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Woordje van de voorzitter  

  

Beste rugby vrienden, 

  

Als we dit voorwoord voor het jaarverslag 2019 aan het schrijven zijn, zitten we in een nooit gekende 

“bewegingsbeperkende “ periode. 

In al onze plannen en ambities van 2019 , was nergens rekening gehouden met een pandemie of een 

wereldwijde crisis. 

  

Ingrijpende weerfenomenen konden het WK in Japan wel even lamleggen, maar konden niet 

verhinderen dat Rugby wereldwijd kan genieten van meer en meer belangstelling 

Het aanstekelijke enthousiasme van de Japanse supporter en het aantrekkelijke spelniveau van onder 

meer Zuid-Afrika en Engeland , vonden ook hier In Vlaanderen gehoor.  

  

Onze unieke promotiecampagne en de rechtstreekse uitzending van de sleutelwedstrijden, weliswaar 

meestal via een betaalzender, deden ons vooruitblikken naar meer clubs en nog meer leden van onze 

rugbyfamilie. 

Eind 2019 kenden we inderdaad 4600 leden en 30 clubs en waren we mooi op weg naar de 5000 leden. 

De motor van onze groei blijven de dames en ook onze jongeren onder de 14 jaar. Deze combinatie zal 

een logisch vervolg kennen in een noodzakelijke competitie voor jonge meisjes (U15). 

  

2020 is het ook het laatste en vierde jaar van onze actieplan 2017-2020, het eerste naar het nieuwe 

sportdecreet.  

Onze geformuleerde ambities zullen nagenoeg gerealiseerd worden. Het nieuwe vierjarenplan staat al 

in de steigers. Het zal evenwaardig accenten leggen op topsport en recreatieve sportbeoefening in de 

meest brede zin.  

Zo kenden we de voorbije jaren de opkomst van diverse rugbyvormen zoals touch-rugby .  

Onze clubs worden meer en meer een baken in de omgeving en een gezellige ontmoetingsplaats voor 

alle generaties . Bovendien wordt in alle clubs gewerkt aan hedendaagse installaties. Nieuwe 

clubhuizen en (artificiële) velden worden overal ingehuldigd. 

Ondertussen kent de oudste stad van het land , Tongeren, een rugby club, onder de bescherming van 

Ambiorix.  

  



De appreciatie voor onze werking  en de open en correcte  communicatie met de subsidiërende 

organen zoals Sport Vlaanderen , maakt het mogelijk dat we erkend blijven als Topsportfederatie voor 

onze Belsevens-dames . 

Hierdoor neemt Rugby Vlaanderen de leidende rol op om hiervan een groter en liga-overstijgend 

project te maken.  

  

Aan het einde van 2019 stonden al lichten op groen voor een succesvol 2020. 

Dankzij alle medewerkers , binnen Rugby Vlaanderen en al onze clubs, en hun creativiteit komt het 

Rugby  versterkt en optimistisch uit het ongeluksjaar 2020 en zal het elan van 2019 misschien even 

geremd maar zeker niet gestopt worden. 

  

Onze oprecht appreciatie en dank voor jullie inzet en deze mooie realisaties.  

  

Namens het bestuursorgaan en alle medewerkers. 

  

Frank Michiels 

Voorzitter Rugby Vlaanderen 

 

 



Structuur van Rugby Vlaanderen  

Organigram 

De clubs zijn de leden van RV en hebben stemrecht op de algemene vergadering. Zij hebben 9 

bestuurders gekozen voor het bestuursorgaan van RV die de strategische lijnen uitzetten. Het 

bestuursorgaan heeft 4,6 voltijdse medewerkers ter beschikking om het beleid en de dagelijkse 

werking uit te voeren. De personeelsleden kan u terugvinden op onze website 

 

Samenstelling bestuursorgaan 

De raad van bestuur bestaat uit negen 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. De functieomschrijvingen kan je terugvinden op onze 

website.  

Voor 2020 heeft Frédéric Lacroix het bestuursorgaan verlaten en is Magteld Leys op de algemene 

vergadering van 28 augustus 2020 (unaniem) verkozen als bestuurster. Het mandaat van Frank 

https://rugby.vlaanderen/structuur/personeel/
https://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/
https://rugby.vlaanderen/structuur/bestuurders/


Michiels werd uitzonderlijk verlengd tot maart 2022 om de conituiteit binnen het bestuursorgaan te 

verzekeren.  

 

Hieronder onze bestuurders in beeld met hun mandaten:  

 

 

Voorzitter: 

Frank Michiels 

 

Mandaat tot: 19/03/2022 

2de mandaat als voorzitter, 

4de mandaat uitzonderlijk verlengd voor 2 jaar 
 

 

Bestuurder 

Arvid Leyman 

 

Mandaat tot: 19/03/2023 

2de mandaat als bestuurder (vanaf maart 2015) 

 

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 

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) 

 
 

Bestuurder  

Magteld Leys 

 

Mandaat tot: 19/03/2024 

1ste mandaat als bestuurder (vanaf augustus 2020) 

 

 



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.  

Wijze van omgang met de code goed bestuur  

Het bestuursorgaan streeft ernaar om elk jaar zo hoog mogelijk te scoren op de harde indicatoren die 

verdeeld zijn over het luik transparantie, democratie en interne verantwoording. Zij evalueerde de 

code goed bestuur op het think tank weekend bij de start van 2019. Daar werd de zelfevaluatie van 

elke bestuurder besproken alsook de punten die nog niet ingevuld werden zoals het deel rond 

belangenvermenging. Er werd afgesproken dit deel mee op te nemen in het huishoudelijk reglement, 

dat de punten van mogelijke belangenvermening op de agenda van het bestuursorgaan zullen 

aangeduid worden en dat er een register zal bijgehouden worden waarin alle belangenvermeningen 

worden bijgehouden.  

 

Het bestuursorgaan streeft naar een zo hoog mogelijke score. De score en evaluatieverslag kan je in 

bijlage terugvinden.  

Register van belangenconflicten Rugby Vlaanderen vzw 

In 2020 waren er twee gevallen van belangenconflciten waarbij de betrokken bestuurders zich 

onthielden in de discussie en de beslissing.  

 

Datum Omschrijving belangenconflicten Datum 

melding  

Betrokken 

bestuurder 

25/06/2020 Aanwerving occassionele medewerker Jake Meredith 

van Oudenaarde voor Rugby Vlaanderen. Bruno Cruyt 

is voorzitter van Oudenaarde en neemt niet deel aan de 

discussie/beslissing 

18/06/2020 Bruno Cruyt 

28/09/2020 Transfer Pierre Prieur Du Plessis van La Hulpe naar 

Leuven. Frank Michiels is bestuurder bij RC Leuven en 

Koen Billet zijn zoon speelt bij de U16. Beide 

bestuurders nemen niet deel aan de 

discussie/beslissing 

21/09/2020 Frank Michiels 

Koen Billet 

 

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 2019-2020 

(jaarverslag van 2019 is hierin verwerkt).  

 

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. 

