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RHINOS on the MOVE

letterlijk ‘in beweging’

de club verhuist
600m in vogelvlucht
van stedelijk sportveld G
naar stedelijk gepachte 
grond achter Abraham Hans



RHINOS on the MOVE

figuurlijk ‘in beweging’

grote stap voorwaarts in de 
uitbouw van de club die we 
voor ogen hebben

ideaal moment om een aantal 
andere zaken te doen bewegen: 
vrijwilligerswerk, public 
relations, clubfinanciering, …
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waarom

een n o o d z a a k !

RHINOS hebben ambitie om toonaangevende club
• in rugbyend België te zijn
• in Oudenaarde te zijn

huidige locatie blokkeert een hoop zaken
• organisaties met meer dan 1 veld (jeugd, tornooien, …)

• extra belasting terrein (selecties, extra trainingen, …)

• promotie naar 1ste nationale
• clubhuis met inkomsten & met sociale functie



waarom

waarom nu ?

• past binnen plannen van de stad
nieuwe bestemming voor huidige rugbylocatie

• voorgestelde locatie is UNIEK
opportuniteit die er niet snel opnieuw zal komen

• club is sportief en organisatorisch sterk bezig
voldoende draagkracht voor een dergelijk project
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wat vooraf ging (2014)

Q1/2014 optimalisatie G-terrain (kunstgras? uitbreiding container?)

Q3/2014 Oudenaarde koopt 25ha van Compas camping
Q4/2014 mogelijkheid Rhinos aan de Donk worden onderzocht



wat vooraf ging (2015)

Q1/2015 DONK project afgeblazen (prijskaartje na bodemonderzoek Abesim)

Q2/2015 contacten met Maarkedal / onderzoek mogelijkheid Bevere

Q4/2015 voorstel Oudenaarde 1,5 veld met optie clubhuis aan Abraham Hans
eerste vergadering met 3 partijen & bevestiging wensen van de club



wat vooraf ging (2016)

Q1/2016 eerste versie raamovereenkomsten
bodemonderzoek
ontstaan naam RHINOS on the MOVE

Q2 & Q3/2016 verdere uitwerking samenwerking
principe-akkoord stad Oudenaarde

Q4/2016 vertrouwen van bestuur & Algemene Vergadering RHINOS 
aankondiging op kerstreceptie
aanstelling studiebureau Lobelle



wat vooraf ging (2017)

Q1/2017 goedkeuring recht van opstal en raamovereenkomsten

Q2/2017 goedkeuring voorontwerp & raming Lobelle door schepencollege
eerste samenkomst stedenbouwkundige dienst
RENT a RHINO als opwarming voor het fondsenwerven
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SAMENWERKING – GO!, stad Oudenaarde, RHINOS

GO!  aan stad Oudenaarde
• erfpacht (30 jaar) volledige site (achtertuin Abraham Hans)
• recht op onderpacht
• gebruiksrecht op 2 terreinen + recht op gebruik door derden
• stad Oudenaarde onderhoudsplicht

stad Oudenaarde aan RHINOS
• ondererfpacht (30 jaar) site voor clubhuis
• zakelijk recht (uitbating clubhuis)
• gebruiksrecht op 2 terreinen
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nieuwe locatie - situering



nieuwe locatie - inplanting
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CLUBHUIS – zicht van op de schelde



CLUBHUIS - benedenverdieping

• 4 kleedkamers met douches + 1 kleedkamer met douches referee
• sanitair dames, heren en anders validen
• centrale gang met trap en lift
• materiaalberging, buitensanitair , EHBO ruimte en drankopslag



CLUBHUIS - bovenverdieping

• bar en ‘cafetaria’ ruimte
• ruimte keuken, incl koelcel en berging
• afsluitbare vergaderzaal
• overdekt en open terras
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financiering – wie doet wat?

- aanleg terrein (velden en omgeving)
- aankleding velden (verlichting, palen, …)
- nutsvoorzieningen tot aan het clubhuis
- standaard infrastructuursubsidie voor clubhuis

fix deelname in kosten voor de aanleg van de velden –

- clubhuis
- aansluiting op nutsvoorzieningen



Rugby Vlaamse Ardennen vzw

een tweede vzw is opgericht 
RHINOS Rugby Oudenaarde vzw richt zich volledig op het sportieve aspect
Rugby Vlaamse Ardennen vzw richt zich op bouw en exploitatie clubhuis

