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Voorwoord 

Beste Rugbyvrienden,

Onze club is als een zeilschip. Jacques en Philippe Rogge zullen het graag horen.  Je hebt 
heel veel planken, een mast en een zeil nodig. Met dat schip maak je verre en lange reizen.  
Gaandeweg moet hier en daar een plank vervangen worden. Soms loopt het schip averij op.
De mast en de zeilen moeten ook al eens vernieuwd worden.
 
Je vraagt zich nu af: is dit schip nog altijd hetzelfde schip waarmee we 50 jaar geleden zijn 
vertrokken?
 
Het schip heeft veel doorstaan. Maar na die verre en lange reizen komt de vloot steeds 
terug, met mooie, echte en heroïsche verhalen.
 
Die verhalen maken de geschiedenis van ons schip.  En als de zeilen moeten vervangen 
worden is het steeds in groen en wit. Er kan al eens een streepje zwart bijkomen. Is het een 
rustige of woelige zee, het blijft ons schip.
 
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen om onze trots te creëren, te onderhouden, te 
restaureren, te schilderen in groen en wit, te sturen, uit te zwaaien, kortom om het de juiste 
koers te laten varen.

 

Ovale groeten!
Het bestuur en de medewerkers van GRFC VZW
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50 JAAR GRFC

Gent Rugbygroeide snel. In 
1971 promoveerde GRFC 
als eerste niet- Franstalige 
Club naar eerste nationale. 
1972 werd het topjaar 
dankzij speler-coach 
Sidney Gale. Gent haalde 
de tweede plaats en 
speelde de finale van de 
beker van België

1972

De club verzeilt in de jaren 
’80 en ’90 in de lagere 
divisies, met in 2000 nog 
eens een seizoen in eerste. 
In die periode startte de 
club ook een damesteam 
en de jeugdwerking. De 
populariteit van rugby 
groeide, de competitie werd 
sterker en doordat de 
jeugdwerking pas in ’96 
werd opgestart, zakte de 
club tot in de vijfde 
nationale afdeling.

1996

Het ledenaantal groeide en 
sinds 2004 is er voor iedere 
jeugdcategorie een ploeg 
ingeschreven. GRFC 
timmerde langzaam maar 
zeker aan de weg terug. In 
2011 werd het clubhuis en 
synthetisch rugby- 
terrein ingehuldigd. Dit 
inspireerde de club tot een 
koerswijziging met veel 
aandacht voor de sociale 
waarden van rugby. De 
legendarische grubs 
werden geboren.

2011

De club gaat door op haar 
elan, en beslist een 
competitieve club te 
worden, dankzij haar 
prijzenpakkende jeugd- 
werking (oa de Gentse 
Sport Award) en de sociale 
waarden van rugby. GRFC 
gaat voor de titel naar 2e 
nationale divisie.

2015

Gent Rugby promoveert in 
2018 naar 2e divisie. Ook 
kiest de club dat jaar voor 
een nieuw logo.
In 2019 vierde de club haar 
50-jarige bestaan.

20191969

Enkele Gentenaars waren 
de verplaatsingen naar 
Waterloo beu en besloten 
een eigen club op te 
richten: Gent Rugby 
Football Club. Deze spelers 
waren Jacques Rogge, zijn 
broer Philippe Rogge, 
Pierre Saverys, Jan 
Standaert en Guy 
Callebaut. GRFC is hiermee 
de oudste club in 
Vlaanderen.

Our history 
continues ...



Rugby - a hooligans game played by gentleman

Deze 5 waarden zijn de grondregels van rugby en elementair voor Gent 
Rugby Football Club.

DISCIPLINE Discipline is een integraal onderdeel van Rugby, zowel op 
als naast het veld, en wordt weerspiegeld in het respecteren van de 
regels, kernwaarden en tegenstander.

PASSIE   Rugby wordt met plezier beleefd en is een levensstijl.

SOLIDARITEIT Rugby schept een sfeer van verbondenheid die leidt 
tot levenslange vriendschappen, kameraadschap, teamwork en 
loyaliteit welke culturele, geografische, politieke en religieuze 
verschillen overstijgen.

INTEGRITEIT Integriteit staat centraal in het karakter van Rugby en 
wordt door eerlijkheid en fair-play bereikt.