 

In de figuur hieronder kan je de ledenevolutie zien van de laatste zeven seizoenen. Wij zien een 

gemiddelde toename van het aantal leden met 4%. Het laatste seizoen vlakt af, waarschijnlijk omwille 

van corona + overgang naar een nieuwe ledenadministratie (twizzit).  
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Het aandeel spelende leden van een zekere leeftijd in percentages kan je hieronder terugvinden. Er 

zijn drie groepen: rugbyschool (tot 12 jaar), adolescenten (13 tot 18 jaar) en senioren (> 18 jaar). Het 

merendeel van de leden is namelijk 52% is jonger dan 18 jaar. 

 

 

 

Hieronder kan je meer in detail de evolutie zien van de leden per groep. Je kan zien dat alle categorieën 

stijgen. Het laatste seizoen is enkel een terugval te merken bij de adolescenten. Aangezien het seizoen 

19-20 een bijzonder seizoen was zullen wij deze tendens verder monitoren. 
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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 2019 bereikten we bijna 19.000 leerlingen, dus een stijging tov 2018. In deze cijfers zitten ook de 

initiaties die de clubs in de scholen doen. Het GIR project wordt niet door elke club verwezelijkt, 

sommige clubs kiezen voor andere initiatieven om leden te werven.   

 

 

 

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. Je kan de 

volledige syllabus op onze website terugvinden.  

De leerkrachten LO bereiken we door mee te doen aan activiteiten van MOEV, BVLO en bijscholingen 

door de hogescholen en universiteiten. Daarnaast geven we ook initiaties aan de opleidingen 

lichamelijke opvoeding van de VUB, XIOS, KULeuven, UGent… In onderstaande grafiek kan je een 

overzicht van alle initiaties terugvinden.  
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http://rugby.vlaanderen/wp-content/uploads/2018/08/VRB_lesfiches_tag_naar_tackle_ok.pdf


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. 

 

Momenteel hebben twee ploegen in Vlaanderen een mixar ploeg namelijl: Rugby Mechelen en 

Rugbyclub Hasselt zijn zijn van start gegaan tijdens het seizoen 2019-2020 (Mixed ability Rugby) met 

wekelijkse trainingen. 

 

“ 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 gingen de Flemish Barbarians deelnemen aan het WK in Cork maar dit 

is wegens corona niet kunnen doorgaan. 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/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 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 gaan als volgt 

te werk:  

1.  Database uit uitpluizen om na te gaan of er bestaande spelers of oud-spelers uit de regio 

Tongeren komen 

2. Deze aanschrijven en enthousiasmeren om mee te bouwen aan een nieuw avontuur 

namelijk het oprichten van een rugbyclub  

3. Indien minstens 1à2 personen mee de kar willen trekken wordt er een traject gestart. Met 

hen wordt er samengezeten om te bekijken of:  

a. Te polsen naar hun ambities  

b. Te kijken naar welke doelgroep ze willen bereiken met de initiaties 

c. De rollen te verdelen: wie doet communicatie, wie geeft training etc 

4. De stad/gemeentelijke sportdienst wordt ingelicht en er wordt een samenwerking gestart 

voor:  

a. Te bekijken of we initiatietrainingen kunnen organiseren  

b. Een locatie te zoeken voor de initiatietrainingen  

c. Een promotiestrategie wordt voorbereid 

d. Te kijken of de stad op een andere manier kan ondersteunen  

5. De initiaties worden gestart en de leden worden overtuigd om lid te maken. Geleidelijk 

wordt gekeken of er leden zijn die de club mee willen uitbouwen.  

Rugby Vlaanderen voorziet van zijn kant eveneens steun. Wij ondersteunen deze clubs met een aantal 

initiatieven zoals:  

1. RV voorziet start rugbymateriaal  

2. RV helpt bij het promotiemateriaal (vlaggen, banners, tenten) 

3. RV helpt in de zoektocht naar een trainer en kan deze gedeeltelijk vergoeden 

4. RV helpt met de promotiestrategie  

5. RV helpt in de contanten met de gemeente/stad 

 



 

In 2019-2020 is Aalst gestrat met zijn werking. Daar zijn momenteel wekelijkse trainingen. In Zottegem 

is het project uitgesteld tot de lente van 2021 net zoals in Heist-Op-Den-Berg.  

Het proces blijft hetzelfde maar we willen de clubs  

Project 4. Rugbykampen  

Hieronder kan je het aantal deelnemers terugvinden van onze kampen. Enkel het rugbykamp initiatie 

& vervolmaking >12j wordt door SP gesubsidieerd. Momenteel hebben we daar meer dan 51 

deelnemers.  
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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 

26% 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%.  

 

 

 

Hieronder kan je de drop-out terugvinden en de doorstroom van de afgelopen drie seizoen.  

 

U06 U08 U10 U12 U14 U16 U18 Dames Senioren

Doorstroom 72% 78% 74% 79% 80% 76% 61% 73% 73%

Drop-out 28% 22% 26% 21% 20% 24% 39% 28% 27%
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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.  
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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 vijf seizoenen.  

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

Geen club 35 / / 
   

ARC 279 290 300 305 279 6 

ARCT / / / 22 34 27 

Arendonk 50 77 130 126 137 13 

Beernem 5 41 58 56 76 19 

Brigandze / / 68 67 74 20 

Brugge 120 155 176 174 144 12 

BSB 134 80 88 78 51 26 

Celtic 331 371 389 434 397 3 

DRC 542 561 483 452 435 1 

Gent 301 357 348 392 414 2 

Hamme 84 95 110 117 105 16 

Haspinga  44 58 77 82 67 21 

Hasselt 84 66 62 71 85 17 

Kortrijk  101 124 165 168 153 10 

Laakdal 158 120 138 132 116 15 

Leuven 301 286 284 282 305 4 

Lokeren / 26 49 46 7 29 

M. Roosters 31 16 0 0 0 30 

Mechelen 176 194 212 219 212 9 

Murphys 39 38 45 61 65 22 

Oudsbergen 91 57 95 82 65 22 

Pajot 232 251 282 295 267 7 

RC9 117 131 132 126 150 11 

Rebels 71 71 48 26 33 28 

Rhinos 179 199 215 264 304 5 

RSL 28 48 66 94 77 18 



Schilde 256 260 221 254 245 8 

Tiegem 47 70 86 70 64 24 

Turnhout 2 32 9 1 0 30 

Vorst     57 25 

Waereghem 91 114 116 133 132 14 

Totaal 3929 4188 4452 4629 4550  

 

 

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.  

 

 

In onderstaande tabel kan je terugvinden hoeveel clubs er de afgelopen seizoenen de nationale en regionale 

criteria hebben beheeld en wat het totaal budget was voor het Acropolisplan.  

 

 

 

Project 8. opleidingen 

We vinden het belangrijk om vanuit Rugby Vlaanderen een groot aanbod te hebben. Dit door een goede blend 

van opleidingen vanuit Sport Vlaanderen en degene die internationaal erkend zijn. Daarom werken we nauw 

samen met Sport Vlaanderen, World Rugby, RFU (Engeland) en SRU (Schotland). Zo houden we onze opleidingen 

Acropolisplan 2017-2019 

# Clubs Nationale 

criteria 

Regionale 

Criteria 

Kwaliteitslabel Extra 

dossiers 

Subsidies 

clubs 

2016-2017 6 10 geen uitgereikt 4  €     29.242,11  

2017-2018 5 10 2 5  €     33.400,00  

2018-2019 1 10 1 5  €     33.041,00  



up to date en zijn wij mee met de nieuwste trends in het internationale rugbylandschap. In onze nieuwe pathway 

is dan ook ruimte voor elke coach om op zijn niveau door te groeien, met als doel een doorgroei te creëren om 

een trainer A te organiseren in 2023. 

