
September 2022



▪ Terugblik seizoen '21 - '22

▪ Kick-off '22 - '23



2021-2022 

HET SEIZOEN 
WAARIN WE 

TERUG MOCHTEN 
SAMEN KOMEN

Op én naast het veld (*)

(*) Al was het met Coronapassen,  mondmaskers en een
ongezien aantal wijzigingen in de wedstrijdkalenders



Stijging spelende leden van 213 naar 278

• Sterke stijging bij de jeugdcategorieën

• Toestroom/terugkeer bij twintigers

• Groei bij de ouderen vooral dankzij Touch



Certificering coaches: 7 nieuwe level 1 coaches, 1 nieuwe level 2

Opleidingen (bv Coach & Ref Day)

Samenwerking met kinépraktijk

Skillsessies door gasttrainers

Oefenwedstrijden

Certificaat Multimove voor oprichting U6-team

Voor U8&U10 nu ook 2 trainingen/week

Schoolpartnerships en –initiaties

Aankoop nieuw materiaal (rekening houdend met financiële & praktische realiteit)





▪ Forumvergaderingen

▪ Tweedehandsshop

▪ Sinterklaastraining

▪ Parties (Midgets Old Boys, U16, ...)

▪ Clubdag

▪ Tours & Rugbyweekends

▪ Social Touch

▪ Haka (x2)

▪ Halloween night

▪ Wedstrijden op groot scherm

▪ …



Bekendheid verhogen om rugby in het algemeen en onze club in het bijzonder meer draagvlak
en slagkracht te geven.

▪ Media 

▪ Reportages Iedereen beroemd, ATV, Radio NRJ, Goed Gevoel

▪ Sociale media

▪ Lokale overheden: 

▪ Relaties met Sporting A en Schepen voor Sport verder uitgebouwd

▪ Federaties: 

▪ Vertegenwoordiging op alle vergaderingen van zowel Vlaamse als Belgische
federatie

▪ Patrick Timmerman verkozen als bestuurder Rugby Vlaanderen

▪ ARC zichtbaar in het straatbeeld: 

▪ opwarmshirt, 

▪ groter assortiment in de shop, 

▪ verkoop van paaseieren & biermanden met club branding



Uitdagingen

& hoe we deze willen tackelen



Implementeren sportieve visie in het kader van sporttechnisch beleidsplan

Rugbywaarden (nog beter) uitdragen

Organisatorisch klaar zijn voor een (nog) groter en sterker ARC

• Vers bloed bij vrijwilligers, bestuur en ALV

• Samen met partners

• Financieel gezond

Eindelijk ons jubileum vieren ☺



Zo veel mogelijk mensen rugby laten spelen op gepast niveau

• Samenwerking & kennisdeling tussen trainers

• Gedeeld gameplan

• Skillspecifiek

• Trainers kwalificeren (ism Rugby/Sport Vlaanderen)

• Ondersteunen spelers naar Vlaamse/Nationale selectie toe

• Meerdere teams per leeftijdscategorie



De rugbywaarden en wat deze betekenen

binnen onze club werden geconcretiseerd in 

de Algemene Voorwaarden (zie

inschrijvingsformulier en website)

U14-U16-U18 zijn hier vorige week 

gezamenlijk dieper op ingegaan



Twizzit blijft het digitaal platform van ARC en de federaties en ondersteunt onze organisatie en
comunicatie:

• Lidmaatschap (opnieuw) in orde brengen – zowel (her)inschrijving als medisch attest

• Planning van wedstrijden, tornooien en trainingen – zicht op aanwezigen is belangrijk voor trainers

• Rangschikkingen raadplegen

• Delen van clubnieuws

• Webshop

• Toogdiensten

• ...



Ons Clubhouse is één van onze belangrijkste inkomstenbronnen, onze thuisbasis en dé plek om nieuw
mensen te ontmoeten. 

We verwachten dat elke speler (of ouder van minderjarige speler) zich opgeeft om minstens tweemaal 
per seizoen enkele uren drankjes te serveren. Geen nood, er is een draaiboek en altijd iemand aanwezig
voor vragen :-)

Kies je shiften op twizzit

Wanneer de kalender niet opgevuld geraakt, 
zal het bestuur leden die zich nog niet opgaven
een datum toewijzen. 

