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Jeugdsport- en forumvergadering – maandag 29 januari 2020  

Thema café: 

Er werden 3 “tafels” georganiseerd waarop de aanwezigen vrij konden kiezen om langs te komen en 

vragen te stellen en in interactie te gaan. 

Tafel 1: Twizzit: wat zijn de mogelijkheden of heb je nog vragen? 

Een aantal clubs laten zien hoe ze twizzit gebruiken voor inschrijvingslijsten, bevragingen, betalingen. 

Daarnaast zijn dit de vragen die vanuit de clubs komen:  

• Competitie wedstrijd en scheidsrechters => contactgegevens en mail beschikbaar stellen via 
twizzit  

• Diploma’s van trainers aanvullen in twizzit 

• Referee => level 1, bij effectieve referee aanduiden als niet-sportend  

• Prijs van een licentie kunnen instellen na een bepaalde periode  

• Spelerslijsten voor rugbyschool tijdens tornooi  
 

Tafel 2: Opleidingen: alle opleidingen in kaart brengen, welke op club en hoe aanvragen? 

• Clubs konden hier cursussen aanvragen bij hun op de club + kregen meer info over de 

werking/structuur van de opleidingen in Vlaanderen.  

Tafel 3: Scheidsrechters: hoe kunnen we meer scheidsrechters aantrekken We hebben via 

verschillende doelgroepen besproken wat we kunnen doen. Dit kwam eruit: 

• Leeftijd 0-12 jaar: aangepaste opleiding organiseren, jongeren zelf laten fluiten tijdens hun 

training aan hun leeftijdsgenoten (U8-U10-U12) 

• Leeftijd 13-18 jaar: breed communiceren, zichtbaar maken, aanwezigheid scheidsrechter 

coach (CMO), meer info delen, fluiten op training (ervaring opdoen), spelers met blessure 

aanspreken, gebrek kennis spelregels (opleiding kan dit verhelpen) 

• + 18 jaar: spelers met blessures aanpsreken, tijdstip cursus aanpassen zodat er geen 

wedstrijden zijn tijdens de cursus 

• Hoe behouden: steun CMO, 2x refs laten samen tellen (quota), verre verplaatsingen 

vermijden, gelijktrekken vergoedingen (U16-U18-dames …). Hoe hoger diploma hoe hoger 

diploma  

Ter info:  

Jeugdfestivals 2020 

Op het einde van het seizoen worden wederom de jeugdfestivals georganiseerd. 
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• Zaterdag 25 april Belgium Youth Festival U8 & U10 @ Nelson Mandela stadion 

• Zondag 26 april Belgium Youth Festival U12 @ Nelson Mandela stadion 

• Zaterdag 02 mei Vlaams Jeugdfestival U6-U8-U10-U12 @ Laakdal RC 

Belgium 7’s tornooien 

Er worden in de maand mei verschillende 7’s tornooien georganiseerd voor U16 & U18. Ze zijn nog op 

zoek naar clubs die zo’n tornooi kunnen organiseren. 

Ladies U15 project 

We hebben in 2019 een oproep gedaan naar clubs om mee in te stappen in het project van de U15 

Ladies. Hiermee willen we een pathway aanbieden voor meisjes tussen de jeugdschool en de 

volwassen dames competitie. 

Er zijn 13x clubs die hebben ingetekend om deel te nemen aan dit project. Langs RV kant zijn dit: 

Arendonk RC, BBRFC Celtic, Dendermonde RC, Gent RFC, Leuven RC & Oudenaarde RC. Langs 

LBFR kant zijn dit: Asub, Bosvoorde RC, Charleroi RC, Coq Mosan, Kibubu, Kituro & ROC. 

In samenwerking met beide liga’s en productiehuis De Formatie zullen we trachten om in september 

2021 te starten met een aparte U15 challenge voor meisjes. 

Clubs die later nog wensen in te stappen, kunnen nog steeds aansluiten. 