 

Door het groeien van ons aantal opleidingen en aantal deelnemers moeten we ervoor zorgen dat de evaluatie 

van de cursisten nog altijd kwaliteitsvol gebeurt. Wij geloven sterk in het procesgericht evalueren van een coach. 

Het gebruik van een tool als Coach Logic zorgt ervoor dat wij altijd in verbinding kunnen staan met onze 

cursisten. Door dit is feedback, zelfreflectie en evaluatie vanop afstand meer mogelijk en is er een veel grotere 

ROI in de tijd die wij spenderen als educators.  

 

 

 

 

Beleidsprioriteit 4 Vrouwen  

 

 

 

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

hebben we deze doelstelling bereikt, momenteel in 19-20 is 23% van alle spelende leden is een vrouw. Vorig 

seizoen was dit nog 22% dus het aandeel vrouwen stijgt elk seizoen. In de onderstaande grafiek kan je de 

verdeling per categorie terugvinden. Zo kan je wel zien dat het aantal dames de laatste seizoenen gestegen zijn.  

Door Corona zijn de cijfers voor 2019-2020 wat vertekend maar is er algemeen een stijging waar te nemen.  
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Indien we per club gaan kijken zien we dat de meest clubs allemaal vrouwelijke speelsters hebben. Hieronder 

het aantal vrouwelijke leden per club.  

 

Clubs U17 U15 Eindtotaal 

spelende dames 

Antwerp Rugbyclub 2 6 47 

Brigandze Rugby Compagnie 0 0 28 

Brugsche Rugby Club 2 2 34 

Dendermonde Rugby Club 6 11 86 

Gent Rugby Football Club 8 9 87 

RC VORST 1 0 22 

Rhinos Rugby Oudenaarde 8 5 66 

Rugby Murphy's Lommel 1 0 20 

Rugby RSL 0 0 17 

Rugbyclub 9 Heusden Zolder 3 4 48 

Rugbyclub BBRFC CELTIC 6 5 65 

Rugbyclub Beernem 0 0 10 

Rugbyclub British School Of Brussels 0 0 2 

Rugbyclub Curtrycke 1 5 61 

Rugbyclub Diabolos Schilde 3 4 37 

Rugbyclub Hamme 2 2 36 

Rugbyclub Haspinga 0 0 22 

Rugbyclub Hasselt 0 0 4 

Rugbyclub Laakdal 6 4 34 

Rugbyclub Leuven 1 1 46 
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Rugbyclub Mechelen 3 5 42 

Rugbyclub Meetjesland 0 0 9 

Rugbyclub Oudsbergen 8 2 20 

Rugbyclub Pajot 5 1 45 

Rugbyclub Pitbulls Arendonk 2 5 37 

Rugbyclub Waeregem 3 4 32 

Tiegem Tigers RUFC 4 3 27 

(leeg) 0 0 0 

Eindtotaal 75 78 984 

 

Project 9. Meisjes competitie U15 

In 2019 hebben wij de volgende testtornooien afgewerkt voor de U15 dames:  

• 12 januari 

• 10 februari 

• 3 maart 

• 06 april 

• 25 april 

Hier spelen we telkens 10 vs 10 op een ½ terrein indien de aantallen minder zijn wordt er overgeschakeld naar 

7vs7. In het seizoen 2020-2021 gaan we starten met een competitie voor deze leeftijdsgroep.  

Hiervoor werd ism de deelnemende clubs een campagne uitgewerkt om nieuwe dames aan te trekken. Deze 

campagne zal doorlopen in het voorjaar van 2021. 

 

 

 



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.  

 

De elite ploeg had in 2019 drie grote tornooien:   

1. De Hong-Kong World Series Qualifier in april = kwalificatietornooi voor de World Series (beste 12 in de 

wereld)  

2. Women Grand Prix Sevens (WGPS) tornooi in Europa (= EK, gespeeld over twee tornooien) in juni en juli 

= belangrijk voor de ranking in Europa maar ook belangrijk voor de kwalificatie voor de World Series 

Qualifier.  

3. Het Olympische kwalificatietornooi in juli. (Winnaar kwalificeert zich voor de Olympische spelen in Tokio 

2024. Plaats 2 & 3 kwalificeren zich voor het world repachage tornooi, waarvan de winnaar zich op zijn 

beurt kwalificeert voor de olympische spelen.)  

 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste tornooien:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder het verloop van hun belangrijkste activiteiten in 2019 met de resultaten. Naast de tornooien zijn er 

de stages en wekelijkse groepstrainingen op dinsdag en donderdag. Daarbuiten worden de dames fysiek 

begeleid om kracht, uithouding en snelheid individueel te trainen. 

Januari:  

8 groepstrainingen met fysieke evaluaties  

April 

Hong Kong qualifier 

for World Sevens 

Series  

 

Juli 

OQT 13&14 

WGPS 2 – 20&21 

December 

Dubai Sevens 

(Invitational 

Tournament)  

June 

WGPS 1 (Top 12) 

29&30  

  



Februari:  

6 groepstrainingen en 8 hypoxie sprintsessies ter voorbereiding van Hong Kong Sevens 

Maart:  

Stage Madrid (10/03-16/03), 3 groepstrainingen  

o Oppositie tegen een spaanse selectie, veel rotatie in de ploeg. 

April :  

6&7 Hong Kong Sevens; 2 trainingen en weekendstage (2 dagen)  

Datum Uitslag 

04/04  Belgium - Scotland 12-31 

04/04  Belgium - Mexico 34-0 

04/04  Belgium- Japan 0-35 

 

Een teleurstellend resultaat in Hong Kong gezien de hoge verwachtingen de dames henzelf hadden opgelegd. 

We zaten in een zware poule waarbij Schotland 2e eindigt en Japan (degradeerde het jaar voordien) strandt in 

de halve finale (verlies van Schotland). Brazilië haalt het in de finale van Schotland en promoveert volgend jaar 

naar de World Sevens Series.  

 

Algemeen waren onze fysieke kwaliteiten en aanpassingsvermogen niet op niveau om mee te strijden voor de 

podiumplaatsen. 

We kunnen vaststellen dat er veel mogelijkheden zijn om te verbeteren in onze voorbereiding:  

1. Trainen met opposities om de dames onder druk te laten trainen.  

2. Te weing competitie in de ploeg; uitgebreidere trainingsgroep is nodig om het niveau naar boven 

te halen. 

3. Kwaliteit rugbytrainingen in club.  

4.  

Mei: 7 groepstrainingen & Hinton Sevens (voorbereidingstornooien)  

Datum Uitslag 

24/05  Belgium - Russia 21-7 

24/05  Belgium – France Dev. 19-17 

25/05 Belgium- Ile De France 19-12 

25/05 Belgium- France U 24-14 

25/05 Belgium- France Dev. 0-26 

 

Juni: Weekendstage en 5 groepstrainingen 

29/06 & 01/07 Marcoussis (Fra): eerste WGPS tornooi. De timing van het tornooi  word op de dag zelf aangepast 

door de aanhoudende hitte, waardoor we veel meer tijd hadden om te recupereren in de middag, maar 



avondrecuperatie onder druk stond.  

