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Woordje van de voorzitter  

  

Beste Rugby vrienden, 

  

Het seizoen 2018-2019 is een positieve voortzetting van de vorige jaren en seizoenen. Rugby 

Vlaanderen blijft getrouw aan de weg die is ingeslagen, gebaseerd op de 7 bekende prioriteiten. 

Ondanks de concurrentie van andere tijdsbestedingen, blijft ons ledental stelselmatig groeien. 

Bij de kleinere sportfederaties behoren we bij de koplopers. Rugby Vlaanderen heeft zich ook goed 

gealigneerd aan de nieuwe decretale vereisten. De meeste doelstellingen uit plan 2017-2020 kunnen 

we inderdaad realiseren,  onze medewerkers hebben ideeën te over en onze clubs hebben een lange 

lijst wensen en verwachtingen. 

Maar vaak ontbreekt het ons aan uitvoerders of projectleiders zelfs  op tijdelijke basis .  

  

We slagen er nog steeds niet in om eigen financiële bronnen aan te boren, los van de subsidies. 

De verschillende communicatie campagnes zoals” Rugby dichter dan je denkt “trokken wel veel 

aandacht., maar brengen nog geen extra financiële ademruimte voort. 

  

Er werd hard gewerkt de voorbije periode.  Het sporttechnische en de clubondersteuning  bleven 

centraal staan. Veel opleidingen werden georganiseerd, klassieke  en vernieuwende . Het blijft  een 

constante  uitdaging voor de Rugby Vlaanderen en de clubs om al die gevormde leden in te zetten , als 

trainer, scheidsrechter , bestuurder of vrijwilliger . 

  

Ethisch sporten en Goed bestuur staan hoog op de agenda , met veel waardering van alle betrokken 

partijen . We beantwoorden hiermee aan de hoge vereisten van de Vlaamse overheid. 

  

Begin 2020 zitten de bestuurders en de medewerkers samen om een nieuw beleidsplan 2021-2024 uit 

te stippelen.  De uitdagingen zijn immens:  de spanning tussen het verwachte professionalisme en het 

recreatief karakter van onze sport,  de rol en het belang  van de vrijwilliger,  de beleving van onze 

sport  in al zijn verscheidenheid. 

  

Zelfs in het kleine rugby landschap in Vlaanderen wordt rugby beleefd in verschillende snelheden en 

met andere verwachtingen. Enkel als we hierop een gepast antwoord vinden, zal Rugby in Vlaanderen 

blijven groeien. 

  



Met sportieve groeten 

  

Namens alle medewerkers  

  

Frank Michiels 

  

Voorzitter Rugby Vlaanderen 

 



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 2018-2019 

(jaarverslag van 2018 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 2020 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 2018-2019 konden we in totaal 

4124 actieve spelers aansluiten met een totaal van 4629 met de niet-sportende leden bij (zie grafiek).  

 



 

De stijging geldt voor alle leeftijdsgroepen zoals je kan zien op de grafiek hieronder Zowel de 

rugbyschool, adolescenten en senioren stijgen in leden. Dit zijn enkel de spelende leden. Toch zijn er 

een aantal categoriën die stabiliseren of zelfs licht afnemen. De U18 groep (17, 18 jarigen) is hiervan 

een voorbeeld. Ook het aantal meisjes onder 12 jaar stijgt, terwijl dit wel het geval is bij de jongens.  
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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 2018 bereikten we bijna 15.000 leerlingen, dus een daling inhoudt tov 2015. De aandacht is deels 

verschoven naar andere projecten zoals clubondersteuning. Dit neemt niet weg dat we hierop blijven 

inzetten voor clubs die willen inzetten op een groei bij haar jeugdleden.  

 

 

 

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.  
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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.” 

