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Van:

Aan:

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

Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden, ereleden, leden van verdienste en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Hiermee de 9e en laatste Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2018-2019. Onderstaand een 
aantal zaken welke wij als bestuur graag weer met jullie willen delen. Als altijd, nodigen we 
de diverse cie’s van harte uit hun mededelingen via deze groet te verspreiden. Artikelen 
aanleveren bij de secretaris@rugbyclubtilburg.nl

 Met (j)Ov(i)ale groet, Jan Scheele, Voorzitter Rugby Club Tilburg

Het einde van het seizoen nadert snel. Opzeggingen en wijzigingen moeten VOOR 25 
JUNI worden doorgegeven. De NRB maakt per 01 Juli de balans op en maakt de 
spelerskaarten aan voor het nieuwe seizoen op basis van inschrijving en leeftijd. Op dat 
moment dient RCT ook de bondcontributie af te dragen per spelend lid. Wij verzoeken dan 
ook dringend aan alle leden, ouders verzorgers etc eventuele wijzigingen in lidmaatschap, 
dispensatie maar ook adreswijzigingen door te geven aan 
ledenadministratie@rugbyclubtilburg.nl. Opzeggen NA 25 JUNI betekent dat je alsnog moet 
betalen. Leden die dat niet doen worden bij de bond als wanbetaler geregistreerd en kunnen 
dan ook niet bij een andere vereniging spelen.

Pasfoto's 

Spelende leden die van categorie veranderen vanwege hun leeftijd, bijvoorbeeld van 
benjamin naar mini enz., moeten allemaal een nieuwe pasfoto inleveren. Deze moet je 
sturen naar ledenadminstratie@rugbyclubtilburg.nl. Als je dit niet doet krijg je GEEN 
SPELERSKAART maar kunnen we ook geen eventuele dispensatieaanvraag voor je 



indienen. Je mist dan de eerste schouwing op 31 augustus in Tilburg. Latere schouwingen 
zijn in Amsterdam en Zwolle. 

Dispensaties 

In Rugby Nederland bestaat de mogelijkheid dispensatie aan te vragen om je kind in een 
hogere of lagere klasse mee te laten spelen. Rugby Nederland stelt hier strikte voorwaarden 
aan. De doelstelling van de regeling is om jongeren die fysiek en/of mentaal niet in hun 
eigen leeftijdscategorie passen toch in de gelegenheid te stellen (op een veilige manier) te 
kunnen rugbyen. Een aanvraag voor dispensatie, excl. evt. kosten medische keuring, kost € 
25, -. Deze kosten moet de club aan Rugby Nederland voldoen en daarom de aanvrager ook 
aan ons. Voor meisjes colts worden geen kosten berekend. Er zijn nog enkele 
uitzonderingen. Op aanvraag kunnen we het volledige reglement voor dispensatie 
toezenden. 
Belangrijk: wij kunnen alleen een dispensatieaanvraag doen voor leden die ingeschreven 
staan bij Rugby Nederland. Ongeacht de uitslag betekent dat je zult moeten betalen.

Wis je dat Onze mooie club al bijna 10 jaar een club van 50 heeft?

De Club van 50 is een groep mensen die RCT een warm hart toedraagt en daarvoor op 
vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,- doneren. De leden van de Club van 50 krijgen 
een vermelding op een speciaal bord dat in het clubhuis hangt.

Doel van de Club van 50 is het sponsoren van projecten binnen RCT. Voorwaarde is dat het 
project ten goede komt voor de gehele club. Het bestuur heeft alleen een adviserende 
functie met betrekking tot de Club van 50, de penningmeester beheert het geld. De leden 
van de Club van 50 kunnen een project/doel van de sponsoring aandragen en de in de ALV 
gekozen beheerders van de Club van 50 bepalen uiteindelijk het doel.

Dankzij de bijdrage van de club van 50 heeft de vereniging, de laatste jaren, de volgende 
zaken kunnen, realiseren.

- Power frame
- Vlaggenmasten voor de kantine
- Renovatie bar en muziekinstallatie (inmiddels 2de set boxen en uitbreiding met subwoofer)
- Feest verlichting, internet tv.
- Flinke bijdrage aan de nieuwe overkapping
- Digitaal scorebord

Voor het komende seizoen staat uitbreiding van muziek naar onder de luifel op het 
programma. Mocht je nog ideeën hebben mail ze naar clubvan50@rugbyclubtilburg.nl. Let 
wel dat het ten goede moet komen van de gehele club.



De club van 50 heeft meer dan 70 betalende leden. Ben je nog geen lid van de club van 50? 
Meld je dan aan via de site (http://www.rugbyclubtilburg.nl/club-info/club-van-50/). Hoe meer 
leden hoe meer we de club vooruit kunnen helpen.

Groet,

Hans van Welbergen,

Mart van Gestel,

Toon van Doorne

Recreant 

Als je recreant bent of wilt worden mag je maximaal 6 wedstrijden per seizoen spelen. 
Bovendien moet je geboren zijn in 1990 of eerder.

Velden 

Afgelopen maandag 17 juni is de gemeente direct begonnen met het herstellen en opnieuw 
inzaaien (dressen) van onze velden. Het was al niet toegestaan de velden illegaal te 
betreden, (dat is dus buiten de door ons gehuurde tijden) nu dien je er dus zeker van af te 
blijven! We hopen dat we in de 1e week van september weer op de velden mogen en ze er 
weer mooi bij liggen. Er volgt nog bericht over wanneer de jeugd en senioren weer gaan 
trainen en wáár. 

We delen graag pluimen uit. We zijn hierbij mede afhankelijk van al onze overige leden, we 
kunnen nou eenmaal niet alles weten. Zie je er een over vliegen? Stuur hem naar 
secretaris@rugbyclubtilburg.nl Alvast bedankt en ook een pluim!



Vrijdag 2 augustus: Start trainingen senioren

Zaterdag 17 augustus: Start trainingen jeugd (onder voorbehoud)

Zaterdag 31 augustus: Cursus eerste hulp bij sport ongelukken (op ons complex)

Zaterdag 31 augustus: Dispensatie schouwingen (op ons complex)

Woensdag 4 september: Velden weer te gebruiken (onder voorbehoud)

Zaterdag 7 september: Viering 9e lustrum Rugby Club Tilburg

Zondag 15 september: Start competie senioren Dames en Heren

Zaterdag 21 september: Start competitie Cubs Junioren Colts