Eindstand: 8e plaats 

29/06 - 11h57 Belgium – wales 26 - 19 

29/06 – 17:25 Belgium - Nederland 7-5 

29/06 – 20h32 Belgium - France 0-26 

30/06 - 12h06 Belgium – Espana 5-34 (Kwart finale Cup) 

30/06 - 14h15 Belgium - Scotland 7-31 

30/06 - 21h12 Belgium – Polen 5-19 

 

Juli: 1 Stage & 2 groepstrainingen. 

Olympisch kwalificatietornooi: Geen deelname 

Aangezien dit jaar onderscheden wordt van andere jaren door de aanwezigheid van de kwalificatie procedure 

voor de Olympisch spelen moest de sportieve staff van de Belsevens een keuze maken. Ondanks het feit dat de 

uitslag van het eerste deel van de WGPS bepalend is voor de kwalificatie van het Stand-Alone Olympic 

Qualification Tournament, zijn de criteria van speelgerechtigheid verschillend.  

 

In onze intentie om de prioriteit op lange termijn voorkeur te geven en ons te kwalificeren voor de Olympische 

spelen in 2024 zien we de kwalificatie voor de World Series als een cruciale stap, waardoor we meer belang 

hechten aan de resultaten van de WGPS met zicht om ons te kwalificeren voor de Hong Kong Qualifiers.  

 

De speelgerechtigheidscriteria laten ons niet toe om deel te nemen aan beide competities met dezelfde 

spelersgroep, waardoor wij de keuze hebben gemaakt om deel te nemen aan de WGPS zonder aanspraak te 

maken op het kwalificatieproces voor de Olympische spelen.  

 

Het is pas na een grondige evaluatie van alle aspecten dat we tot deze keuze zijn gekomen, die ons moeilijk ligt 

maar in onze ogen ook de meest logische. Het is dan ook met de volste overtuiging en vertrouwen in de groep 

dat we dit weekend de competitie met Europese top aangaan.  

 

20/07 & 21/07 Kharkiv (Ukr): Dit is het tweede WGPS tornooi met een goede start van het tornooi met winst 

tegen Engeland (net gekwalificeerd voor de olympische spelen) en winst tegen Nederland. Op dag twee hebben 

we een grote kans laten liggen om ons voor het eerste te kwalificeren voor de halve finales door nipt te verliezen 

van Ierland. Winst tegen Nederland en verlies van Schotland leveren ons een zevende plaats op. 

20/07 - 11h06 Belgium - England 17-5 

20/07 - 13h29 Belgium - Russia 0-43 

20/07 - 13h44 Belgium - Nederland 19-12 

21/07 - 9h44 Belgium - Ireland 7-14 (Kwart finale Cup) 



21/07 - 13h15 Belgium – Nederland 17-0 

21/07 - 16h24 Belgium - Scotland 7-36  

 

Ook op de resultaten van de Europses competitie valt te concluderen dat we ons nog niet met de volledige top 

kunnen meten, maar consistent kunnen presteren op ons niveau en dat een 7e plaats in Europa een heel correct 

resultaat is met deze ploeg. Het was een opmerkelijk kwalitatieve competitie die blijft groeien, de topploegen 

in Europa, die meedraaien in de World Sevens Series, pieken dit jaar met hun ploeg gezien de olympische 

kwalificatietornooien.   

 

September: 

4 trainingen waarbij nieuwe speelsters worden uitgenodigd ter observatie. Bedoeling is om in Oktober te 

beginnen met een nieuwe groep van 22 speelsters.  

Oktober: 

Stage (Sport Vlaanderen – Gent) & 6 groepstrainingen, 1 gezamelijke krachtsessie. 

Start nieuw seizoen met nieuwe coach Romain Huet. Observatie speelster in groep en fysieke testen staan 

centraal.  

 

 

November: 

Elche (voorbereidingstornooi) , 5 groepstraining, 1 traininsdag & 1 gezamelijke krachtsessie. 

 

9/11&10/11: tornooi Elche 7’s (Spanje): sterk bezet tornooi (dient voor veel teams als voorbereiding op de 

World Sevens Series van Dubai). Nieuwe groep, andere voorbereiding, veel aanpassingen voor de dames. Niet 

veel gewonnen, vooral geleerd. 

09/11 - 12h35 Belgium – Polen 0-21 

09/11 - 14h50 Belgium – France 0-45 

09/11 - 17h40 Belgium - Irelande 0-23 



09/11 - 10h40 Belgium – France dev. 24-17 

09/11 - 13h10 Belgium - Espana 5-19 

09/11 - 15h05 Belgium - Espana 17-5 

• December:  

Trainingen voorgaand aan het tornooi:  

• 5/6&7/12 december: Dubai 7’s 

 

5/12 Belgique – Arukas (Jpn) 12-12 

5/12 Belgium - France Développement 0-47 

6/12 Belgium – Kenya 5-26 

6/12 Belgium – Tokyo (Jpn) 5-12 

7/12 Belgium – TNL (Eng) 12 - 5 

 

Dit tornooi blijft belangrijk in de voorbereiding van ons seizoen. Het tornooi is in december, geen ideaal moment 

om te trainen in België, middenin verschillende competities en ideaal dus als voorbereiding op ons seizoen, 

mogelijkheid om rotatie in de ploeg te brengen met goede tegenstanders als goede referentie voor ons niveau. 

  



 

Beleidsprioriteit 5 Topsport/clustering 

 

 

 

Bij Rugby Vlaanderen is er één detectieploeg, namelijk de Vlaamse u16 ploeg. De selectie gebeurt via een 

selectietornooi in september en scouting doorheen het seizoen. 35 jonge spelers trainen  dan tweewekelijks 

samen en spelen een 5-tal wedstrijden met een eindtornooi in Frankrijk. De u16 fungeert als opstap naar de 

nationale u17 ploeg.  

 

Dit is de volgende opstap na de u16. Hier werken we samen met onze Waalse collega’s en dit is dan ook de 

eerste nationale jeugdploeg in onze pathway. Alle spelers van beide u16 ploegen zijn hier samen. Zij trainen al 

elke week, maar hier wordt nog meer gefocussed op de speler individueel in onze academy. Het opvolgen van 

kracht en conditie, blessurepreventie, skills,… Zij spelen 5 internationale wedstrijden per jaar met een 

eindtornooi in Nederland.  

 

 

Figuur 1: Pathway topsport XV 

 



 

 

 



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. 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. In het seizoen 2019-2020 ging de competitie voor 

studenten doorgaan maar deze is momenteel uitgesteld. Hieronder de planning:  

 

Vorig seizoen waren er 6 mannelijke teams en 3 vrouwelijke teams actief. Goed voor een 200-tal 

deelnemers. In 20-21 willen we beter doen en meer spelers begeleiden. Het gaat om de volgende 

onderwijsinstellingen:  

• KULeuven (met damesteam) 

• UGent (met damesteam) 

• VUB 

• KULAK (Kortrijk)  

• Universiteit Antwerpen (met damesteam) 

• Hogeschool Gent 

 

De competitie voor 20-21 is dus de eerste try-out na de testtornooien en noemt de Sevens series. De 

tornooien zullen allemaal in de late namiddag georganiseerd worden van 15h tot max 22h. Op die 

manier trachten we zoveel mogelijk buiten de lessen van de studenten te blijven + houden we rekening 

met de spitsuren in het verkeer.  

