstel tot toetreding Rugby Club Vorst naar de Rugby Vlaanderen vanuit de LBFR. 
Aanwezig: Frank, Stijn Frederick. 

  
Vooraleerst is dit een zeer ongewone vraag om een uitgetreden ploeg, namelijk  Vorst, ontslaggevend  bij de 
LBFR om te transfereren naar Rugby Vlaanderen. Omdat Vorst anders zou ophouden te bestaan, stellen wij 
enkele voorwaarden op, om hen toe te laten tot de Vlaamse competitie. 

     
Na korte analyse en opinies besproken te hebben met de collega’s medebestuurders (mail/whatsapp), werd 
ervoor gekozen Vorst toe te laten bij Rugby Vlaanderen, mits enkele opschortend voorwaarden die worden 
geëvalueerd op 28 februari 2020. Alvorens zij definitief kunnen toetreden tot Rugby Vlaanderen. Voorgaand zal 
de Raad Van Bestuur elke twee maand de evolutie bekijken om de ontwikkeling van deze nieuwe Vlaamse 
rugbyclub te evalueren. 
Tot deze definitieve toetreding heeft  Rugby Club Vorst geen stemrecht binnen de ALV en is het niet mogelijk 
om deel te nemen aan het Acropolis plan van Rugby Vlaanderen. Wat niet weerhoudt deel te nemen aan de 
verschillende opleidingen aangeboden door Rugby Vlaanderen. 

    
Voorwaarden welke moeten voldoen alvorens deel te nemen aan de Vlaamse competitie:      

• Schuldvrij zijn bij de uittredende Liga. 
• Voorlopige toetreding in de competitie met alle teams (geen uitzondering): 

o Senioren (regionale 2 Vlaanderen) 
o Dames nationale competitie D3?? 
o Jeugdteams U14/U16/U18 nationale competitie. 
o Kleine jeugd U8 tot en met U12 Vlaamse en nationale tornooien. 

• De hele club spelers/staf officials transfereren naar Rugby Vlaanderen. 
o Een lijst van trainers, officials, scheidsrechters wordt overgemaakt aan de coördinators van 

Rugby Vlaanderen. 

• De club voldoet vooraf aan alle (financiële en administratieve) voorwaarden om zich in te schrijven in 
de Vlaamse/Belgische competitie. 

o Hiermee worden de spelers verzekerd. 
o   

Bijkomstige voorwaarden opgesteld door de Raad Van Bestuur. 
• Alle communicatie voortaan gesproken en geschreven NL. 
• De statuten van de club dienen aangepast te worden in het NL. 

• Er wordt een gedragscode geëvalueerd als rugbyclub 
o Rugby values: 

▪ Respect naar de scheidsrechters en officials 
▪ Respect naar de tegenstrevers toe. 

• op 15/09/2019 moeten alle betalingen volledig gebeurd zijn bij de verschillende federaties, 
geen uitstel of afbetalingsplan. 

• Rugby Club Vorst kan pas definitief toetreden als er vanuit de LBFR, de FBRB  of één van zijn 

leden geen klacht wordt ingediend tegen de transfer Rugby Club Vorst naar Rugby Vlaanderen. De 
klacht wordt onderzocht, indien valabel is een toetreding uitgesloten.  
 