 

In 2019 werd er parralel met de Flanders Open 10’s een tornooi georganiseerd waaraan vier ploegen 

streden voor de beker. In 2020 zullen de Flemish Barbarians deelnemen aan het WK in Cork! Meer info 

op:  

• http://rugby.vlaanderen/mixar/ 

• http://rugby.vlaanderen/wp-

content/uploads/2018/09/Mixed_Ability_Rugby_Guide_RV_v2.pdf 

 

MIXAR medewerkers/promotoren Rugby Vlaanderen 

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


 

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. Dit 

resulteerde in de opstart van Ambiorix Tongeren die mogeneel in competitie spelen. 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.  

 

In 2018-2019 zijn we begonnen om in Aalst, Zottegem en Heist-op-den-Berg ook clubs op te richten.  

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 

Heist-op-den-Berg 

Aalst 



Rugby Vlaanderen voor jongeren onder 12 jaar samen met de provincie Antwerpen. Voor het eerst 

bereikten we in 2018 meer dan 100 spelers.  

 

 

 

  

45
41 38

5 4
10

16
23

9 12

34

0

50

2015 2016 2017

Aantal deelnemers per rugbykamp

Rugbykamp RV grote jeugd Preseason/sevens Rugbykamp RV kleine jeugd Sporta - initiatie



Beleidsprioriteit 2 Retentie  

 

 

 

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.  

Project 5. Stay in touch 

Het project stay in touch focust op leden die we normal niet zouden bereiken via het gewone contact 

rugby. We denken hierbij aan gebleseerde spelers maar ook spelers die boven 30+ zijn. Een ander 

voordeel van touch is dat het gemengd gespeeld kan worden. Sinds de start van het project in 2017 

kennen we een mooie groei (zie grafiek hieronder). Er zijn momenteel een 6-tal clubs in Vlaanderen 

die een touch ploeg hebben. Wij verwachten dat dit aandeel in de komende jaren zal toenemen.  



 

 

0

66

86

105

163

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Aantal touchleden 



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 2018-2019 

 Geen club 242 21 35 / /  

1 ARC 255 248 279 290 300 305 

2 ARCT / / / / / 22 

3 Arendonk 42 52 50 77 130 126 

4 Beernem / / 5 41 58 56 

5 Brigandze / / / / 68 67 

6 Brugge 72 71 120 155 176 174 

7 BSB 250 189 134 80 88 78 

8 Celtic 82 308 331 371 389 434 

9 DRC 463 481 542 561 483 452 

10 Gent 270 279 301 357 348 392 

11 Hamme 87 84 84 95 110 117 

12 Haspinga  / 48 44 58 77 82 

13 Hasselt 62 64 84 66 62 71 

14 Kortrijk  97 90 101 124 165 168 

15 Laakdal 135 128 158 120 138 132 

16 Leuven 267 274 301 286 284 282 

17 Lokeren / / / 26 49 46 

18 M. Roosters 38 26 31 16 0  

19 Mechelen 153 164 176 194 212 219 

20 Murphys 46 35 39 38 45 61 

21 Oudsbergen 99 69 91 57 95 82 

22 Pajot 179 228 232 251 282 295 

23 RC9 135 131 117 131 132 126 

24 Rebels 68 61 71 71 48 26 

25 Rhinos 153 168 179 199 215 264 

26 RSL / / 28 48 66 94 

27 Schilde 224 225 256 260 221 254 

28 Tiegem / 26 47 70 86 70 

29 Turnhout 41 26 2 32 9 1 

30 Waereghem 74 71 91 114 116 133 



 Totaal 3534 3567 3929 4188 4452 4629 

 

Project 6. 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. Zij bezoeken per seizoen 4 tot 5 clubs.  

 

Hieronder een overzicht van al onze 29 clubs:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project 7. 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.  



 

 

Het aantal clubs dat in 2018-2019 de criteria haalde was lager dan vorig seizoen. Zoals je kan zien in 

onderstaande grafiek. Er is zelfs maar één club die de nationale criteria haalt namelijk Dendermonde. De oorzaak 

is de verstrenging van de criteria na 17-18. Vooral de zuil scheidsrechters en trainers zijn momenteel de 

struikelbokken voor de clubs. Tot slot werd in 2018-2019 ook een label uitgereikt voor de snelst groeiende 

regionale club. Dit wordt beoordeeld door het aantal nieuwe jeugdleden (onder 18 jaar). De clubs uit Kortrijk, 

Roeselare en  Waregem kregen het label uitgereikt.  