 

Er zijn in totaal vier tornooien in Vlaanderen die deel uitmaken van het Sevens circuit:  

• 28  oktober (Antwerpen) 
• 18 november (Gent) 
• Midden feburari (Leuven) 
• Mei: Final leg in Mandela 

 

Daarnaast is er nog het BSK (Belgische kampioenschap) rugby 7’s op 31/3 of 28/4. Naast het sevens is 

er voor de grotere studententeams ook nog de mogelijkheid om 15’s rugby te spelen op de Vlaamse 

finaledag in maart 2021. Hieronder een overzicht:  

 

 

 

 



 

 

 

Tijdens de vier tornooien van de sevens series verzamelen de ploegen punten, waarna de eindwinnaar 

bekend is op de 4de speeldag. Dit is ook het moment waar de speler en speelster van het schooljaar 

bekend worden gemaakt.  

 

  

1  

28/okt in 

Antwerpen 

BSK  

28/apr  



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 voor 2019 terugvinden. De jaarrekening zit in bijlage en 

wordt hieronder besproken.  

 

UITGAVEN n°  B 2019   U 2019  INKOMSTEN n°2 BE 2019 I 2019 

VASTE KOSTEN                 

Personeelskosten 11  €    242.537   €    209.889  Basis subsidies 50  €      238.144   €      213.106  

vaste kosten administratie 12  €      50.000   €      48.741  Laagdrempelig sporten 501  €        25.500   €        21.548  

Sportverzekering clubs 13  €      72.000   €      69.193  Jeugdsport 502  €        24.827   €        25.103  

Transport (Auto)  14     Innovatief sporten 503  €        20.000   €        17.640  

        Sportkampen 504  €          2.000   €           1.277  

BELEIDSPRIORITEITEN       Topsport 505  €        74.770   €        77.630  

Breedtesport, BF LS/SK 21  €      59.793   €      68.663          

Retentie - BF IS Touch 22  €      22.000   €      26.640  Fondsenwerving 51  €        50.000   €        60.667  

Clubondersteuning/BF JS 23  €      67.534   €      62.358  Licenties leden 52  €      165.000   €      141.549  

Vrouwen 24  €      87.700   €    113.757  Organisaties 53  €        45.000   €        48.763  

Clustering/Topsport 25  €      35.000   €      44.396          

Marketing/overhead 
communicatie 

26  €      36.000   €      51.781          

Competities 27  €         2.500   €         3.195  Voorzieningen 49    €        51.970  

                

Voorzieningen 49  €                -      Bijzondere 
opbrengsten 

99     

TOTAAL KOSTEN    €    675.064   €    698.613  TOTAAL INKOMSTEN    €      645.242   €      659.252  

        RESULTAAT   -€ 29.822,21 -€ 39.361,11 



 

Toelichting bij de jaarrekening 2019 

 

De jaarrekening wordt afgesloten met een verlies van 39.361,11€. Dit vooral te wijten aan verhoogde 

kosten voor topsport en verminderde inkomsten uit subsidies  

 

Toelichting bij de balans 

 

Activa 

Vorderingen op klanten  voor 104.674 euro  

 

Passiva 

Openstaande leveranciers voor 67.132 euro 

Toe te rekenen kosten 261.021 euro (reserves personeel, afrekening Arena, terugvorderbaarheid 

subsidies Sport Vlaanderen).  

Over te dragen opbrengsten: de helft van de totale licenties 2019-2020.  

Balanstotaal: 476.485 euro 

 

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.  
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Project 13. 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 middelen 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) 

◦ 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 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

 



 

nr. 0417871842   VKT-vzw 2. 

1. BALANS NA WINSTVERDELING 
 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

    

ACTIVA    

    

VASTE ACTIVA 20/28  5925  
 

 
 

I. Oprichtingskosten  ............................................................  20  ________________    

II. Immateriële vaste activa (toelichting I, A)  ........................  21  ________________    

III. Materiële vaste activa (toel. I, B)  ......................................  22/27  ________________    

A. Terreinen en gebouwen  ................................................  22  ..............................    

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging  ..............  22/91  ..............................   
 

2. Overige  ....................................................................  22/92  ..............................   
 

B. Installaties, machines en uitrusting  ...............................  23 5925 

 

  

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging  ..............  231  ..............................   
 

2. Overige  ....................................................................  232  ..............................   
 

C. Meubilair en rollend materieel  .......................................  24  ..............................    

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging  ..............  241  ..............................   
 

2. Ander  .......................................................................  242  ..............................   
 

D. Leasing en soortgelijke rechten  ....................................  25  ..............................    

E. Overige materiële vaste activa  ......................................  26  ....................... ……   

1. Die volle eigendom zijn van de vereniging  ..............  261  ..............................   
 

2. Overige  ....................................................................  262  ..............................   
 

F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen  .......................  27  ..............................    

IV. Financiële vaste activa (toel. I, C en II)  ............................  28  ________________    

    
 

    
 

VLOTTENDE ACTIVA 29/58        

    
 V. Vorderingen op meer dan één jaar ..................................  29  ________________    

A. Handelsvorderingen  ......................................................  290  ..............................    

B. Overige vorderingen  .....................................................  291  ..............................    

. waarvan niet-rentedragende vorderingen of 

gekoppeld aan een abnormaal lage rente...................  

 

2915 

 

 ..............................  

 
 

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering  ........................  3  ________________    

A. Voorraden  .....................................................................  30/36  ..............................    

B. Bestellingen in uitvoering  ..............................................  37  ..............................    

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar  .............................  40/41  ________________    

A. Handelsvorderingen  ......................................................  40 51047 ....................    

B. Overige vorderingen  .....................................................  41  ..............................    

. waarvan niet-rentedragende vorderingen of 

gekoppeld aan een abnormaal lage rente...................  

 

415 

 

 ..............................  

 
 

VIII. Geldbeleggingen (toel. II)  .................................................  50/53  ________________    

IX. Liquide middelen  ..............................................................  54/58 492352 __________    

X. Overlopende rekeningen  .................................................  490/1  ________________    

TOTAAL DER ACTIVA 20/58              549474     



 

nr. 0417871842   VKT-vzw 3. 

 Codes Boekjaar Vorig boekjaar 

PASSIVA    

EIGEN VERMOGEN 10/15  158284     

    
 I. Fondsen van de vereniging  .............................................  10  ________________   
 

A. Beginvermogen  .............................................................  100  ..............................   
 

B. Permanente financiering  ...............................................  101  ..............................   
 

III. Herwaarderingsmeerwaarden  .........................................  12  ________________    

IV. Bestemde fondsen (toel. III)  .............................................  13 111699 __________    

V. Overgedragen winst  .........................................................  140 46585 ___________    

Overgedragen verlies  ................................................... (-) 141 ( ______________ )  
 

VI. Kapitaalsubsidies  .............................................................  15  ________________    

VOORZIENINGEN  16   3

8

7

6

1

,

8

4 

   

    
 VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten (toel. IV) .......  160/5  ________________   
 

B. Voorzieningen voor schenkingen en legaten met 

terugnemingsrecht (toel. IV)  .......................................  

