
25 januari 2021



} Covid-19 een stand van zaken
◦ Heropstart jeugdtornooien en competities
◦ Extra steun voor clubs

} Gedragscodes
} Hersenschuddingen in het rugby
} Clubbezoeken - Acropolisplan 2.0
} Extra dossiers FO jeugdsport 2021
} Beleidsplan 2021-2024
} Opleidingen voorjaar 2021
} Verenigingswerk
} Varia





Ø Heropstart Jeugdtornooien 

Voor kinderen tot 13 jaar (geboortejaar 2008 of later). Zij mogen:
•Trainen in georganiseerd verband (op de club)
•Trainer draagt een mondmasker
•Kleedkamers en clubhuis blijven gesloten

Herneming tornooien

06/03/2021 06 maart
27 maart
24 april
8 mei
15 mei

Lokaal kunnen er strengere maatregelen gelden



Ø Heropstart Competitie +14

Outdoor sportlessen en -trainingen met maximum vier personen zijn 
toegestaan als ze georganiseerd zijn door een club of vereniging. Een van 
die vier personen is altijd een meerderjarige trainer of begeleider.

Lokaal kunnen er strengere maatregelen gelden

Momenteel ligt er een mogelijke heropstart van trainingen op tafel voor half 
maart 2021.

Woensdag 02 februari 20u00 online meeting trainers



Versoepelingen indien: 
} Onder de 800 besmettingen / dag
} Onder de 75 ziekenhuisopnames / dag
} Onder de 3% besmettingsgraad

En dit voor periode van 3à4 weken zonder uitbraken 
van varianten



} Extra steun voor clubs:

Noodfonds
52.991€

Jeugdsport
27.558€

Korting lidgelden 2020-2021?

Arena
13.000€





https://rugby.vlaanderen/welkom-bij-rugby/de-waarden-van-rugby/

https://rugby.vlaanderen/welkom-bij-rugby/de-waarden-van-rugby/






ü Rechtzaak van 8 professionele 
ex-rugbyspelers tegen WR, 
England Rugby en WRU

ü Hersenschade

ü Communciatie vanuit Belgium 
Rugby via Sander Bomans => 
medische commissie

ü (+32) 491 64 67 08





ØIndividueel traject voor 
alle clubs

ØGekoppeld aan nieuw 
Acropolisplan 2.0

ØExtra dossiers





BOEIEN – BINDEN – BOUWEN



GET INTO 
RUGBY

https://rugby.vlaanderen/boeien/

RECREATIEVE 
VORMEN

DAMES 
JEUGD

https://rugby.vlaanderen/binden/


3-11j

https://rugby.vlaanderen/binden/

12-18j 19-24j 25+

https://rugby.vlaanderen/binden/


https://rugby.vlaanderen/bouwen/

https://rugby.vlaanderen/binden/


https://rugby.vlaanderen/bouwen/

https://rugby.vlaanderen/binden/
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} 🏠 reglement RV aangepast 
◦ Tuchtreglement grensoverschrijdend gedrag
◦ Tuchtreglement doping 
◦ Algemene update 
◦ https://bit.ly/2YefK6Y

} Verenigingswerk 
◦ Wijziging vanaf 2021 
◦ https://www.dynamoproject.be/VERENIGINGSWERK

} Jaar-/seizoenverslag 2019-2020
◦ https://bit.ly/3a02FE2

https://bit.ly/2YefK6Y
https://www.dynamoproject.be/VERENIGINGSWERK
https://bit.ly/3a02FE2