Bijscholing DRC - Scrum 

Dendermonde Rugby Club organiseert op zaterdag 08 februari 2020 een bijscholing scrumworkshop 

for coaches en masterclass for players gegeven door Gurthro Steenkamp. 

Twizzit 

Wij vragen aan alle clubs om hun bestuursleden en coördinators aan te vullen in twizzit. Dit kan door 

onder hun lidmaatschap de juist functie aan te geven.  

Uitpas 

De uitpas kan ook gebruikt worden door clubs. Het komt oorspronkelijk van de culturele sector. 

Mensen kunnen deze kaart voor een klein bedrag aankopen per jaar in hun stad of gemeente. Ze 

kunnen hiermee punten sparen en hun punten inruilen voor extra’s zoals een gratis pint op de rugby of 

promo materiaal. Mensen in kansarmoede krijgen korting op hun lidmaatschap waarbij een deel door 

de stad een deel door de club wordt betaald. Zie presentatie.  

Clubs die interesse hebben om mee te werken kunnen bij hun stad of gemeente terecht.  
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WK campagne  

In de presentatie in bijlage kan je de rapportage zien van deze campagne.  

Bevraging clubs 

Naar aanleiding van ons beleidsplan 2021-2024 hebben we een bevraging gedaan bij onze clubs. 

Er zijn 19x clubs die de bevraging hebben ingevuld. Zie presentatie voor de resultaten. 

Deze info zal ook meegenomen worden in de opmaak van ons nieuw beleidsplan. 

Uitdelen cadeaus aan de clubs 

Alle clubs ontvangen 30 startersgidsen. Clubs die hun initiaties hadden ingebracht op de website van 

Get Into Rugby ontvangen 30x tag gordels. 
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27 januari 2020
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} Thema café
} Competitie & jeugd
◦ Toelichting regel over derde ploegen in regionale divisie
◦ Jeugdfestivals 25-26 april & 2 mei
◦ Locatie voor Belgium 7’s tornooi
◦ U15 Ladies project

} Bijscholing DRC - opleidingsdag
} Leden in twizzit ingeven voor correcte cijfers (ook 

trainers, managers,... ) en wij een duidelijk beeld hebben 
en leden en bestuurders

} De uit-pas
} WK campagne!
} Varia

2

3

} Twizzit: wat zijn de mogelijkheden of heb je nog 
vragen?

} Opleidingen: alle opleidingen in kaart brengen, 
welke op club en hoe aanvragen?

} Scheidsrechters: hoe kunnen we meer 
scheidsrechters aantrekken - VR
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Spelers

Trainers per 
groep

Bestuurders

7

Punten sparen
en omruilen

Kortingvoormensen
in armoede

Marketing en
communicatie

8

9

UiTPAS aanwezig

Concrete gesprekken over
implementatie UiTPAS
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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

WK campagne

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)

Kostprijs/lead: € 0,112
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Bevraging clubs (n=19)

14

15

Wat vind je goed aan de opleidingen?
Antwoord #aantal clubs
Kwaliteit van de opleidingen 10
Op eigen club kan doorgaan 6
Aanbod van de opleidingen 4
Opleidingsdag 3

Wat kan beter? 
Antwoord #aantal clubs
Meer bijscholingen 4
opvolging scheidsrechters cursus 4
Meer medische opleidingen 3
Betere communicatie opleidinge 3
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17 18
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Hoe kan het Acropolis plan beter?
Antwoord #aantal clubs
Meer ondersteuning 6
Alles of niet evaluatie moet anders 4
Verdeling van de subsidies meer naar 4

Wat vindt jouw club positief aan het plan?
Antwoord #aantal clubs
Geeft structuur en zorgt voor een beleid 10
Overzichtelijk 4

19

◦ Hun fluo rugzakhoezen (indien je deze nog niet 
gekregen hebt)
◦ De beginnersgidsen! 
◦ Clubs die de bevraging in december hebben ingevuld 

krijgen eveneens 20 tags mee om te gebruiken voor de 
rugbyschool!
◦ Flyer’s 

29
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