 



 

Project 8. opleidingen 

In onderstaande grafieken kan je het aantal deelnemers terugvinden per cursus en dit voor coaches, 

scheidsrechters en medisch personeel.  

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 

3 trainers die de educators kunnen feedback geven zodoende dat ze hun licentie kunnen behouden.  
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Het is eveneens interessant om te kijken hoeveel gediplopmeerde coaches er in de clubs actief zijn. Dit kan je 

per club hieronder terugvinden. De clubs met meer leden hebben logischerwijs ook meer trainers maar deze 

trainers zijn ook hoger opgeleid.  

 

We maken in onderstaande grafiek onderscheid per club tussen trainers met:  

1. Geen diploma 

2. Level 1 diploma (cursus van 11u) 

3. Level 2 diploma of hoger (cursus erkend door VTS) 
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Beleidsprioriteit 4 Vrouwen  

 

 

 

Rugby Vlaanderen wil in 2020 naar 1000 aangesloten vrouwelijke speelsters gaan. Einde seizoen 2018-2019 

hebben we deze doelstelling beriekt, 22% van alle spelende leden is een vrouw. Vorig seizoen was dit nog 20% 

dus het aandeel vrouwen stijgt elk seizoen. In de onderstaande grafiek kan je de verdeling per categorie 
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terugvinden. Zo kan je wel zien dat het aantal dames bij de rugbyschool (spelers onder 12j) niet toeneemt maar 

eerder afneemt.  

Wij verwachten dat deze stijging zich de komende jaren doorzet zeker omdat we in 2019-2020 starten met een 

competitie voor dames onder 16 jaar. Deze speelsters hebben momenteel geen echt aanbod.  

 

 

Als we naar het aantal actieve coaches kijken zien we dat de dames evenredig verdeeld zijn als het aantal leden 

namelijk 21% van alle actieve coaches is een vrouw. Hierbij is het merendeel van de vrouwen actief in de 

rugbyschool.  
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Project 9. Meisjes competitie U14/U16 

Tijdens het seizoen 2018-2019 zijn er 7x tornooien: Deze dienen als voorbereiding op een competitie in 2020-

2021.  

• 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. 

 

 

 

Project 10. 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 2018-2019 met hun resultaten waren:  

 

Hong Kong World Series kwalificatietornooi –  4 tot 5 april 2019 



Het hoogtepunt van de dames sevens werking is de kwalificatie voor de WSS. België verloor twee van 

de drie wedstrijden in de poules waardoor het de finales van de dag nadien niet bereikte. Schotland 

verloor uiteindelijk de finale. Favoriet Japan sneuvelde in de kwartfinale.  

 

 

Wedstrijden 

België - Schotland: 12-31 

België -Mexico: 34-00 

België – Japan: 00-35 

 

Grand Prix Series (GPS) - Tornooi 1 in Frankrijk  

In het eerste tornooi van de GPS eindigde België achtste. Alle Europese landen traden aan met hun 

beste team aangezien het tornooi mee telde voor het Olympisch kwalificatietornooi. Ze eindigden op 

een 8ste plaats van de 12.   

Poule A Poule B Poule C 

Rusland Frankrijk Ierland 

Engeland België Spanje 

Polen  Wales Schotland 

Oekraïne  Nederland Italië 

 

Wedstrijden 

Bel-Wales: 26-19 

Bel-Ned: 7-5 

Bel-Fra: 0-26 

Bel-Spa: 5-34 

Bel-Scot: 7-31 

Bel-Pol: 5-19 

 

Grand Prix Series (GPS) - Tornooi 2 in Kharkiv  

Het tweede GPS eindigde België zesde. In een moeilijke poule wisten ze 2de te eindigen voor Engeland 

die met een aantal B-speelsters deelnam. Ze verloren uiteindelijk van Ierland in de ¼ van de cup en in 

de finale van de plate tegen Schotland. Deze laatste wedstrijd was de wedstrijd te veel. Eind ranking 



in de GPS of Europa is de 7de plaats.  

