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Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>
Aan:
Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Hiermee de 1e Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2019-2020. Onderstaand een aantal
zaken welke wij als bestuur graag weer met jullie willen delen. Zoals altijd nodigen we de
diverse cie’s van harte uit hun mededelingen via deze groet te verspreiden. Artikelen
aanleveren bij de secretaris@rugbyclubtilburg.nl.
Graag zien we jullie in groten getale op ons juileumfeest volgende week zaterdag 7
september.
Met (j)ov(i)ale groet, Jan Scheele,
Voorzitter Rugby Club Tilburg

Velden Bredaseweg weer beschikbaar!
Vanaf woensdag 4 september mogen we weer op onze eigen velden. De velden liggen er
weer netjes bij en ook is er ondertussen een volledig computer gestuurde
beregeningsinstallatie aangelegd.

Jumbo actie
Samen met 9 JUMBO supermarkten in Tilburg zijn wij van start gegaan met een unieke
actie. Alle leden en supporters van Rugby Club Tilburg kunnen namelijk exclusief bij deze
JUMBO supermarkten sparen voor geweldige en gepersonaliseerde clubartikelen!
Hoe spaar je mee? 8 weken lang ontvang je bij elke € 15,- aan boodschappen bij de
deelnemende JUMBO supermarkten een actiezegel. Elk artikel kan op basis van een aantal
actiezegels bij elkaar gespaard worden. Heb je het aantal actiezegels bij elkaar gespaard,
dan kan je de volle spaarkaart bij de servicebalie van een van deze JUMBO’s inleveren. Je
krijgt dan een unieke code! Via www.myclubstore.nl/jumbotilburg wordt je door verwezen
naar een speciale webshop. Hier kun je vervolgens jouw club selecteren, jouw artikel
selecteren, kan je dit artikel zelf personaliseren en gratis bestellen met je unieke code. Je
zult dit artikel ± 4 weken na afloop van de spaaractie op kunnen halen.

Het leuke aan deze actie is, dat je geheel gratis geweldige gepersonaliseerde artikelen kunt
sparen en dat je op deze manier ook een mooi bedrag kan ophalen voor de vereniging. Bij
elke bestelling gaat er een deel van de waarde van het artikel naar onze clubkas. Ga
daarom vanaf 28 augustus naar een van de JUMBO’s en trommel al je vrienden op om mee
te sparen. Hoe leuk is het bijvoorbeeld om met z’n allen een gepersonaliseerd artikel te
hebben?
Deelnemende supermarkten:
- Jumbo AaBe-straat 8
- Jumbo Amer 13
- Jumbo Bart van Peltplein 1
- Jumbo Broekhovenseweg 74
- Jumbo Heyhoefpromenade 11-17
- Jumbo Pater van den Elsenplein 105
- Jumbo Stappegoorweg 175
- Jumbo Wagnerplein 18
- Jumbo Westermarkt 38
Op onze club, achter de bar, liggen 250 spaarboekjes, met daarin 4 spaarkaarten.
Er is een verdeling gemaakt in welke Jumbo’s ook spaarboekjes van bepaalde clubs liggen.
In de onderstaande winkels liggen de spaarboekjes van de Rugbyclub.

Supermarkt 1: AaBe-straat
Supermarkt 2: Amer
Supermarkt 3: Broekhovenseweg
Supermarkt 4: Pater van Elsenplein
Supermarkt 5: Stappegoorweg
Het spaarboekje van de club laat zien voor welke artikelen men binnen de club kan sparen
en hoeveel men er daarvoor nodig heeft. Om verwarring en misverstanden te voorkomen
willen we vragen om de spaarboekjes te gebruiken die ook daadwerkelijk voor de club
bedoeld zijn.

Rugby World Cup 2019
Het negende wereldkampioenschap rugby wordt gehouden in Japan van 20 september tot
en met 2 november 2019. Het is voor de eerste keer in de historie dat een Aziatisch land de
organisatie toegewezen krijgt.
Het vorige wereldkampioenschap rugby in 2015, werd gewonnen door Nieuw-Zeeland dat
Australië met 34–17 wist te verslaan. Hiermee is Nieuw Zeeland recordhouder geworden
met 3 WK-titels. Het beloofd weer een spetterend wk te worden.
Via deze link is het wedstrijdschema te vinden met de lokale ko tijden en de nederlandse ko
tijden. Nadere informatie over welke wedstrijden in ons clubhuis te zien volgt.

Woensdag 4 september start trainingen op onze eigen velden.
Zaterdag 7 september 9e lustrumfeest. (de regulier zaterdagochtendtrainingen komen te
vervallen)
Zondag 15 september start competitie heren: Dit is de link naar het complete
programma. De openingswedstrijden zijn: Heren-1 vs Breda en clusterteam Heren-2 vs
Maastricht 2
Vrijdag 20 september, start WK rugby (11h45)
Zaterdag 21 september start competities CJC (programma volgt)
Zondag 22 september start competitie dames senioren. (programma volgt)
Vrijdag 25 oktober 60e Algemene Leden Vergadering.
Zaterdag 2 november Finale WK rugby (10h00)
Van 25 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020 Winterstop.
Zaterdag 4 januari Nieuwjaarsreceptie.

