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

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Hiermee de 4e Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2019-2020. Onderstaand een aantal
zaken welke wij als bestuur graag weer met jullie willen delen. Zoals altijd nodigen wij de
diverse cie’s van harte uit hun mededelingen via deze groet te verspreiden. Artikelen
aanleveren via secretaris@rugbyclubtilburg.nl.
Met (j)ov(i)ale groet, Jan Scheele,
Voorzitter Rugby Club Tilburg

Gezocht: nieuwe sponsorcommissie

De afgelopen jaren zijn Erik Meijnen, Richard de Weijer, Marc van Geel en Robert Kok onze
mannen in de sponsorcommissie geweest. Zij hebben succesvol deze taak op zich
genomen. Helaas hebben zij te kennen gegeven om hiermee te willen stoppen. Allereerst:
dank heren voor de tijd die jullie besteed hebben aan deze belangrijke taak binnen onze
vereniging!
Wij zoeken nu dus opvolgers die deze werkzaamheden willen overnemen. De
werkzaamheden bestaan uit:
- het onderhouden van de relaties met de huidige sponsoren
- het vinden van nieuwe sponsoren
- het opvolgen van leads van leden en buitenstaanders wat betreft sponsoring
- het beheren van de materialen van en voor de sponsoring ( denk aan het bestellen van
banieren en reclameborden).
Ben je een commercieel persoon en vind je het leuk om nieuwe contacten op te doen binnen
en buiten de club, of zou je graag een ondersteunende taak willen bij de nieuw op te richten
sponsorcommissie? Meld je dan aan via voorzitter@rugbyclubtilbug.nl (ook voor extra
informatie).
Overigens zijn deze functies ook uitermate geschikt voor ouders/verzorgers van (jeugd)leden
die meer met en voor de club willen doen.
Jan Scheele
Link naar sponsorplan

Jubileumshirts
Je kunt nog tot 31 december (online) onze mooie lustrumshirts bestellen! Bestel jouw
exemplaar snel via onderstaande link!
Jubileumshirt bestellen

Sportspreekuur bij Rugby Club Tilburg
Ook dit jaar is Bas van Leijsen van Fysiotherapie Tilburg Reeshof om de week op
woensdagavond aanwezig voor het inloop sportspreekuur bij Rugby Club Tilburg.
Inlopen kan woensdagavond vanaf 19.30 tot 20.30uur en is voor alle leden vrij toegankelijk.
Het sportspreekuur is bedoeld voor geblesseerde sporters die snel een diagnose en
behandelplan willen hebben. Uw klacht wordt gescreend door een fysiotherapeut en u krijgt
vervolgens een advies welk traject u het beste kunt volgen. Indien mogelijk kan er een korte
behandeling plaatsvinden. Door onze directe samenwerking met orthopeden en
sportpodotherapeuten kan er snel geschakeld worden.
Het sportspreekuur op de club is gratis. Mocht de behandeling voortgezet worden in de
praktijk, dan worden de kosten als volgt vergoed:
- Jonger dan 18 jaar? Er worden per indicatie 18 behandelingen vergoed vanuit de
basisverzekering.
- 18 jaar of ouder? Indien u aanvullend verzekerd bent worden de behandelingen mogelijk
vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Anders komen de behandelingen voor eigen
rekening. Kijk voor de tarieven op www.fysiotherapietilburgreeshof.nl.
Mocht u niet in staat zijn om het sportspreekuur te bezoeken, dan is het ook mogelijk om een
afspraak direct bij onze praktijk te maken. Als u aangeeft lid te zijn van Rugby Club Tilburg
proberen wij u binnen 24 uur in te plannen. Belt u daarvoor 013-5718214.
Website Fysiotherapie Reeshof Noord

Kruikentoernooien
Tijdens de laatste ALV is het voorstel
ingediend voor aanpassing van de
Kruikentoernooien en het
eindeseizoensfeest. Met als doel dat het
seizoen uiterlijk 1 juni is afgesloten zodat we
het preseason op onze eigen velden kunnen
afwerken. De toernooi commissie heeft
hierom besloten tot het volgende
programma:
Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
Kruikentoernooi CJC.
Zaterdag 23 mei Kruikentoernooi TBM
Open 10’s senioren wordt een pre-season
toernooi (moet nog bevestigd worden, maar
is voor 80% rond).
Schoolclash komt te vervallen aangezien er
geen gegadigden zijn die de organisatie op
zich willen nemen.
Voor de TBM dag laten we maximaal 12
teams per categorie toe, waardoor we
kunnen waarborgen dat we uiterlijk 15h00
helemaal klaar zijn.
Eindeseizoensactiviteiten kunnen dus om
16:00h beginnen (verantwoording
feestcommissie), waarbij we de BBQ (of
anderszins) voor TBM rond 15:30-16:00
kunnen starten (dit ivm binding jeugd en
ouders aan de club).

Payconiq
Mobiel betalen is de toekomst en zal/kan het aantal pasjes in je portemonnee flink doen
afnemen.
Onze club gaat het ook mogelijk maken via Payconiq te betalen. De transactiekosten
betaalhandeling voor de club zijn gelijk aan die van een pinbetaling. Op den duur zou de
club de kosten van een pinautomaat en afhandelingskosten kunnen besparen. Om
Payconiq-betalingen te promoten krijgen klanten, jullie dus, van de bank de eerste 2
maanden, 15% korting op elke betaling.

