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BELEIDSPLAN 2024

Agenda
BOEIEN
• Socio cup: evaluatie en vederzetting! 
• U15-U18 dames traject: tornooien in 21-22 en deelname 
• Jeugdbewegingen en rugby: hoe de jeugdbewegingen bereiken?
• Get Into Rugby project in jouw club! Enkele succesfactoren!

BINDING
• Jonge Leeuwen: een project voor jongeren tussen 15-25 jaar 
• Seizoen 2021-2022 

• Jeugdtornooien 2021-2022
• Regionale competitie heren
• Scholencompetitie 21-22
• Student Sevens Series

BOUWEN
• Covid-19 compensaties

• middelen vanuit de Vlaamse overhied
• korting op licenties
• Campagne contact gemist

• Begeleidingstraject beleidsplan voor clubs 

• Forum: trainersbeleid: hoe trainers rekruteren en 
vooral houden!





Socio Cup 2021
DAG DATA CLUB
VRIJDAG 2/07/2021 GENT

ZATERDAG 3/07/2021 RC9

ZONDAG 4/07/2021 LOMMEL

ZATERDAG 10/07/2021 TONGEREN

VRIJDAG 16/07/2021 MECHELEN

ZONDAG 24/07/2021 MECHELEN

ZATERDAG 31/07/2021 RC9

ZATERDAG 7/08/2021 ROESELARE

ZATERDAG 28/08/2021 OUDSBERGEN

Seizoen 2021-2022

• Maandelijks tornooi
• Focus op Mixar ploegen
• Intensiever in zomerperiode





Powergirls Play Rugby

26/09/2021 17/10/2021 07/11/2021 21/11/2021 30/01/2022 6/03/2022 3/04/2022 1/05/2022 15/05/2022
KITURO LAAKDAL GENT SOIGNIES BBRFC CELTIC LEUVEN MONS BOITSFORT DENDERMONDE
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Rugby & jeugdbewegingen
Samenwerking:

Rugby Vlaanderen – Clubs –
jeugdbewegingen

#Wisselwerking
#Rugby bekender maken
#Rugbyspelers verhogen
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Rugby & jeugdbewegingen
-Leiding tekort aanvullen 
examens
-Kennismaking echte rugbyspel
-Activiteit

-Extra hulp kampen/sportdagen
-Doelpubliek bereiken
-Positief voor gemeente
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Get Into Rugby
Samenwerking:

Rugby Vlaanderen – Clubs –
Scholen

#Integratie lessen LO
#Rugby bekender maken
#Rugbyspelers verhogen
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Get Into Rugby



‘Jonge Leeuwen’

voor 15-25 jarigen
https://jongeleeuwen.be

https://jongeleeuwen.be/


Jonge Leeuwen project

Jonge gemotiveerde leden activeren, uitdagen en 
samenbrengen om een clubengagement aan te gaan en op die 
manier hun persoonlijke ontwikkeling te stimuleren binnen de 

club- en/of federatiewerking.

We ondersteunen samen de jonge leeuwen bij het waarmaken 
van hun plannen.



Doel• Jonge leeuwen werken 
vernieuwende projecten uit die 
federaties inspireren en 
implementeren

• Stijgend clubengagement

• Bekendheid van projecten bij 
de deelnemende federaties én 
daarbuiten



Wie is de 

Jonge Leeuw?



• 16-25 jaar

• 1 persoon (max 2 personen)

• Lid zijn van een erkende en/of 
gesubsidieerde federatie die deelneemt 
aan het project

• Maximum 15 projecten



Aanpak

• Jonge leeuwen dienen hun 
projectvoorstel in bij RV

• RV kiest één project

• Jonge leeuwen werken het project uit met 
ondersteuning van RV en de Vlaamse
sportfederatie

• Krijgen les van experten
• Bouwen aan netwerk

Voorstelling 
Jonge Leeuwen, 
kennismaking 
met Minister



Prijzen!
Verover een hap uit de prijzenpot van maar liefst 8.500 

euro! Strijd mee en waag je kans in de 4 categorieën.

• categorie 'Jonge Leeuw' (4.000€)

• categorie 'maatschappelijk' (1.500€)

• categorie 'clubcultuur' (1.500€)

• categorie 'doorzettingsvermogen' (1.500€)



Seizoen 2021-2022
• Jeugdtornooien 2021-2022

ü16x jeugdtornooien U8-U10 & U12
üVlaams Jeugdfestival 15 mei - LAAKDAL RC
üBelgium Youth Festival U12 - 21 mei – LUIK RC
üBelgium Youth Festival U8-U10 – 28 mei – DENDERMONDE RC
üU6 - 5x festivals
üKalenders op website https://rugby.vlaanderen/jeugdtornooien/

Spelerslijsten komen er aan !

https://rugby.vlaanderen/jeugdtornooien/


Seizoen 2021-2022
• Regionale competitie heren



Seizoen 2021-2022
• Scholencompetitie 2021-2022

• Clubs die willen starten met een samenwerking met een secundaire school ?





Covid-19 ondersteuning

1 2 3

Bedrag clubs SV noodfonds 1 €      52.990,97 
Bedrag clubs RV €      29.148,11 
Bedrag clubs SV noodfonds 2 €      71.079,99 
Totaal €    153.219,07 
Per lid (4243 van 20-21) 36,11

Financiële steun Korting 18+ 
licenties 21-22

Contact gemist
speel rugby





Begeleidingstraject beleidsplan

Curtrycke RC
Gent RFC
Hasselt RC

--> 2022 via Clubgrade



Hoe trainers binden en boeien?
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Hoe trainers binden?

• Heel veel persoonlijke vragen en blijven vragen.
• Juiste profielen? (achtergrond en affiniteit)

• De drempel zo laag mogelijk maken
• Nodig ze uit voor 1 of 2 trainingen
• Trainers kiezen zelf de categorie (indien mogelijk)
• Laat ze eerst hulptrainer zijn of observeren
• Ook deeltijds trainer of wanneer trainers kunnen.

• De functie aangenamer en aantrekkelijker maken
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Hoe trainers boeien?
• De trainers willen gewardeerd worden
• Vergoeding
• Clubkleren en andere ‘cadeautjes’
• Bedanking van het bestuur en toon van waardering tijdens

evenementen

• De trainers willen groeien
• Helpen bij opmaak trainingen
• Steunen bij bijscholingen
• Feedback tijdens hun trainingen

• Sporttechnisch Coördinator























http://www.youtube.com/watch?v=h1CMSyDZrR4


http://www.youtube.com/watch?v=2Xt0Pn8PWbM












http://www.youtube.com/watch?v=1A3WRAVucaI
http://www.youtube.com/watch?v=mX1v7kuZKLc




http://www.youtube.com/watch?v=EjCc-1TAobU


http://www.youtube.com/watch?v=2CGsbtVRmSk
http://www.youtube.com/watch?v=df7p2uMoMgs
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