RESPECT Respect voor waardes en tradities, teamgenoten, 
tegenstanders, wedstrijdofficials en alle anderen die bij Rugby 
betrokken zijn.

De missie van de Gentse Rugby Club is om via de rugbywaarden, 
samen met de jeugdopleiding, te streven naar sportieve 
progressie, ondersteund door een duurzame sociale band.
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RUGBY - Internationaal imago 

Rugby wordt in 121 landen gespeeld door 8,5 miljoen spelers waarvan 
2,2 miljoen vrouwen. Het WK rugby is na het WK voetbal en de 
Olympische Spelen het 3de grootste sportevenement ter wereld.

In België is er een nationale rugbybond ‘Belgium Rugby’ en 2 regionale 
rugbybonden: LBFR (Ligue belge francophone de rugby) en Rugby 
Vlaanderen (RV).

De nationale teams in België zijn in de categorie XV: Black Devils Men, 
Lioness Women, U20 en U18.  In de categorie VII: Belsevens Women, 
Men en U18.  

In Vlaanderen zijn er ±30 clubs met ±4600 spelers. 

Veel van onze jeugdspelers worden geselecteerd voor de Vlaamse of 
Nationale ploeg of stoten door naar het buitenland. 
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GRFC - Exposure

● meer dan 400 leden
● 20 coaches
● 10 scheidsrechters
● 25 team-managers
● 1 sporttechnisch coördinator 
● 1 jeugdcoördinator
● 250 vrijwilligers
● 9 bestuursleden
● 13 teams alle leeftijden (9 in competitie)

○ 2 senior herenteams & 2 senior damesteams
○ 11 jeugdteams (voor jongens en meisjes)
○ 1 young ladies team
○ 1 mixed touch team
○ 1 veteranenteam

● Het damesteam is in 2020 gepromoveerd naar 1ste nationale 
afdeling.

● Het herenteam speelt in de 3de afdeling nationaal. 
● Clubhuis en thuiswedstrijden in sportcomplex Blaarmeersen,

in het grootste recreatiegebied van Gent en gelegen in het hart 
van Gent waar onder meer de Topsporthal en het 
Wielercentrum Eddy Merckx gelegen zijn.

● 4 kunstgrasvelden en 1 grasveld beschikbaar
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GRFC - Exposure

● meer dan 1000 bezoekers/week bij Gent Rugby

● meer dan 200 wedstrijden of toernooien
○ U8-U10-U12: 45 toernooien Vlaams of Nationaal
○ U14-U16-U18: 80 competitiewedstrijden
○ senioren: 60 competitiewedstrijden
○ 20 vriendschappelijke wedstrijden
○ waarvan 100 thuiswedstrijden

● Leden uit regio:
○ Groot Gent, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nevele,

Merelbeke, Melle, Laarne, Wetteren, Zelzate, Evergem, 
Lochristi, …

● Ons eigen internationaal tweedaags Paastoernooi is een 
gevestigde waarde met meer dan 1000 internationale 
bezoekers en 60 deelnemende teams uit België, Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Engeland, Ierland, Wales, Zwitserland, 
Scandinavië, Polen, ...
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GRFC ACTIEF

Wij organiseren:

● wekelijkse trainingen
● nationale competitiewedstrijden, jeugdtoernooien
● vriendschappelijke wedstrijden binnen-en buitenland,
● zomerkamp voor zes- tot twaalfjarigen, 60 deelnemers
● Paastoernooi Ghent Easter, 60 internationale teams, 2-daags 

internationaal toernooi met meer dan 1000 bezoekers
● Nieuwjaarsreceptie januari, 200 deelnemers
● Sydney Gale Event mei, 200 deelnemers
● Sint-Patrick-Day
● teamtours
● 50-jaar bestaan in december 2019
● Clubtrip naar wedstrijden van Zwarte Duivels

Wij rekruteren nieuwe leden via:

● initiatiedag september, 200 deelnemers
● flyers op scholen, 2500 ex.
● initiatie op scholen 
● team-building
● Gentopia tijdens Gentse Feesten
● mond-tot-mond reclame, Gent Rugby gaat over de tongen
● social media
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Waarom sponsor worden van GRFC ?

