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Clubsupport:
• Energie noodfonds
• Socio Cup
• Uittreksel strafregister sportorganisaties
• Pilootproject “van Zilver naar Goud” 
• Aankoop TAG riemen clubs
• WK Rugby 2023



Competitie
• Ondersteuning clubs regionale competitie
• Jeugdsport Acropolis
• Youth Festivals
• Power Girls 2023

Varia



Clubsupport: Socio Cup

• Maandelijks of 6-wekelijks event
• Combinatie Spelen & 3° time 

(drinks/food/music..)
• Aangepaste speelformat (vb 10’s, 7’s, 
½ terrain,…)

• FUN-licentie (geen medische
controle)

• Doelgroep: +35-jarigen
• Interesse ? Michel@rugby.vlaanderen

mailto:Michel@rugby.vlaanderen


Clubsupport: Uittreksel strafregister sportorganisaties

Vanaf 26  januari meer informatie en draaiboek  ter beschikking 
via Vlaamse Sportfederatie à
h"ps://vlaamsespor.edera0e.be/nieuws-en-inspira0e/het-ui"reksel-
strafregister-voor-sportorganisa0es-wat-en-hoe

Korte samenvatting:
•Verplicht vanaf 1 februari

o Alleen voor nieuwe overeenkomsten na die datum
o Lopende contracten dus niet
o Voor de meeste clubs dus van toepassing deze zomer (opstart nieuw seizoen)

•Begeleider van minderjarigen
o Begeleider is zelf meerderjarig (nvt voor minderjarigen)
o De medewerker heeft op structurele basis een rechtstreeks contact met jongeren

§ Bijvoorbeeld niet voor juryleden / scheidsrechters
•Controle uittreksel strafregister door de club

o 1x per jaar
o Best 1 persoon aanduiden hiervoor
o Inkijken maar niet bijhouden

https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/het-uittreksel-strafregister-voor-sportorganisaties-wat-en-hoe


Project
“van Zilver naar Goud”

05/2022 - 12/2023



vlaamsespor*edera,e.be

•

Situering project
1. “Verjonging vs vernieuwing”

• We willen niet noodzakelijk “verjonging”, wel “vernieuwing/versterking”. En daar staat geen lee:ijd op.

2. We willen mensen aantrekken om zich te engageren in onze sector, voor een 
taak die zij graag doen. We gaan dus zelf niet kiezen welke taak dat zou zijn 
(scheidsrechter, trainer, losse vrijwilliger, vaste vrijwilliger, bestuurder…).

3. Enkele kantelpunten in leven waarop vrijwilligen een optie wordt: kinderen 
gaan het huis uit, kleinkinderen worden ouder en hebben minder zorg nodig, 
pensioen...

4. Uitstroom vermijden door tijdig in te spelen op vrijwilligers wanneer ze nog 
gebonden zijn met de club via bvb hun (klein)kinderen

5. Inzetten op generatiemanagement binnen clubs. Skills en talenten matchen 
met taken

6. Activeren van sociaal netwerk rond de club



vlaamsesportfederatie.be

•

Afbakening
1. Doelstelling:

mensen aantrekken om zich te engageren in de sportclub, voor een taak die zij graag 
doen

2. Doelgroep: “45 +”( maar niet beperkend)

Focus project
Acties opzetten die inspelen op 2 luiken: 

- Interne werking met vrijwilligers binnen het bestaande netwerk
- Externe aantrekking buiten het sociale netwerk



vlaamsespor*edera,e.be

•

Vrijwilligerswerking: digitale vrijwilligers assistent
• Digitale assistent vrijwilligerszaken: Tool in samenwerking met Techonomy

Ø Werkende tool in NL: “intern” werkmodel, waarmee de clubs aan de slag kunnen om hun interne werking te 
op<maliseren rond vrijwilligers

Ø Communica<e via WHATSAPP
Ø Kennis van werken met sportclubs & vrijwilligers

• Digitale assistent vrijwilligerszaken: Workshop
ØWorkshop: Uitgebreide uitleg van de tool en opstart van ieders 

Test-account
- 26/1/2023 om 13u30 te Gent - Ghelamco Arena (Duurtijd: Max 
2u)

Ø Testperiode: Enkele opdrachten uitvoeren om de tool te testen voor jouw club
- 26/1/2023 - 15/2/2023