 

168 
 
 ________________   

  

SCHULDEN 17/49   4

7

0

9

7

,

6

5 

   

    
 VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. V) ...........................  17  ________________   
 

A. Financiële schulden  ......................................................  170/4  ..............................   
 

1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke 

schulden  ..................................................................  

 

172/3 

 

 ..............................  

 
 

2. Overige leningen  .....................................................  174/0  ..............................   
 

B. Handelsschulden  ..........................................................  175  ..............................   
 

C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  ...............  176  ..............................   
 

D. Overige schulden  ..........................................................  179  ..............................   
 

IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. V) .....................  42/48 74854 ___________   
 

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar 

vervallen  ........................................................................  

 

42 

 

 ..............................  

 
 

B. Financiële schulden  ......................................................  43  ..............................   
 

 1. Kredietinstellingen  ...................................................  430/8  ..............................   
 

 2. Overige leningen  .....................................................  439  ..............................   
 

C. Handelsschulden  ..........................................................  44 39920 ....................   
 

1. Leveranciers  ............................................................  440/4  ..............................   

2. Te betalen wissels  ...................................................  441  ..............................   

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen  ...............  46  ..............................   

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen 

en sociale lasten  ...........................................................  

 

45 

 

34934 ....................  

 

1. Belastingen ..............................................................  450/3  ..............................   

2. Bezoldigingen en sociale lasten  ..............................  454/9  ..............................   

F. Overige schulden  ..........................................................  48  ..............................   

1. Vervallen obligaties, coupons en borgtochten 

ontvangen in contanten  ...........................................  

 

480/8 

 

 ..............................  

 

2. Rentedragend ..........................................................  4890  ..............................   

3. Niet-rentedragend of gekoppeld aan een abnormaal 

lage rente  ................................................................  

 

4891 

 

 ..............................  

 

X. Overlopende rekeningen ..................................................  492/3 316336 __________  

 

 

TAAL DER PASSIVA 10/49     549474  



Peildatum : 29/01/2020

Deelindicator Ja/Nee/Nvt Score deelindicator
Score

indicator
Motivering Tips

Publiceert de organisatie de meest recente versies van de 

statuten, interne reglementen, organigram, sportregels op 

haar website?

ja 1

Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te 

vinden via (doorklikken op) de homepagina?
ja 1

Publiceert de organisatie het gehanteerde beleidsplan op haar 

website?
ja 1

Is dat document voor iedereen toegankelijk en terug te vinden 

via (doorklikken op) de homepagina?
ja 1

Publiceert de organisatie het meest recente jaarverslag? ja 1

Publiceert de organisatie de jaarverslagen van de 4 

voorgaande jaren?
ja 1

Zijn deze documenten voor iedereen toegankelijk en terug te 

vinden via (doorklikken op) de homepagina?
ja 1

Publiceert de organisatie een publieke versie van de notulen 

van de raad van bestuur op haar website? Om redenen van 

privacy of discretie kan volledige transparantie soms niet 

aangewezen zijn.

ja 1

Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en 

de (motivering van) de beslissingen weer?
ja 1

Wordt een publieke versie van de notulen van alle 

vergaderingen van de raad van bestuur van de afgelopen 12 

maanden gepubliceerd?

ja 1

Publiceert de organisatie de notulen en resultaten van de 

stemmingen van de algemene vergadering op haar website?
ja 1

Geven de notulen een samenvatting van de besprekingen en 

de resultaten van de stemmingen weer?
ja 1

Publiceert de organisatie de notulen van de algemene 

vergaderingen die de afgelopen vier jaar plaatsvonden?
ja 1

Vermeldt de website van de organisatie de actuele 

samenstelling van de raad van bestuur? 
ja 1

Wordt voor elk lid van de raad van bestuur de start- en 

einddatum van het mandaat vermeld?
ja 1

Wordt het aantal en de duurtijd van de voorgaande mandaten 

vermeld (indien van toepassing)?
ja 1

1.7

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op

geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de

remuneratie van de leden van de raad van

bestuur.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op

geanonimiseerde of geaggregeerde wijze over de

bestuursvergoeding van de leden van de raad van bestuur en

de voordelen in natura?

nee 0 0
Er wordt gerapporteerd in het JV 2018 maar de bedragen ontbreken. Bij de 

evaluatie goed bestuur 2018 werd meegedeeld dat dit in 2019 (JV 2018) 

verwacht werd.

1.8

De organisatie rapporteert in het jaarverslag op

geanonimiseerde wijze over de verklaringen van

belangenconflicten en de goedgekeurde

besluiten waarbij sprake is van

belangenconflicten.

Rapporteert de organisatie in het jaarverslag op

geanonimiseerde wijze over de verklaringen van

belangenconflicten en de goedgekeurde besluiten waarbij

sprake is van belangenconflicten?

ja 1 1 Rapporteren erover maar er waren geen belangenconflicten in 2018.

Werd in het laatst verschenen jaarverslag gerapporteerd over

de wijze waarop de federatie is omgegaan met de code goed

bestuur in Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en

zachte indicatoren?

ja 1

Licht de organisatie de gevallen waar wordt gekozen om af te

wijken van de code beargumenteerd toe, volgens het ‘pas toe

of leg uit’-principe? 

nvt

1

1. DIMENSIE TRANSPARANTIE

1.2

De organisatie publiceert haar beleidsplan op 

haar website. Dat document is gemakkelijk terug 

te vinden en voor iedereen toegankelijk.

1

1.3

De organisatie publiceert het jaarverslag op de 

website. Dat document is gemakkelijk terug te 

vinden en voor iedereen toegankelijk.

1

1.9

De organisatie rapporteert in het jaarverslag over

het omgaan met de code goed bestuur in

Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en 

zachte indicatoren. De organisatie licht de

gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van

de code beargumenteerd toe, volgens het ‘pas

toe of leg uit’-principe. De organisatie geeft aan

welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12

maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen

worden gepland.

0,5

1.4

Naam sportfederatie : Rugby Vlaanderen

Indicator

1.1

De organisatie publiceert haar statuten, interne

reglementen, organigram en sportregels op haar

website. Deze documenten zijn gemakkelijk terug

te vinden en voor iedereen toegankelijk.

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2019

De organisatie publiceert een publieke versie van

de notulen van de raad van bestuur op haar

website. Om redenen van privacy of discretie is

volledige transparantie soms niet aangewezen.

Deze documenten zijn eenvoudig terug te vinden

en voor iedereen toegankelijk.

1

1.6

De website van de organisatie vermeldt de

actuele samenstelling van de raad van bestuur en

vermeldt voor elk lid van de raad van bestuur de

start- en einddatum van het mandaat. Indien van

toepassing vermeldt de website eveneens het

aantal en de duurtijd van de voorgaande

mandaten. 