 

Poule A Poule B Poule C 

Frankrijk Rusland Italië 

Polen België Ierland 

Schotland Nederland Wales 

Oekraïne Engeland Spanje 

 

Wedstrijden 

Eng-Bel: 5-17 

Rus-Bel: 43-0 

Bel-Ned: 19-12 

Bel-Ire: 7-14 

Ned-Bel: 0-17 

Bel-Scot: 7-36 

 

 

Europees kampioenschap U18 – 31 augustus en 1 september 2019 

De U18 dames spelen dit weekend hun EK. Ze eindigden in 2018 op een 10de plaats. De ambities liggen 

dit jaar hoger. Het komende seizoen zal de werking van de U18 uitgebreid worden met de regionale 

selecties.  

Eindstand U18 kampioenschap 2018 

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 

 

 

 



Beleidsprioriteit 5 Topsport/clustering 

 

 

 

Naast het dames sevens team werkt Rugby Vlaanderen mee aan de zwarte duivels van morgen. Wij hebben een 

Vlaamse detectieploegen namelijk U16 waarvan de spelers nadien kunnen doorgroeien naar de nationale U17, 

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 35 spelers deel uitmaken van de Vlaamse U16 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.  

Onze ambitie is om in alle nationale ploegen minstens 1 op 3 een Vlaming te hebben. Meeting gebeurt tijdens 

het Europees kampioenschap van elke ploeg.  

 

U17 U18 U20 Black Devils 

Marcus Malfroot Jef Engels Brandon Faddar JB Declerq 

Maxime De Block Sebastiaan Ferrante Dries De Keyser Sven D'hooghe 

Jules Dumont Louis Peeters Charles Gedeyne Gillian Benoy 

Ward  Van Bourgoignie Lindert Vanhove Jordy Van Den Bossche Remi Dewolf 

Jan vdb Owen Appels Flor Van De Bussche Jens Torfs 

Hagar Lahousse Keanan Cneut Toon Deceuninck Nick Cording 

Pieter Jan Debruyne Thor Meskens Stef Vermeir Vermote Emiel 

Idris Bevan Stan Baeyens Maarten Huao 
 

Dante Visser Jannes Hofman Lars Deleeuw 
 

Jef Bernar Cesar Muhirwa Thibault Denollet 
 

Lucas Daele Amco Connaert Robbe Scherps 
 

Ernest Meecxk Arno Verbeeck Julien Eggermont 
 

Sebastien Pithie   Charlesty Berguet 
 

Timur Kirat   David Upton 
 

Kobe De Hoon     
 

Pem Dechen     
 

Patrick Deniz     
 



17 12 14 
 

27% 30% 29% Totaal  jeugd 28,67% 

29 
  

    
Staff Staff Staff 

 
Antonio Joe Cain Dries Michiels 

 
  Sebastiaen Roose Kristof Vanhout 

 
  Bert Pluym   

 
1 3 2 

 
 

Momenteel zitten wij niet ver van ons doel en is de situatie fel veranderd ten op zichte van een aantal jaar 

geleden.  

 



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.  

 

Zoals je kan zien in onderstaande grafiek zijn het aantal wedstrijden zonder ref teruggelopen maar 

blijft het een uitdaging om voor elke wedstrijd een scheidsrechter te voorzien. Het aantal forfaits is 

minder constant en flucueert van seizoen tot seizoen, nochtans is een regionalere competitie wel een 

belangrijke factor om de afstanden te beperken.  
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Project 11. Nieuwe jeugdregels  

Tijdens het seizoen wordt er gespeeld met nieuwe jeugdregels. Deze kan je hieronder terugvinden. 

Het doel van de regels is om meer spelers te betrekken die actief met de bal rondlopen. Daarnaast 

willen wij meer samenspel genereren.  

