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Inhoudsopgave

Het bezoek aan de Ghelamco Arena was een van de Geslaagde 
activiteiten van de Rupel Boom business club. De unieke kijk 
op de werking van een topclub is alvast een voorbeeld van 
hoe het voetbal en zaken mekaar kunnen vinden.

Rupel Boom Business Club
Het Businessnetwerk van K Rupel Boom FC biedt tal van mogelijkheden om uw 
zakelijk netwerk in de omgeving uit te breiden.

De club
Een succesvolle fusie gebaseerd op waarden die we ook vandaag nog steeds 
hoog in het vaandel dragen.

Jeugdvoetbal
De club investeert sterk in zijn jeugdwerking. De ontwikkeling van de 
jeugdspelers en de doorstroming naar het eerste elftal staan centraal.

events
De Business Club is een zelfstandige afdeling binnen K Rupel Boom FC en brengt  
het zakelijke aspect samen met het voetbal. 

Sociaal
De club is veel meer dan een voetbalclub. Het neemt een sterk sociaal-
engagement en zet daarom volop in op G-voetbal. 

Rupel Boom is meer dan voetbal 
alleen. Dit jaar start de club 
met een G-ploeg en de organisatie 
van een nationaal G-sport event.



Rupel Boom
business club
K Rupel Boom FC biedt met haar zakelijke netwerk het ideale 
platform om ook buiten de wedstrijddagen te netwerken, zaken 
te doen of kennis uit te wisselen.

The power of

business
Bent u op zoek naar een uitbreiding van uw zakelijk netwerk 
en wenst u meer contacten te leggen in het Antwerpse? Dan 
is de Rupel Boom Business Club iets waar u niet omheen 
kunt. 

In een ongedwongen en sympathieke sfeer rond het 
voetbalgebeuren komen alle leden van de Business Club 
tijdens één van de lunches, diners of andere activiteiten 
samen om met elkaar te netwerken.

De club weet dat ondernemen tegenwoordig veel breder 
is, daarom zijn we altijd op zoek naar het beste voor onze 
sponsoren en zakelijke contacten. In ons uitgebreid netwerk 
zitten bedrijven die ook u heel wat handige tips en tricks 
kunnen geven. Daar wilt u toch ook gebruik van maken?    



de club
De missie van de  club bestaat uit verschillende 
factoren waarin we niet alleen zorgen voor een 
gezonde financiële structuur, maar ook de jeugd alle 
kansen geven.

Ook trainers, supporters, 
clubmedewerkers, jeugdspelers en 
ouders moeten zich thuisvoelen in de 
club, want zij zijn het fundament van 
deze familieclub.

K. Rupel Boom F.C. is een fusieclub tussen K. Rupel S.K. en K. Boom F.C. die is samengebracht op werkracht en knowhow van verschillende 
mensen met als resultaat dat we vandaag nog steeds een gezonde club zijn die haar waarden hoog in het vaandel draagt .

Toen vóór het seizoen 1998-1999 werd besloten 
om te starten met onze nieuwe fusieclub 
waren heel wat mensen zeer terughoudend 
tegenover deze operatie. Echter, ‘werkkracht 
en knowhow’ werden samengebracht en van-
daag mogen wij stellen dat de fusie geslaagd is. 

Rupel Boom is ondertussen reeds een vaste 
waarde geworden in de 3de nationale van het 
voetbal. Na de fusie van de club 17 jaar geleden 
tussen K Rupel SK en K Boom FC klom de club 
in 8 jaar tijd van 3de provinciale naar de na-
tionale reeksen van het voetbal. In onze korte 
geschiedenis werden verschillende successen 
behaald, zo schakelde het eerste elftal in 2011 
ondermeer het grote Anderlecht uit in de Beker 
van België.

Eén van de belangrijkste ingrediënten in het 
succes van onze club is de uitstekende 

jeugdopleiding. De club investeert dan ook met 
veel overtuiging in de jeugd en geeft hen alle 
kansen. De laatste jaren maakt Rupel Boom 
naam met haar jeugdwerking en plukt het de 

vruchten van het harde werk. Zo behaalde de 
jeugdwerking een 4-sterren kwaliteitslabel bij 
een audit van de voetbalbond. Dit is het hoogst 
haalbare in haar categorie. In totaal verdedigen 
meer dan 320 jeugdspelers uit meer dan 54 ver-
schillende gemeenten elk weekend de blauw-
zwarte kleuren van de club.

 
Daarnaast is ook de uitstekende samenwerking 
en steun van het Boomse gemeentebestuur 
een belangrijke factor. Zo bouwde de gemeente 
na de fusie een prachtig en modern jeugd-
en trainingscomplex dat tot op heden een 
sterke motivatie is voor de ganse club om onze 
organisatie zo goed mogelijk te blijven beheren.

Een sterk bewijs van steun van het Boomse 
gemeentebestuur aan onze club. 