Wie bereik je:

● clubleden en bezoekers
● kinderen vanaf 4 jaar
● jongvolwassenen
● ouders en grootouders
● jonge dynamische gezinnen 
● ondernemers / bedrijfsleiders
● sympathisanten
● Gentse regio 
● Nationale en Internationale bezoekers

 Waarmee kunnen we je helpen:

● banners langs de terreinen bij thuiswedstrijden
● partytenten en beach flags tijdens wedstrijden
● vermelding sociale media: facebook, website, instagram, 

twizzit, …
● vermelding mailings, infobrochure GRFC
● vermelding flyers (scholen, studenten kick off,…) september
● vermelding uitnodiging VIP paastoernooi
● vermelding borden clubhuis, kleedkamer
● vermelding op ballen, paalbeschermers, t-shirts, stickers
● pers (AVS, Nieuwsblad, …)

U helpt onze club groeien en geeft onze 
spelers de kans om aan sport te doen
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Waarom sponsor worden van GRFC ?

Mogelijke voordelen als sponsor:

● visibiliteit, groot bereik
● free publicity (AVS, Nieuwsblad, …)
● fiscaal voordeel
● meerdere sponsormogelijkheden
● sociale engagementen
● netwerk
● genieten
● gebruik clubhuis
● team-building
● uitnodiging evenementen
● VIP paastoernooi

Wij zijn trots op onze club. En in het bijzonder op onze jeugdtalenten 
die zijn doorgestoten tot speler van de Vlaamse of Nationale ploeg, 
speler in het Belgische nationaal team, speler in Biarritz, coach van de 
Bel Sevens, …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U helpt onze club groeien en geeft onze 
spelers de kans om aan sport te doen
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Ghent Easter Rugby - Ons grootste clubevent

Ons eigen internationaal tweedaags Paastoernooi is een gevestigde 
waarde met meer dan 1000 internationale bezoekers en 60 
deelnemende teams uit België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, 
Engeland, Ierland, Wales, Zwitserland, Scandinavië, Polen, …

Het event is een unieke gelegenheid om nieuwe contacten te leggen.
Op zaterdag worden een 150-tal wedstrijd gespeeld op de terreinen 
aan ons clubhuis.  Er is vrije toegang voor iedereen. 

Op zondag worden de finales gespeeld en is er ons  VIP diner, exclusief 
voor genodigden. Vanuit ons clubhuis kan U als VIP genieten van de 
unieke sfeer en rugby op hoog niveau.
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Sponsor worden van GRFC

SCRUM SPONSOR 10.000 €/jaar

VISIBILITEIT . EXPOSURE

● shirt-sponsoring voor 1 team heren + 1 team dames            
(logo op borst)

● sponsorshirt
● 3 panelen op hoofdterrein, tijdens wedstrijden of event 
● logo in clubhuis
● mogelijkheid tot visibiliteit en promotie op events
● logo op website 
● aankondiging in facebookbericht, linkedin en nieuwsbrief
● logo op drukwerk
● wedstrijdbal

NETWORK

● gratis gebruik clubhuis voor bedrijfs- op privé event ( 3x 1dag)
● gratis rugby-initiatie als team-building voor uw bedrijf
● uitnodiging met een glaasje voor 3 clubevents:

(Nieuwjaarsreceptie, Sydney Gale, thuiswedstrijd)
● 6 tickets voor VIP diner Ghent Easter Rugby paastoernooi
● ledenvoordeel: lidgeld

U helpt onze club groeien en geeft onze 
spelers de kans om aan sport te doen
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Sponsor worden van GRFC

LINE-OUT SPONSOR 5.000 €/jaar 

VISIBILITEIT . EXPOSURE

● shirt-sponsoring voor 1 team heren + 1 team dames  (logo op 
rug onderaan)

● sponsorshirt
● 2 panelen op hoofdterrein, tijdens wedstrijd of event 
● logo in clubhuis
● mogelijkheid tot visibiliteit en promotie op events
● logo op website 
● aankondiging in facebookbericht, linkedin en nieuwsbrief
● logo op drukwerk

NETWORK

● gratis gebruik clubhuis voor bedrijfs- op privé event ( 2 x 1dag)
● uitnodiging met een glaasje voor 3 clubevents:

(Nieuwjaarsreceptie, Sydney Gale, thuiswedstrijd)
● 4 tickets voor VIP diner Ghent Easter Rugby paastoernooi

U helpt onze club groeien en geeft onze 
spelers de kans om aan sport te doen
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Sponsor worden van GRFC