Ø Feedbackmoment: Feedback over het gebruik
- 15/2/2023 (Online - Duur<jd: Max 1u)



vlaamsespor*edera,e.be

•

Digitale assistent vrijwilligerszaken: Tool



vlaamsespor*edera,e.be

•

Vrijwilligers aantrekken: Vacaturedatabank
• Vacaturewebsite: Tool in samenwerking met Assist

Ø Vertrekken vanuit de vrijwilliger
Ø Vacaturedatabank gelanceerd op 9/1, in opdracht van VSVW
Ø Mogelijkheid widget te integreren bij de clubs

• Vacaturewebsite: Workshop
• Online infosessie: Uitgebreide uitleg van de tool en opstart van 

ieders Test-account
- 27/1/2023 om 11u (Online - Duurtijd: Max 1u)

Ø Testperiode: Enkele opdrachten uitvoeren om de tool te testen voor jouw club
- 27/1/2023 - 15/2/2023

Ø Feedbackmoment: Feedback over het gebruik
- Fysiek: Te bepalen in de week van 13/2/2023 (Duur<jd: Max 2u)



vlaamsespor*edera,e.be
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Vacaturedatabank



vlaamsespor*edera,e.be
•

• Vragen of zin om deel te nemen?

-> Vlaamse Sportfederatie: Nicolas
nicolas@vlaamsesportfederatie.be



Clubsupport: Aankoop TAG riemen clubs

€ 5,50/set

Clubs die interesse hebben 
nemen contact met 
michel@rugby.vlaanderen

mailto:michel@rugby.vlaanderen


Ondersteuning clubs regionale competitie

Vandaag:
• 3x Forfaits (DRC 3 & Aalst/Celtic)
• 1x algemeen forfait Meetjesland/Gent3
• Verschillende signalen beperkt of te kort aan spelers

Klankbordgroep Regionale 
competitie

• Hervorming regionale competitie
• Ondersteuning clubs recrutering

Clubs/personen die hun interesse reeds hebben laten blijken om deel uit te 
maken van de klankbordgroep: Eline Claes (Aalst), Beernem, Xavier Thijs 
(Haspinga), Sam Weyns (Hasselt), Roeselare



Jeugdsport Acropolis 2.0

• Aanvullen Acropolisdossier tot 15 juni 2023
• 3 sterkste regionale stijgers  + €1.000
• Extra dossiers indienen voor 01 juni 2023
• “gelijkheid van kansen voor iedereen”,
• “ethisch verantwoorde jeugdsport”
• “aangename sfeer op de club”

• 1, 2 of 3 * Kwaliteitslabel  15 juni 2023 --> NIEUW



Belgium Youth Festivals 2023

VLAAMS JEUGDFESTIVAL U6-U8-U10-U12

ZONDAG 07 MEI 2023

GENT RUGBY FOOTBALL CLUB

BELGIUM YOUTH FESTIVAL U8-U10 (LBFR)

ZONDAG 23 APRIL 2023

MONS RUGBY CLUB

BELGIUM YOUTH FESTIVAL U12 (RV)

ZATERDAG 29 APRIL 2023

DENDERMONDE RUGBY CLUB



POWER GIRLS 2022-2023
• 19/02 LEUVEN à deelname

Comité Somme



Power Girls Play Rugby

• Pathway voor meisjes U12 à volwassen dames rugby
• Ondersteuning clubs: promotie, trainingsplan voor 

instroom nieuwe dames (cfr Inner Warrior – RFU)
• Aangepaste competitie U15/U18
• Meer vrouwelijke trainers, scheidsrechters en 

bestuurders
• Klankbordgroep dames rugby
• Herkenbaarheid trekkers Power Girls (coaches, 

scheidsrechters

2023 & 2024  – € 13.500



⚡Energie noodfonds⚡

• Clubs betalen eigen energierekening
•Meeruitgaven
• Via voorscho2actuur of eindafrekening
• Gas of elektriciteit (geen stookolie) 
•Met BTW? EffecAeve kosten in rekening nemen
à h"ps://www.sport.vlaanderen/sporten-in-4jden-
van-energiecrisis/
Þ Deadline 15 februari 2023 
Þ Momenteel 4 clubs

https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-energiecrisis/


WK Rugby 2023

8 september 2023 tot 28 oktober 2023 



Hockey Rugby

2007 2011 2015 2019



Extra boost 🚀🚀

CAMPAGNE

met de 3 federa*es & 
mediapartner 

PERS

informeren/voeden met 
informa*e 

SCHOLEN/JEUGD

Ac*es via scholen met focus 
op 2 startdagen 







Varia


