
INFOMOMENT
FC RILLAAR SPORT

VC WOLFSDONK SPORT
KVC LANGDORP



VANAF SEIZOEN 2018-2019: COMPLETE FUSIE 
VC WOLFSDONK SPORT - FC RILLAAR SPORT
 IN SAMENWERKING MET KVC LANGDORP
 



Huidige situatie 3 clubs



FC Rillaar Sport 

● Heren A : 3de prov
● Heren B : 4de prov
● Regionale jeugd :

· 9 ploegen : U6 t/m U12
· 3 ploegen : U13 t/m U17



VC Wolfsdonk Sport 
● Heren A : 2de prov
● Heren B : 3de pro
● Dames : 1ste prov
● Reserven
● Provinciale jeugd :

○ 7 ploegen : U8 t/m U12
○ 3 ploegen : U13 t/m U17
○ 1 ploeg : U21 (spelers van voornamelijk Langdorp)

● Regionale jeugd :
○ 5 ploegen : U7 t/m U12
○ 3 ploegen : U13 t/m U17



KVC Langdorp 

● Heren A : 3de prov
● Heren B : 4de prov
● Regionale jeugd :

○ 5 ploegen : U6 t/m U12
○ 1 ploeg : U13 t/m U17



Beweegredenen 
samenwerking 

3 clubs



● Toekomst verzekeren voor 3 clubs
● Uitgebreide jeugdwerking, gezamelijke visie
● Naar analogie buurtgemeentes(Betekom, 

Rotselaar, Wijgmaal, KDN, ...)
● Iedere jeugdspeler laten spelen op eigen 

niveau:
○ Regionaal
○ Provinciaal (Interprovenciaal licentie)



● Stabiele club met uitgebreid bestuur
● Gezamelijk dragen kosten
● Gezamelijke terreinen
● Interessant voor sponsoring
● Grootste club van Aarschot



 
Verloop totale fusie 

FC Rillaar Sport-VC Wolfsdonk Sport 
i.s.m. KVC Langdorp



■ Niet houdbaar om in elke club 2 eerste ploegen aan 
te bieden

■ Stap te groot om direct af te bouwen van 6 ploegen 
naar 2 ploegen

■ Onder één stamnummer maar 2 eerste ploegen 
mogelijk (A en B)

■ Door af te bouwen naar 4 eerste ploegen kan in 
elke deelgemeente minstens nog één eerste ploeg 
spelen



■ Sportief gezien de beste oplossing voor een fusie tussen FC Rillaar Sport en 
VC Wolfsdonk Sport
● VC Wolfsdonk Sport actief in 2de provinciale
● FC Rillaar Sport aan kop in 3de provinciale
● Indien VC Wolfsdonk Sport in 2de blijft en/of FC Rillaar Sport stijgt naar 2de

○ Heren A in 2de

○ Heren B in 3de

○ Doorstroming van 3de naar 2de is gemakkelijker dan van 4de naar 2de

○ Jeugdspelers kunnen op hoger niveau in eerste ploeg geraken (3de)
■ Hierdoor blijven onder stamnummer KVC Langdorp 2 eerste ploegen 

(A-ploeg 3de en B-ploeg 4de )
■ Volledige samenwerking voor de jeugd tussen KVC Langdorp en fusieclub



STRUCTUUR
vzw Verbroedering Groot Aarschot

2 leden van elke club
    Wolfsdonk, Rillaar en Langdorp

vzw FC Rillaar Sport

Huidige bestuur Rillaar

vzw VC Wolfsdonk Sport

Huidige bestuur Wolfsdonk

vzw KVC Langdorp

Huidige bestuur Langdorp



Alle jeugdploegen onder één naam en behoud van 2 stamnummers :

● Alle spelers van FC Rillaar Sport en VC Wolfsdonk Sport komen 
onder één stamnummer (07162) die nu op naam staat van VC 
Wolfsdonk Sport

● De clubnamen FC Rillaar Sport en VC Wolfsdonk Sport verdwijnen
● Nieuwe naam voor fusieclub (VGA) met een nieuw logo (voorstellen 

nog steeds welkom ???)
● Stamnummer 07162 dient behouden te blijven i.f.v. het 

interprovinciaal label dat hieraan toegekend is voor de jeugd



● Spelers van KVC Langdorp blijven aangesloten onder de 
stamnummer van KVC Langdorp (05767)

● Jeugdspelers zijn enkel speelgerechtigd voor de eerste ploegen 
onder het stamnummer waarbij de jeugdspelers aangesloten zijn

● Er wordt een samenwerkingsverband getekend tussen KVC Langdorp 
en de fusieclub VGA

● Alle jeugdploegen worden ingeschreven onder de naam VGA zodat 
een uitwisseling voor de jeugd mogelijk is



RILLAAR - LANGDORP - WOLFSDONK



Situatie jeugd 
Groot Aarschot



● Leden Wolfsdonk 455 waarvan 295 jeugdleden
● Leden Langdorp 150 waarvan 65 jeugdleden
● Leden Rillaar 240 waarvan 135 jeugdleden
● Leden Aarschot naargelang jeugdploegen 170 jeugdleden (schatting volgens 

ploegen KBVB)

In totaal voor 4 clubs:  665 jeugdleden







● Momenteel samenwerkingsakkoord getekend tussen 4 clubs bij de KBVB 
waardoor uitwisseling spelers mogelijk is

● Volgend seizoen : samenwerkingsakkoord tussen VGA, KVC Langdorp en SC 
Aarschot wordt getekend



Niveau voor jeugd VGA

● Jeugd van VGA speelt op 2 niveau’s in seizoen 2018-2019 :
○ Provinciaal
○ Regionaal

● Jeugdspelers VGA kunnen spelen op hun eigen niveau
● Interprovinciaal label nog geldig voor seizoen 2019-2020
● Doelstelling voor jeugd VGA in seizoen 2019-2020

○ Interprovinciaal
○ Regionaal



Terreinen FC RILLAAR SPORT

● A - ploeg

● Zaterdagreserven

● Huidige jeugdploegen FC Rillaar Sport

● Zowel trainen als wedstrijden



Terreinen VC WOLFSDONK SPORT

● B - ploeg

● Damesploeg

● Reserven

● Huidige jeugdploegen VC WOLFSDONK SPORT

● Zowel trainen als wedstrijden



Terreinen KVC Langdorp

● A - ploeg

● B - ploeg

● Huidige jeugdploegen KVC Langdorp

● Zowel trainen als wedstrijden



Laaksite



● Meer dan half jaar besprekingen met stadsbestuur en 4 
Aarschotse clubs

● Invullen van de Laaksite, gemeenschappelijke jeugdwerking
● Verschillende fases
● Positieve samenwerking tussen stadsbestuur en Aarschotse 

clubs
● Aanleg kunstgrasveld
● Principesakkoord opgesteld tussen 4 Aarschotse clubs
● Seizoen 2018-2019 trainingen van jeugd VGA op kunstgrasveld 

vanaf U13 mogelijk