De basis van de nieuwe regels is gelegd door naar onze omringende landen te kijken. Zij hebben ook 

hun regels veranderd met dezelfde doelstelling.  

 

 

 

Project 12. Rugby in het Hoger onderwijs 

Het studentenrugby wordt georganiseerd door studentensport Vlaanderen. Zij organiseren het 

Belgisch en Vlaamse sevenskampioenschap. Zo ook in 2019. Wij zien hier een belangstelling van 



verschillende hoge scholen en universiteiten. Daarom willen wij naar het seizoen 2019-2020 het aantal 

wedstijden doen toenemen met extra tornooien/rugby XV wedstrijden.  

  



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 13. Jaarrekening en inkomsten/uitgaven 

Hieronder kan je de inkomsten en uitgaven voor 2018 terugvinden. De jaarrekening zit in bijlage en 

wordt hieronder besproken.  

Rugby Vlaanderen        

UITGAVEN n°   Begroting U    Actuals U  INKOMSTEN n°2   Begroting I    Actuals I  

    2018 31/12/18     2018 31/12/18 

VASTE KOSTEN   1        

Personeelskosten 11 261.684 € 237.791 Basis subsidies 50 € 270.552 € 287.280 

vaste kosten 
administratie 

12 50.000 € 46.857 
Laagdrempelig 
sporten 

501 € 31.000 € 24.647 

Sportverzekering clubs 13 65.000 € 60.676 Jeugdsport 502 € 30.000 € 27.000 

      Innovatief sporten 503 € 20.000 € 20.000 

BELEIDSPRIORITEITEN 2   Sportkampen 504 € 2.000 € 2.050 

Breedtesport, BF LS/SK 21 63.000 € 53.110 Topsport 505 € 65.000 € 66.158 

Retentie - BF IS Touch 22 22.000 € 22.626 Fondsenwerving 51 € 60.000 € 66.973 

Clubondersteuning/BF JS 23 55.000 € 61.797 Licenties leden 52 € 146.000 € 150.152 

Vrouwen 24 65.000 € 56.852 Organisaties 53 € 45.000 € 45.302 

Clustering/Topsport 25 35.000 € 42.353       

Marketing/overhead 
communicatie 

26 28.000 € 18.911       

Competities 27 3.000 € 4.764       

      Voorzieningen     

Voorzieningen 49 0 € 3.547 
Bijzondere 
opbrengsten 

99  € 217 

TOTAAL KOSTEN   647.684 € 609.283 TOTAAL INKOMSTEN   € 669.552 € 689.779 



        RESULTAAT    € 21.868   € 80.496  

 

Toelichting bij de jaarrekening 2018 

 

De jaarrekening wordt afgesloten met een winst van 80496 euro. Het balanstotaal bedraagt 549.473 

euro.  

 

Toelichting bij de balans 

 

Activa 

Afschrijvingen: 2.597 euro 

Vorderingen op klanten  voor 51.047 euro  

 

Passiva 

Openstaande leveranciers voor 39.920 euro 

Toe te rekenen kosten 316.336 euro (Reserves personeel, afrekening Arena, terugvorderbaarheid 

subsidies Sport Vlaanderen).  

Over te dragen opbrengsten: de helft van de totale licenties 2018-2019.  

 

Hieronder kan je ook een verzicht vinden van het procentueel aandeel van Sport Vlaanderen subsidies 

tov onze totale inkomsten. Dit is na 2018 opnieuw toegenomen omdat wij sindsdien ook 

topsportsubsidies krijgen waardoor het procentueel aandeel alleen maar gestegen is.  

 



 

Project 14. Promotiecampagnes Rugby Vlaanderen  

We hebben in 2019 twee campagnes gedaan. 1 voor de Limburgse clubs om vooral jeugdleden te 

bereiken en één voor heel Vlaanderen rond het WK rugby. Doel was hier om meer in de media te 

komen alsook nieuwe leden te bereiken. Hieronder een rapportage van de ingezette middeln en het 

bereik/rendement op social media. Dit gaat wel enkel om “betaald bereik” daarnaast is er ook het 

organisch bereik dat hier niet is opgenomen.  