1

1.5
De organisatie publiceert de notulen van de 

algemene vergadering op de website.
1



Peildatum : 29/01/2020

Deelindicator Ja/Nee/Nvt Score deelindicator
Score

indicator
Motivering Tips

Naam sportfederatie : Rugby Vlaanderen

Indicator

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2019

Geeft de organisatie in het jaarverslag aan welke

bestuurswijzigingen in de afgelopen 12 maanden zijn

doorgevoerd en welke wijzigingen worden gepland?

nee 0

Jullie spreken letterlijk over bestuurswijzigingen maar vermelden nergens de 

evolutie van jullie scores gedurende de voorbije jaren en waar jullie in 19 

naartoe willen (werd in evaluatie 2018 gevraagd)

Bestaat er een document waarin per bestuursfunctie de

bestuurstaken, verantwoordelijkheden, gevraagde achtergrond 

en gevraagde competenties van de bestuurder zijn

beschreven? 

nee 0
Er is enkel een algemeen profiel en een voorzittersprofiel en dat volstaat niet 

meer. Dit werd reeds aangegegven in de evaluatie GB 2018

Worden deze profielen gemotiveerd op basis van de in het

document beschreven rol van het bestuur en de visie, missie

en strategische doelen van de organisatie?

nee 0

Zijn deze profielen goedgekeurd door de Algemene

Vergadering?
nee 0

Bestaat er een document dat bepaalt dat de raad van bestuur

de reële en de gewenste profielen periodiek en bij het

ontstaan van elke vacature evalueert? Kan de organisatie

aantonen dat die evaluatie conform deze verplichting heeft

plaatsgevonden?

nee 0

Beschikt de organisatie over een document waarin de

procedure voor het opstellen van de agenda voor elke

vergadering, het verloop van de vergadering en de

goedkeuring van besluiten is vastgelegd?

ja 1

Wordt de toezichthoudende rol van de voorzitter op deze

procedure vastgelegd in het document?
ja 1

2.3

De organisatie bepaalt zowel voor de raad van

bestuur als voor de algemene vergadering een

gepast quorum.

Beschikt de organisatie over een document waarin zowel voor

de raad van bestuur als voor de algemene vergadering een

quorum is vastgelegd?

ja 1 1

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor 

bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode 

geldt? 

ja 1

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat er voor 

bestuursfuncties een maximale aaneengesloten zittingsperiode 

van 12 jaar geldt? 

ja 1

2.5

De organisatie stelt een gefaseerd rooster van

aftreden in voor de leden van de raad van

bestuur waardoor telkens slechts een deel van de

leden vervangen wordt en de continuïteit van het

bestuur gewaarborgd blijft.

Heeft de organisatie een rooster van aan- en aftreden voor alle 

bestuursfuncties waarin is vastgelegd dat telkens slechts een 

deel van de leden vervangen wordt? 

ja 1 1 document werd bezorgd

2.6
De raad van bestuur vergadert minstens vijf keer

per jaar.

Vergaderde de raad van bestuur minstens vijf keer de voorbije

12 maanden?
ja 1 1

Beschikt de organisatie over een document waarin een

gestandaardiseerde introductieprocedure voor nieuwe

bestuurders is vastgelegd?

ja 1 document (benoemingsbrief) staat wel niet op de website Op de website plaatsen

Voorziet deze procedure in een individueel gesprek met de

voorzitter van de raad van bestuur?
ja 1

Ontvangt elk nieuw lid van de raad van bestuur ontvangt een

benoemingsbrief waarin wordt beschreven op basis van welk

profiel zij/hij werd aangezocht?

ja 1

Ontvangt elk nieuw lid een exemplaar van de statuten en het

intern reglement van de organisatie, alsook het

meerjarenbeleidsplan?

ja 1

2.4

De organisatie beperkt de mandaten van de

leden van de raad van bestuur in de tijd en zorgt

ervoor dat de maximale aaneengesloten

zittingsperiode niet langer is dan 12 jaar.

1

2. DIMENSIE DEMOCRATIE

1.9

De organisatie rapporteert in het jaarverslag over

het omgaan met de code goed bestuur in

Vlaamse sportfederaties op basis van de harde en 

zachte indicatoren. De organisatie licht de

gevallen waar wordt gekozen om af te wijken van

de code beargumenteerd toe, volgens het ‘pas

toe of leg uit’-principe. De organisatie geeft aan

welke bestuurswijzigingen in de afgelopen 12

maanden zijn doorgevoerd en welke wijzigingen

worden gepland.

0,5

2.1

De raad van bestuur stelt op basis van de visie,

missie en strategische doelen van de organisatie

de gewenste profielen van de leden van de raad

van bestuur op. Die worden ter goedkeuring aan

de algemene vergadering voorgelegd.

0

2.2

De raad van bestuur legt de procedures vast voor

het opstellen van de agenda voor elke

vergadering, het verloop van de vergadering en

de goedkeuring van besluiten. De voorzitter van

de raad van bestuur ziet toe op de correcte

navolging van deze procedures.

1

2.7

De organisatie stelt een gestandaardiseerde

introductieprocedure in voor nieuwe leden van

de raad van bestuur zodat alle leden voldoende

kennis hebben over de organisatie en haar

omgeving.

1



Peildatum : 29/01/2020

Deelindicator Ja/Nee/Nvt Score deelindicator
Score

indicator
Motivering Tips

Naam sportfederatie : Rugby Vlaanderen

Indicator

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2019

2.8

De algemene vergadering vertegenwoordigt op

directe manier of via getrapte

vertegenwoordiging alle leden van de

organisatie.

Vertegenwoordigt de algemene vergadering rechtstreeks of via 

getrapte vertegenwoordiging alle leden van de organisatie?
ja 1 1

2.9

Binnen de grenzen van de organisatie bestaan

geen zelfstandige of autonome (regionale)

entiteiten die een eigen beleid kunnen bepalen

dat afwijkt van het door de algemene

vergadering en de raad van bestuur vastgestelde

beleid.

Wordt in de statuten van de organisatie vastgelegd dat binnen 

de grenzen van de organisatie geen zelfstandige of autonome 

entiteiten kunnen bestaan die een eigen beleid kunnen 

bepalen dat afwijkt van het door de algemene vergadering en 

de raad van bestuur vastgestelde beleid?

ja 1 1



Peildatum : 29/01/2020

Deelindicator Ja/Nee/Nvt Score deelindicator
Score

indicator
Motivering Tips

Naam sportfederatie : Rugby Vlaanderen

Indicator

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2019

3.1

De afbakening van taken en bevoegdheden

tussen de organen van de organisatie wordt

vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk

reglement van de organisatie. 

Beschikt de organisatie over een actueel document waarin de 

afbakening van taken en bevoegdheden tussen de raad van

bestuur, de algemene vergadering, de directie en (indien

relevant) de comités beschreven is? 

ja 1 1

Worden de functies van voorzitter van de raad van bestuur en

die van directeur in de praktijk niet gecumuleerd?
ja 1

Verbieden de statuten van de organisatie de cumulatie van de

functies van voorzitter van de raad van bestuur en die van

directeur?

ja 1

3.3

De organisatie legt in de statuten de

onverenigbaarheden met lidmaatschap van de

raad van bestuur vast.

Bepalen de statuten van de organisatie welke

onverenigbaarheden er zijn met lidmaatschap van de raad van

bestuur?

ja 1 1

Beschikt de organisatie 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? 

ja 1

Indien er meerdere personen een directiefunctie bekleden,

maakt het document dan duidelijk hoe de taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de

directieleden onderling verdeeld zijn?

nvt

Wordt in dat document bepaald welke beslissingen aan de

directie worden overgelaten en welke beslissingen aan het

bestuur toekomen? 

ja 1

Wordt inzake het afsluiten van contracten met externe partijen

een duidelijke (financiële) grens gedefinieerd die bepaalt of de

directie dan wel de raad van bestuur bevoegd is?

ja 1

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 de organisatie?