 
De club blijft vasthouden aan de oorspronkelijke 
missie en visie. Een gezonde sportieve ambitie,  
waarbij de jeugd een optimale kans krijgt bij de 
uitbouw van de club en alles gebeurt binnen 
een financeel gezonde structuur.



jeugdvoetbal

De jeugdspeler staat steeds centraal in de opleiding. Het resultaat is van ondergeschikt belang t.o.v. de ontwikkeling van de speler. 
We staan er dan ook borg voor dat elke jeugdspeler zo goed mogelijk wordt opgeleid en opgevoed. 

Sportiviteit & respect
Sportiviteit en respect draagt de club 
hoog in het vaandel. Samen met de 
ouders, jeugdspelers, trainers en tal 
van vrijwilligers willen we werken aan 
meer sportiviteit en respect in het 
voetbal, want dat maakt de sport 
nog zoveel mooier. Zowel tegenover 

de medespelers, ouders, tegenspelers, 
trainers en scheidsrechters moeten we 
ons sportief en respectvol opstellen. 
Om sportiviteit en respect te promoten 
nam onze club tal van initiatieven, 
waaronder eigen cartoons op 
affiches en bierviltjes en verschillende 
activiteiten. 

De visie van onze jeugdwerking is duidelijk. Iedere  Jeugdspeler 
moet de kans krijgen om te voetballen ongeacht zijn of haar 
kwaliteit. Binnen de jeugdwerking staat de opleiding van elke 
jeugdspeler dan ook centraal en is het wedstrijdresultaat 
steeds van ondergeschikt belang ten opzichte van de 
ontwikkeling van de speler. We wensen elke speler dan ook 
een kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden die beantwoordt 
aan hun verlangen om te voetballen en zo te leren. Daarbij is 
het essentieel dat we een voetbalomgeving ontwikkelen waar 
het bewegen en spontane spelvreugde centraal staan. 

De jeugdopleiding heeft verder als doel kwaliteitsvolle 
voetballers op te leiden met het oog op de doorstroming 
naar ons eerste elftal. Als club willen we onze jeugdspelers 
alle kansen geven om door te stromen en zo een eerste 
elftal creëren dat bestaat uit een gezonde mix van jonge en 
ervaren spelers. 

Als jeugdwerking staan we er borg voor dat onze jeugdspelers 
zo degelijk mogelijk opgeleid en opgevoed worden. Om 
dit te kunnen verwezenlijken is een goed contact met de 
ouders onontbeerlijk. Samen met de ouders, leerkrachten 
en trainers moeten wij proberen om onze jongeren een 
zo goed mogelijke en verantwoorde opvoeding te geven. 
Een sterk team van vrijwilligers en jeugdopleiders zet zich 
dan ook dagelijks in om de meer dan 300 jeugdspelers een 
kwaliteitsvolle opleiding aan te bieden in een aangename en 
familiale omgeving. 



bezoek aan ghelamco arena
Dit state-of-the-art stadion is een voorbeeld voor alle andere Belgische clubs en ook voor veel buitenlandse clubs.  

deze aantrekkingskracht manifesteerde zich dan ook in de cijfers. 

events
business club

De Ghelamco Arena is het huidige  
stadion van de Belgische voetbalclub 
KAA Gent. De realisatie hiervan 
betekende een bijzonder grote stap 
voorwaarts, want AA Gent en de stad 
Gent konden meteen uitpakken met het 
mooiste en meest functionele stadion 
van het land. Als resultaat hiervan zag 
het zijn abonnees verdubbelen en was 
er een immense toename van het aantal 
toeschouwers. Verscheidene keren 
speelde de club voor een uitverkocht 
stadion (20.000 toeschouwers).

In 2013 was de Rupel Boom Business 
Club te gast in het gloednieuwe stadion 
van eersteklasser KAA Gent. Een unieke 
inkijk in het modernste stadion van 
ons land. De leden van onze business 
club kregen er naast een exclusieve 
rondleiding in het stadion ook een 

presentatie over de bouw van dit unieke 
project. De uiteenzetting werd verzorgd 
door één van de topmensen van 
Ghelamco, het bedrijf dat het stadion 
heeft gebouwd. Na de rondleiding 
werden alle gasten getrakteerd op een 
gezellige receptie. 



Wine tasting 
In Wijnhuis Magnus vond 
een unieke wine-tasting 
plaats onder het motto 

‘Back to Basics - Tour de 
France’. Begeleid door een 
ervaren sommelier kregen 
onze gasten verschillende 
topwijnen voorgeschoteld 

en werden uitgebreid geïn-
formeerd over de wijnen en 

hun afkomst.