- lasten te spreiden en geheel overzichtelijk te houden 
- aantrekken extra vrijwilligers
- spreiding risico’s
- BTW optimalisatie
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financiering – overzicht RHINOS



financiering – overzicht RHINOS
eigen vermogen: spaargeld & subsidies
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spaargeld RHINOS
• 60.000 euro spaargeld in RHINOS on the MOVE
• gezonde reserve achter de hand
• 100% ‘gerealiseerd’

subsidies
• infrastructuursubsidie stad Oudenaarde (90k)
• sportoverkoepelend decreet Vlaanderen (10k)
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financiering – overzicht RHINOS
crowdfunding in de meest ruime zin van het woord
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financiering – overzicht RHINOS
eigen vermogen: crowdfunding

eigen vermogen – crowdfunding – sponsoring
• rhino believers: geloven in de club en het project (90k euro)
• groot bedrijf dat maatschappelijke projecten steunt (10k euro)

eigen vermogen – crowdfunding – koop een steen
• symbolische stenen van 100 euro, namen gegraveerd
• gepland in September 2017  (40k euro)

eigen vermogen – crowdfunding – service clubs
• volledig custom afspraken (25k euro)

eigen vermogen – crowdfunding – wilde weldoeners
• anonieme schenkers zonder return (20k euro)
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financiering – overzicht RHINOS
eigen vermogen: activiteiten

eigen vermogen – activiteiten – rent a rhino
• gift aan club in ruil voor klussen ea diensten (10k euro)

eigen vermogen – activiteiten – father Abraham
• extra RHINO events specifiek tvv bouw clubhuis (5k euro)

eigen vermogen – activiteiten – RHINOS to the FINISH
• slotinitiatief om laatste gat dicht te rijden (15k)
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financiering – overzicht RHINOS
eigen vermogen: overzicht

,0 125000,0 250000,0 375000,0

STATUS

DOEL

spaargeld 60.000 60.000 100 %

subsidies 100.000 90.000 90%

crowdfunding – sponsoring 185.000 35.000 19%

crowdfuncing – activiteiten 30.000 15.400 51%

375.000 200.400 53%



financiering – overzicht RHINOS
vreemd vermogen

vreemd vermogen – lotenlening
• 65 loten van 1.000 euro bij selecte groep bereidwilligen
• zonder interest
• terugbetaald tussen 3de en 10de jaar (telkens 125 euro)
• geen overdracht 
• niet openbaar
• begin 2018

vreemd vermogen - banklening
• 120.000 euro lenen bij de bank
• lening gedekt door stad Oudenaarde
• terugbetaling over minimaal 20 jaar (cfr financieel plan) 
• begin 2018



SPAARGELD

spaargeld 60.000 euro

SUBSIDIES

stad Oudenaarde 90.000 euro

Vlaanderen 10.000 euro

CROWDFUNDING

sponsoring 185.000 euro

activiteiten 30.000 euro

VREEMD VERMOGEN

financiële instelling 120.000 euro

lotenlening 65.000 euro

TOTAAL

560.000 euro

financiering – overzicht RHINOS



financieel plan samengevat

vreemd vermogen terug betalen (120k + rente en 65k)

jaarlijks aan de bank
loten tussen jaar 3 en 10

1. club is financieel gezond (elk jaar groeiende positieve cashflow)

2. clubhuis genereert extra inkomsten (34k / jaar)
a. barinkomsten (20k / jaar)
b. ter beschikking stellen cafetaria (4k / jaar)
c. extra activiteiten (5k / jaar)
d. extra sponsormogelijkheden (5k / jaar)

3. werkingskosten onder controle houden (20k / jaar)

14k euro/jaar in piekmoment



financieel samengevat

ambitieus maar weldoordacht financieringsplan

gedetailleerd financieel plan dat aantoont
• afbetaalbaar vreemd vermogen
• generatie extra inkomsten voor de club (sportief gedeelte)
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stappenplan RHINOS on the MOVE

akkoord rond
overeenkomsten
met 3 partijen! 

finalisering
plannen

en

start van 
fondsenwerving

finalisering
aanvragen

en

publiek event in 
september

aanleg terreinen
en

voorbereiding
bouw

Q1 / 2017 Q2 / 2017 Q3 / 2017 Q4 / 2017



bouwen laatste sprint opening 
sportvelden

en

clubhuis

rust*

Q1 / 2018 Q2 / 2018 Q3 / 2018 Q4 / 2018

stappenplan RHINOS on the MOVE

* klopt niet, uitbaten clubhuis !
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werkgroep RHINOS on the MOVE