Beschikt de organisatie over een verslag hiervan?

ja 1

Werd het verslag van het functioneringsgesprek goedgekeurd

door de raad van bestuur?
ja 1

Heeft de organisatie een meerjarenbeleidsplan waarin de visie, 

de missie en de strategie van de organisatie zijn beschreven 

dat werd goedgekeurd door de algemene vergadering? 

ja 1

Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de 

algemene vergadering goedgekeurd jaarplan dat is afgeleid 

van het meerjarenplan? 

ja 1
Het jaarplan werd besproken maar niet goedgekeurd door de AV. Bij een 

volgende controle kunnen wij dit niet meer aanvaarden. 

Jaarplan 2020 op AV maart 2020 laten goedkeuren zodat dit bij 

de controle 2020 niet negatief geplaatst moet worden

Heeft de organisatie voor het komende (boek)jaar een door de 

algemene vergadering goedgekeurde jaarbegroting die is 

afgeleid van de meerjarenbegroting?

ja 1
De begroting werd besproken maar niet goedgekeurd door de AV. Bij een 

volgende controle kunnen wij dit niet meer aanvaarden. 

Begroting 2020 op AV maart 2020 laten goedkeuren zodat dit bij 

de controle 2020 niet negatief geplaatst moet worden

Heeft de algemene vergadering minstens één onafhankelijk en

deskundig persoon aangesteld die toezicht houdt op het

financiële beleid en de financiële informatieverstrekking van

de organisatie?

nee 0 werd niet opgenomen in het verslag van de AV

Ook al zijn er geen kandidaten en weten jullie dat Jean-Pierre dit 

zal doen, dan moeten jullie toch noteren dat hij dit weer zal 

opnemen in het komende werkjaar. 

Beschikt de organisatie over een document waarin de werking,

taken en samenstelling (minstens één onafhankelijk persoon)

van het financieel of auditcomité zijn vastgelegd?

ja 1

Heeft het financieel of auditcomité de meest recente

jaarrekening goedgekeurd en hierover verslag uitgebracht aan

de algemene vergadering?

ja 1

3.2

De functies van voorzitter van de raad van

bestuur en die van directeur worden niet

gecumuleerd. 

1

3. DIMENSIE INTERNE VERANTWOORDING EN CONTROLE

3.4

De raad van bestuur legt de aan de directie

gedelegeerde taken, verantwoordelijkheden en

bevoegdheden vast in het huishoudelijk

reglement. Indien meerdere personen een

directiefunctie bekleden dan maakt het

reglement duidelijk hoe de taken,

verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen

de directieleden onderling verdeeld zijn. 

1

3.6

De algemene vergadering geeft haar goedkeuring

aan het door de raad van bestuur voorgestelde

meerjarenbeleid, met inbegrip van de missie en

strategie, en de lange termijn financiële planning.

1

3.5
De raad van bestuur houdt jaarlijks een

functioneringsgesprek met de directeur.
1

3.7

De organisatie heeft een onafhankelijk financieel

of auditcomité dat door de algemene vergadering 

benoemd wordt. Het comité houdt toezicht op

het financiële beleid en de financiële

informatieverstrekking van de organisatie. 

0,666666667



Peildatum : 29/01/2020

Deelindicator Ja/Nee/Nvt Score deelindicator
Score

indicator
Motivering Tips

Naam sportfederatie : Rugby Vlaanderen

Indicator

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2019

3.8
De raad van bestuur evalueert op jaarlijkse basis

haar eigen samenstelling en werking. 

Beschikt de organisatie over een verslag van een zelfevaluatie

door de raad van bestuur die de voorbije 12 maanden werd

uitgevoerd?

ja 1 1 werd bezorgd



Peildatum : 29/01/2020

Deelindicator Ja/Nee/Nvt Score deelindicator
Score

indicator
Motivering Tips

Naam sportfederatie : Rugby Vlaanderen

Indicator

Score Goed Bestuur - harde indicatoren 2019

Beschikt de organisatie over een gedragscode die van

toepassing is op bestuurders, directie en personeel?
ja 1

Bevat deze code minstens volgende elementen: de verplichting 

om integer te handelen, een onkostenregeling, een 

geschenkenregeling en regels inzake belangenvermenging?

ja 1

Werd de code ondertekend door alle leden van de raad van 

bestuur, de directieleden en personeelsleden?
ja 1

Heeft de raad van bestuur de voorbije 12 maanden stappen 

ondernomen om te waarborgen dat alle relevante actoren op 

de hoogte zijn van de inhoud van de code en ze begrijpen? 

Werd de algemene vergadering in kennis gesteld van de code?

ja 1

Beschikt de organisatie over een document waarin procedures

inzake belangenconflicten zijn vastgelegd?
ja 1

Waarborgen deze procedures dat gepercipieerde of

daadwerkelijke belangenconflicten worden gemeld

(belangenconflicten worden gemeld in de notulen van de raad

van bestuur en bijgehouden in een register) en dat

commerciële transacties met een derde partij waarmee een

bestuurslid een (in)directe familiale en/of commerciële relatie

heeft voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de

algemene vergadering of een door de algemene vergadering

gemandateerd orgaan?

nee 0

Geen vermelding opname in register en ook het voorleggen aan de AV van 

commerciële transacties met een derde partij waarmee een bestuurlid een 

'relatie' heeft komt niet aan bod in de gedragscode

Waarborgen deze procedures dat leden van de raad van

bestuur in bepaalde beslissingen waarin er sprake is van een

belangenconflict niet mogen deelnemen aan de stemming?

ja 1

Beschikt de organisatie over een geldend document waarin het

werkplan en bijpassend vergaderschema voor een periode van

12 maanden is vastgelegd?

ja 1

Voorziet dit vergaderschema minstens de volgende

activiteiten: vastleggen van de begroting, de jaarrekening, het

beleidsplan en het jaarverslag, de jaarlijkse zelfevaluatie, de

evaluatie van de directie, de bespreking en evaluatie van de

governance van de organisatie en het voorbereiden van de

algemene vergadering?

ja 1
combinatie van dit schema met de werkelijke vergaderdata op 

de website plaatsen

Totaalscore 25,83333333

Maximale totaalscore 29

Rugby Vlaanderen 89,08% Totaal scorepercentage

Rugby Vlaanderen 83,33% Dimensie transparantie

Rugby Vlaanderen 88,89% Dimensie democratie

Rugby Vlaanderen 93,94% Dimensie interne verantwoording en controle

3.11
De raad van bestuur legt jaarlijks een werkplan

en bijpassend vergaderschema vast.
1

3.9

De raad van bestuur stelt een gedragscode op die

van toepassing is op bestuurders, directie en

personeel, en onderneemt stappen om te

waarborgen dat alle relevante actoren op de

hoogte zijn van de inhoud van de code en ze

begrijpen.

1

3.10

De raad van bestuur stelt procedures inzake

belangenconflicten vast die van toepassing zijn

op de leden van de raad van bestuur.

0,666666667
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