De ingangsdatum is nog niet bekend.
Payconiq

Feestdagenreces
Het feestdagenreces voor dit jaar is vastgesteld van vrijdag 20 december t/m woensdag 1
januari. Op vrijdag 20 december is het kippenprikken voor de senioren. Op zaterdag 21
december is er 'kippenprikken' voor de TBM.

Rabo-actie geslaagd
De actie heeft € 867,52 opgebracht, waarvoor hartelijk dank aan al onze stemmers! We
zetten dit bedrag in als bijdrage aan de aanbouw/nieuwe koeling.

Jumbo-Store-Actie
De spaaractie is ten einde en de productie is in volle gang, er zijn veel artikelen besteld.
Jumbo heeft besloten om de uitgifte op zaterdag 14 december en zondag 15 december op
een externe locatie, de Tilburg University Sport center, plaats te laten vinden. Beide dagen
zal de uitlevering plaatsvinden van 10:00 tot 14:00 uur. Nadere info hierover volgt.

Boxen opnieuw opgeblazen

We hebben de afgelopen 2 jaar geinvesteerd in nieuwe boxen en een subwoofer. De oude
boxen zijn diverse keren hersteld voordat ze werden vervangen en het mengpaneel is
inmiddels ook al aantal keren gerepareerd. Er is (voornamelijk door Eduard) veel tijd
gestoken in het op orde brengen en houden van de installaties.
Het is dan ook nadrukkelijk niet de bedoeling om aan knoppen (van bijvoorbeeld de boxen)
te gaan draaien waarvan het niet de bedoeling is dat je daar aankomt en waar je ook niet
zomaar bij kan. Voor de knoppen van de boxen moet je immers op de bar/tafel klimmen om
erbij te komen. BLIJF ER VAN AF!

Vrijdag 29 november 2019 Beerpongtoernooi Senioren en Ouwe Balluh Avond (18+)
Vrijdag 20 december Kippenprikken Senioren en start Feestdagenreces
Zaterdag 21 december Kippenprikken TBM
Zondag 22 december 2019 t/m woensdag 1 januari 2020 Feestdagenreces
Vrijdag 3 januari 2020 einde Feestdagenreces (er kan weer getraind worden)
Zaterdag 4 januari Nieuwjaarsreceptie
Vrijdag 15 mei 2020 61e ALV
Donderdag 21 2020 Kruikentoernooi CJC
Zaterdag 23 mei 2020 Kruikentoernooi TBM
Zaterdag 23 mei Eindeseizoensfeest

Competitiewedstrijden december en januari
30-11-2019 ROTTERDAM RRC CU 1 RC Tilburg CU 1
30-11-2019 TILBURG CL Vetsburg JU 1 CL Twente Blue JU 1
30-11-2019 APELDOORN RFC The Rams CO 1 CL RCT/Vets CO 1
30-11-2019 EINDHOVEN RC Eindhoven CU 1 CL Vetsburg CU 1
30-11-2019 TILBURG RC Tilburg JU 1 CL Waterland/Castricum JU 1
1-12-2019 TILBURG RC Tilburg dames 1 Lady Wasps 1
1-12-2019 TILBURG RC Tilburg 1 NSRV Obelix 1
7-12-2019 BOXTEL CL RC Ducks/Oysters CU 1 CL Vetsburg CU 1
7-12-2019 TILBURG RC Tilburg CU 1 BSN Rugby Club CU 1
7-12-2019 TILBURG RC Tilburg JU 1 RC DIOK JU 1
7-12-2019 ROERMOND Bokkerijders RRFC JU 1 CL Vetsburg JU 1
7-12-2019 Gouda RFC Gouda CO 1 CL RCT/Vets CO 1
8-12-2019 ROTTERDAM Rotterdamse Studenten RC 1 RC Tilburg 1
8-12-2019 BOXTEL CL RC Ducks/Oysters 1 CL RCT/Wasps/Wallaby 2
11-1-2020 TILBURG RC Tilburg CU 1 Cas RC CU 1
11-1-2020 UTRECHT URC CU 2 CL Vetsburg CU 1
11-1-2020 TILBURG CL Vetsburg JU 1 Dukes JU 3
11-1-2020 ROOSENDAAL RCC Bekaro JU 1 RC Tilburg JU 1
11-1-2020 TILBURG CL RCT/Vets CO 1 CL Bassets/BSN CO 1
12-1-2020 START 2 DEEL DAMES EN HEREN SENIOREN
18-1-2020 BREDA Bredase RC CU 1 RC Tilburg CU 1
18-1-2020 VALKENSWAARD CL Vetsburg CU 1 Dukes CU 2
18-1-2020 TILBURG RC Tilburg JU 1 RC Hilversum JU 1
18-1-2020 NIEUWEGEIN CL SBN CO 1 CL RCT/Vets CO 1
25-1-2020 TILBURG CL Vetsburg CU 1 RC 't Gooi CU 2
25-1-2020 HAARLEM NOORD RFC Haarlem CU 1 RC Tilburg CU 1
25-1-2020 VALKENSWAARD CL Vetsburg JU 1 URC JU 2
25-1-2020 WAGENINGEN CL Gelre JU 1 RC Tilburg JU 1
25-1-2020 OISTERWIJK CL Oysters/Ducks CO 1 CL RCT/Vets CO 1
Volledige agenda inclusief de wedstrijden met kick off tijden