Woensdag Vrijdag Zaterdag

18u – 22u: U8-U18

Na 22u: Senioren (M/V)

18u – 22u: U12-U18

Na 22u: Senioren (M/V)

10-12u: U6-U10



Deze vinden – afhankelijk van de categorie – plaats op woensdag, vrijdag en zaterdag en zijn in twizzit
terug te vinden.

Wanneer er uitzonderlijk geen training doorgaat zal dit door de teammanager gecommuniceerd worden.

• De training begint stipt, kom dus op tijd

• Pas kledij en schoenen aan de weeromstandigheden en het veld aan

• Enkel de spelers & trainers zijn op het toegewezen veld toegelaten





▪ Verschillende thuiswedstrijden

▪ Eten

▪ Drinken

▪ Party (dresscode: Back to the 70s)

Zijn er partyleaders in de zaal? :-) 





Uitbating Clubhouse

Overleg partners

Sponsorwerving

Terreinverzorging

Teammanagers

(Jeugd)trainers

...

Zie website of contacteer iemand van het bestuur



- Als het administratieve luik niet in orde is, zijn onze leden niet verzekerd

- Als er geen lijnen worden getrokken, kunnen de wedstrijden niet doorgaan

- Als het Clubhouse niet open is, is er minder binding en veel minder inkomsten

- Als er geen sponsors zijn, zijn er geen wedstrijdtruitjes

- Als er geen communicatie wordt gevoerd, kan onze club niet groeien

- Als er geen contact is met de federaties zijn er geen wedstrijden

- Als niemand de organisatie op zich neemt zijn er geen jeugdweekends, tours, feestjes,…

- Als we niet financieel gezond zijn, kunnen wij geen velden huren of materiaal aankopen

…

--> er is nood aan afstemming en coördinatie om ons (statutair vastgesteld) doel te kunnen behalen



Verkozen door de Algemene Ledenvergadering

"Stellen van gerechtelijke & buitengerechtelijke handelingen (waaronder alle verplichtingen vermeld
in de VZW wetgeving)"

--> faciliteren en coördineren van de clubwerking

• Joakim Genbrugge

• Johan Diels

• Wim Thijs

• Bart de Meyer

• Evi Van Ingelghem

• Lynn Ergeerts

• < Your name here>? - contacteer iemand van het bestuur



Vanaf 2014 valt Antwerp RC onder de vzw-wetgeving en komt jaarlijks de ALV samen.

Dit orgaan is onder andere bevoegd voor het wijzigen van de statuten gewijzigd, benoeming of 
afzetting & goedkeuring van de begroting en de jaarrekening.

Momenteel bestaat deze uit 23 stemgerichtigde leden, interesse om de ALV stemgerechtigd te
vervoegen?

Laat dit voor nieuwjaar aan het bestuur weten, de volgende ALV beslist dan op zijn volgende
bijeenkomst over het aanvaarden van nieuwe leden (vooraleer er enige andere stemming gebeurt).



STEUN ARC FINANCIEEL 

Voor bedrijven:

Shirt-sponsors - vanaf 750 € (mouw juniors) tot 3000 €

Banners naast het veld bij thuiswedstrijden – 500 € 

(+ éénmalig 125 € drukkosten)

Logo in loop op schermen in de kantine – 1500 €

Steeds inclusief vermelding op Sociale Media

Voor particulieren:

Steunend lid vanaf 50 €

(u krijgt 20 euro op uw clubkaart)



De club blijft inzetten op de 3 gedefinieerde peilers.

We geloven dat we op de goede weg zijn om van ARC 
een topclub te maken, zowel in 't Stad als in de 
Belgische rugbywereld.

Om dit te kunnen verwezenlijken hebben we echter
nood aan meer (sponsor)inkomsten en helpende
handen. 

We hopen dat iedereen een steentje bijdraagt en een
fantastisch seizoen tegemoet gaat!

#WeAreARC