MAUL SPONSOR 2.500 €/jaar 

VISIBILITEIT . EXPOSURE . NETWORK

● shirt-sponsoring voor 1 leeftijdscategorie jeugd: logo op borst 
of rug

● sponsorshirt
● 1 paneel op hoofdterrein, tijdens wedstrijd of event 
● logo in clubhuis
● mogelijkheid tot visibiliteit en promotie op events
● logo op website 
● aankondiging in facebookbericht, linkedin en nieuwsbrief
● logo op drukwerk

NETWORK

● gratis gebruik clubhuis voor bedrijfs- op privé event ( 1dag)
● uitnodiging met een glaasje voor 3 clubevents:

(Nieuwjaarsreceptie, Sydney Gale, thuiswedstrijd)
● 2 tickets voor VIP diner Ghent Easter Rugby paastoernooi

U helpt onze club groeien en geeft onze 
spelers de kans om aan sport te doen
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Sponsor worden van GRFC

TACKLE SPONSOR 1.000 €/jaar 

VISIBILITEIT . EXPOSURE . NETWORK

● shirt-sponsoring voor 1 leeftijdscategorie jeugd: logo op 
mouwen

● sponsorshirt
● 1 paneel op hoofdterrein, tijdens wedstrijd of event 
● logo in clubhuis
● logo op website 
● aankondiging in facebookbericht, linkedin en nieuwsbrief

NETWORK

● 1 ticket voor VIP diner Ghent Easter Rugby paastoernooi

U helpt onze club groeien en geeft onze 
spelers de kans om aan sport te doen
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Sponsor worden van GRFC

PASS SPONSOR       300 €/jaar 

Steun een kind: Met uw steun kunnen wij ook kansarme kinderen 
overtuigen om aan sport te doen.

● logo in clubhuis
● logo op website 
● aankondiging in facebookbericht en nieuwsbrief
● lidmaatschap van een kind in 1 van de jeugdploegen
● clubshort en clubkousen voor 1 kind
●

FREE KICK SPONSOR custom made

● Vrije sponsoring op maat van uw bedrijf
● bijv. eventsponsoring
● bijv. materiaalsponsoring
● bijv. cateringsponsoring
● bijv. T-shirts vrijwilligers paastoernooi
● ...

U helpt onze club groeien en geeft onze 
spelers de kans om aan sport te doen
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SCRUM LINE-OUT MAUL TACKLE PASS FREE KICK

bijdrage/jaar 10.000 €/jaar 5.000 €/jaar 2.500 €/jaar 1.000 €/jaar 300€/jaar custom made

shirt sponsoring :

   logo op borst voor 1 team heren + 1 team dames v

   logo op rug onderaan voor 1 team heren + 1 team dames v

   logo op borst of rug voor 1 leeftijdscategorie jeugd v    

   logo op mouw voor 1 leeftijdscategorie v

sponsorshirt v v v v

Paneel op hoofdterrein, tijdens wedstrijd of event 3 2 1 1

logo in clubhuis 1 1 1 1 1

mogelijkheid tot visibiliteit en promotie op events v v v

logo op website v v v v v

aankondiging in facebookbericht, linkedin en nieuwsbrief v v v v v

logo op drukwerk v v

wedstrijdbal v

gratis gebruik clubhuis voor bedrijfs- op privé event (dag) 3x 2x 1x

gratis rugby-initiatie als team-building voor uw bedrijf 1

uitnodiging met een glaasje voor 3 clubevents: v v v

tickets voor VIP diner Ghent Easter Rugby paastoernooi 6 4 2 1

ledenvoordeel: lidgeld               v



Onze huidige partners
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Contact

Egon Machiels voorzitter 0486/90.07.48

Nathalie Vanbossel ondervoorzitter 0496/80.78.31

Jorge D’haenens penningmeester 0473/31.62.63

Pol Dejaeger secretaris 0495/82.93.28

Bert De Norre bestuur 0479/21.95.04

Illia Marakhonin bestuur 0484/14.76.54

Ivo Broucke bestuur 0474/65.43.53

Sien Thys bestuur 0474/13.72.65

Karel Vlieghe bestuur 0473/89.70.33

Bart De Kock sponsoring 0470/25.98.38

Maarten Manhaeve sponsoring 0495/47.95.07

sponsoring@gent-rugby.be
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