 

WK RUGBY CAMPAGNE  

Media budget algemeen: € 2.168,99 (Excl. € 977,00 SEA google) 

 Bereikte mensen 923.502 

◦ Kostprijs/view: € 0,002 

 /maakkennis bezocht: 7.684 

◦ Kostprijs/target: € 0,282 

Mediabudget retargetting : € 755,20 

 /startpakket bezocht: 1.804 (€ 34) 

◦ Kostprijs/lead: € 0,019 

 /speelrugby bezocht: 2.663 (€ 225) 

◦ Kostprijs/lead: € 0,085 

 /club bezocht: 4.442 (€ 496,20) 

€ 381,370.00 

€ 387,098.00 

€ 345,420.00 

€ 364,590.00 

€ 363,333.42 

€ 403,522.06 

€ 715,826.00 

€ 656,392.73 

€ 562,080.00 

€ 600,660.00 

€ 574,173.00 

€ 666,165.00 

€ - € 100,000 € 200,000 € 300,000 € 400,000 € 500,000 € 600,000 € 700,000 € 800,000 

2013

2014
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subsidies Sport Vlaanderen

Inkomsten RV Subsidies SP

% 



◦ Kostprijs/lead: € 0,112 

 

LIMBURGSE CLUBS CAMPAGNE 

Mediabudget retargetting clubs: € 102 

 Bereikte mensen 6143 

◦ Kostprijs/view: € 0,017 

 /clubs bezocht: 462 

◦ Kostprijs/target: € 0,221 

 

  



Project 15. Goed bestuur 

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. 

 

In 2018 heeft Rugby Vlaanderen volgende doelstellingen gehaald: 

 

Zachte Indicatoren: voor 2018 koos Rugby Vlaanderen Indicator 3: De website van de organisatie 

vermeldt basisinformatie over de aangesloten clubs. De pagina werd volledig vernieuwd en geeft een 

goed overzicht van onze clubs: hun locatie, contactpersoon, aanbod, de beleving enz. Kijk gerust zelf 

op: https://rugby.vlaanderen/speelrugby/  

 

Harde indicatoren: 

Rugby Vlaanderen publiceert haar beleidsplan op haar website. Dat document is gemakkelijk terug te 

vinden en voor iedereen toegankelijk. 

https://rugby.vlaanderen/speelrugby/
http://rugby.vlaanderen/beleidsplan-2/


 

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). Er is 

tevens ook een aflossingstabel waarbij de eindmandaten van de bestuurders worden opgevolgd om 

de continuiteit te garanderen.  

 

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 2018 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. 

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/


 

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.   

 

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 

 

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: 19/03/2023 

2de mandaat als bestuurder (vanaf 

maart 2015) 

mailto:mathias@rugby.vlaanderen


 

Secretaris 

Koen Billet 

 

Mandaat tot: 14/03/2021 

2de mandaat als secretaris (vanaf maart 

2013) 

 

Bestuurder 

Bruno Cruyt 

 

Mandaat tot: 14/03/2022 

1ste mandaat als bestuurder (vanaf 

maart 2018) 

 

Bestuurder 

Karen Dejonckheere 

 

Mandaat tot: 14/03/2022 

1ste mandaat als bestuurder (vanaf 

maart 2018) 

 

Bestuurder 

Frederic Lacroix 

 

Mandaat tot: 14/03/2022 

1ste mandaat als penningmeester 

(vanaf maart 2014) 

 

Bestuurder 

Olivier Wellens 

 

Mandaat tot: 19/03/2023 

2de mandaat als bestuurder (vanaf 

maart 2015) 



 

Bestuuder 

Peter De Block 

 

Mandaat tot: 19/03/2023 

1ste mandaat als bestuurder ( vanaf 

maart 2019) 

 

Bestuurder  

Stijn Vanhauwermeiren 

 

Mandaat tot: 19/03/2023 

1ste mandaat als bestuurder ( vanaf 

maart 2019) 

 

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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