De Rupel Boom Business Club is een 
zelfstandige afdeling binnen de club. Haar 
leden, die voornamelijk bestaan uit managers, 
zelfstandigen en bedrijfsleiders, maken gebruik 
van een ideaal platform voor netwerking 
en B2B. Dit zowel voor, tijdens als na elke 
wedstrijd in de gezellige socioclub en tijdens 
de boeiende events en lunches die worden 
georganiseerd. Interessante ervaringen uit de 
sportwereld worden gedeeld met professionals 
uit business en de lokale economie o.a. vanuit 
de bouwsector, IT wereld, haven, financiële en 
verzekeringswereld of medische sector. Dit alles 
in een ongedwongen en sympathieke sfeer rond 
het voetbalgebeuren. 

Jaarlijks worden een 4-tal exclusieve events 
georganiseerd voor leden van de Business Club. 
Deze events koppelen het sportgebeuren aan 
de business met thema’s die de parallellen en 
overeenkomsten toelichten. We maken kennis 
met spelers, bestuursleden & technische 
staf, luisteren naar special guests vanuit de 
sportwereld en/of topmanagers en gekende 
mediafiguren of nemen deel aan sportieve 
evenementen. Dit alles in een ontspannen sfeer 
met een boeiend kader en een aangename, 
sportieve achtergrond.

Lidmaatschap
Zin om lid te worden of wens je 

graag deel te nemen aan een van 
onze bussiness events?

Neem gerust een kijkje op   
de website of contacteer een van 

onze medewerkers.

Een Business Club lidmaatschap omvat tevens 
een jaarabonnement op de hoofdtribune met 
zitplaatsen voor 2 personen en toegang tot 
de Socio Club. Ook twee maal twee business 
lunches voorafgaand aan een wedstrijd van het 
1e elftal zijn inbegrepen. Leden van de Business 
Club hebben toegang tot een website waarop de 
leden zichzelf kunnen voorstellen en waar info 
over de Business Club en de club beschikbaar 
wordt gesteld. De website is tevens het platform 
waar alle extra info over de events gepubliceerd 
wordt. Daarnaast hangt in onze socio club een 
lijst met de namen van onze Business 

Club-leden en de naam van hun onderneming. 

Het lidmaatschap bedraagt 1000 euro per 
seizoen (exclusief BTW).



Sociaal

De kracht van het voetbal op zijn omgeving mag niet onderschat 
worden. De club heeft een rol om zich als sociale partner van de 
maatschappij te engageren en een meerwaarde te bieden op alle 
vlakken. En dat is wat we bij K Rupel Boom FC trachten te doen!



K. Rupel Boom F.C. is meer dan gewoon een 
voetbalclub. Als vereniging met meer dan 500 leden 
nemen we een belangrijk sociaal engagement op. Zo 
willen we een zinvolle en nuttige vrijetijdsbesteding 
aanbieden en een plaats zijn waar de leden zich 
thuisvoelen. 

Onze club wil werken in een geest van openheid, 
sportiviteit, verdraagzaamheid en samenwerking. We 
streven dan ook naar een lange-termijnrelatie met 
de spelers en ouders. We zetten dan ook maximaal 
in op tal van verbindende en sociale activiteiten. 
Zo worden er regelmatig eetdagen en tal van 
andere extra-sportieve activteiten georganiseerd.  

 

‘Een club die  
kansen geeft!’

Iedereen moet de kans krijgen om zijn 
favoriete sport uit te oefenen

Als familieclub draagt K Rupel Boom FC alle sociale projecten hoog in het vaandel. 
De voetbalsport is volgens ons dan ook de ideale manier om mensen met elkaar 
te verbinden en mensen dichter bij elkaar te brengen. Zo kunnen we ook als 
voetbalclub mee ons steentje bijdragen om problemen in onze samenleving aan te 
pakken. Als club spenderen we dan ook heel wat aandacht aan het extra-sportieve 
en wordt er maximaal ingezet op verschillende verbindende activiteiten.

Het G-voetbal promoten is hier volgens ons één van. Iedereen moet de kans krijgen 
om zijn favoriete sport uit te oefenen. Onze club is dan ook 100% overtuigd van 
het fantastisch project dat G-voetbal is en wil mee zijn schouders zetten onder het 
uitbreiden van het sportaanbod voor mensen met een beperking. 

Vanaf het seizoen 2015-2016 zal Rupel Boom dan ook starten met een eigen 
G-sportwerking en mensen met een beperking de kans geven om hun favoriete 
sport ook bij ons te kunnen uitoefenen. Om onze boodschap kracht bij te zetten 
zal de club op 6 september de gastheer zijn van het Football Kick Off tornooi, het 
grootste G-voetbaltornooi van ons land. In totaal nemen meer dan 50 G-ploegen 
het tegen elkaar op. Kortom, de absolute hoogdag van het G-voetbal.



Koninklijke Rupel Boom Football club

www.krupelboomfc.be

Wenst u meer informatie? 

U kan ons bereiken op business@krupelboomfc.be.

Eén van onze medewerkers neemt spoedig contact met u op. 


