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Van:

Aan:

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

Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,

Hiermee de 5e 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.

Ben je nog geen trainer en zou je het leuk vinden om vanaf volgend seizoen ook training te 
geven aan een van onze jeugdteams. Dat kan, ook als je maar 1 dag in de week kan zijn er 
mogelijkheden.Stuur een mailtje naar opleidingen@rugbyclubtilburg.nl of spreek mij aan op 
de club.

Met (j)ov(i)ale groet, Jan Scheele, 

Voorzitter Rugby Club Tilburg



Rotzooi en glaswerk rond de velden
Ook al groeit het gras momenteel niet, toch gaat er 
regelmatig zwaar materieel over de velden om te walsen, 
beluchten enz. Als zo’n machine over een leeg 
limonadeflesje, bierglas o.i.d komt, vliegen de glassplinters 
je om de oren. Kortom vervelend en onveilig voor de 
medewerkers gemeente en wat te denken van de sporters 
die over en op de velden lopen, al dan niet op blote voeten? 
Verdere uitleg lijkt ons overbodig.

Daarnaast wordt elke vrijdagmorgen de kleedkamers en het 
clubhuis schoongemaakt door medewerkers van Amarant. 
HET IS NOG STEEDS DE BEDOELING DAT NA HET 
DOUCHEN DE KLEEDKAMERS SCHOON WORDEN 
GETROKKEN!!

Daarbij is het heel frustrerend dat er in het clubhuis veel 
modder achterblijft afkomstig van noppenschoenen. DUS 
VOORTAAN NIET MEER MET NOPPENSCHOENEN HET 
CLUBHUIS BETREDEN! En ook graag de sporttassen op 
de grond en niet op de tafels. 

Nieuwe opleidingscoördinator
Beste lezers van de Joviale Groet,

Graag stel ik mij aan jullie voor als de nieuwe 
opleidingscoördinator van onze Rugbyclub.

Mijn naam is Alma Leistra en ik heb nog maar net 
kennisgemaakt met de rugbyclub. Mijn zoon Pepijn heeft 
onlangs meegedaan met de try-out rugby en vond het zo 
leuk dat hij nu lid is geworden bij de Mini’s. Als ouders waren 
wij ook heel enthousiast en vinden dat de club een erg 
sympathieke uitstraling heeft. Dus toen in het 
aanmeldingsformulier gevraagd werd of we bereid waren om 
vrijwilligerswerk te doen voor de club, hebben we natuurlijk 
gelijk ja gezegd!

Samen met de vrijwilligerscoördinator hebben we gekeken welke functie het beste past en 
zo is het gekomen dat ik nu opleidingscoördinator ben geworden. In mijn dagelijkse leven 
werk ik parttime als projectassistent bij een organisatie die onder andere opleiding en advies 
verzorgt voor medezeggenschapsraden. Vandaar dat de trainingsbranche me niet helemaal 
vreemd is. Verder ben ik 44 jaar en moeder van een zoon (11) en een dochter (9).

Wat is mijn plan? Ik ben begonnen met het schrijven van een concept-opleidingsplan. 
Daarnaast wil ik een inventarisatie maken van reeds gevolgde opleidingen en bestaande 
opleidingen bij onze vrijwilligers onder de aandacht brengen. Uiteindelijke doel is natuurlijk 
een club met enthousiaste goed opgeleide vrijwilligers! Mooi streven toch?

Als je vragen hebt over opleidingen, stel ze dan gerust! Je kunt me bereiken via: 
opleidingen@rugbyclubtilburg.nl



Mobiel betalen is de toekomst en zal het aantal pasjes in je portemonnee flink doen 
afnemen. Onze club heeft het ook mogelijk gemaakt via Payconiq te betalen.

Om Payconiq-betalingen te promoten krijgen alle klanten, jullie dus, van de bank tot 31 
maart  15% korting op elke betaling.

Trips en Triprekening
Jaren geleden hebben we als vereniging een speciale Trip Rekening opgericht. Dit als 
service en bescherming van en naar onze leden. Situaties als het ene jaar aan bijvoorbeeld 
“meneer de Wit” moeten betalen en het jaar daarop aan “mevrouw de Zwart”, zijn dan niet 
meer nodig. Laten we duidelijk zijn, Trips organiseren is geen activiteit waarvoor we als 
bestuur de verantwoording nemen. Wel stimuleren we dat deze trips voor en door de leden 
georganiseerd worden, het is een belangrijk stukje rugby cultuur. De beheerder van deze trip 
rekening wordt op de ALV aangenomen en als achterwacht fungeert de penningmeester.  
Sinds pakweg 2 jaar hebben we ook een boekhoudpakket voor deze trip rekening en de 
maandelijkse kosten hiervan worden door de club betaald. In deze barre renteloze tijden zie 
je dat er eigenlijk geen leden meer zijn die bijvoorbeeld maandelijks sparen op deze trip 
rekening. Wel worden er maandelijkse kosten door de bank berekend. Hier is niets tegen te 
doen. Als extra service aan de leden en om “trip geldverspilling” tegen te gaan hebben we 
besloten dat de kosten van deze speciale rekening, voortaan ook door de vereniging worden 
betaald, dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar. Samen met de huidige 
triprekeningbeheerder, Jos van Roestel, zullen we nog enkele spelregels op papier zetten. 
Te denken van aan zaken als “niet in de min” mogen staan met je team (dus niet van 
andermans centen bankieren) en bij jeugd overblijvende saldi en het feit dat elk jaar, 
pakweg  de helft van het team naar een andere groep gaat het daarop volgende seizoen.   
Voor iedereen die nog niet goed genoteerd hadden wat de rekeningnummers van de club en 
trip zijn:

Rugby Club Tilburg  NL32 INGB 0004 4448 57 (voor alle rugbyzaken, contributies enz.)



Triprekening RCT     NL48 RABO 0137

Volledige agenda inclusief de wedstrijden met kick off tijden

Huidige standen van onze competitie spelende teams
RC Tilburg CU 1 staat eerste in de Cubs Plate Champions poule, 2e fase

CL Vetsburg CU 2 staat vijfde in de Cubs Shield poule D, 2e fase

RC Tilburg JU 1 staat derde in de Junioren Bowl poule A, 2e fase

CL Vetsburg JU 2 staat derde in de Junioren Ribbon poule A, 2e fase

CL RCT/Vets CO 1 staat tweede in de Colts Bowl poule B, 2e fase

RC Tilburg 1  staat eerste in de 2e kl. Heren Zuid Plate, 2e fase

CL RCT/Wasps/Wallaby 2 staat tweede in de 4e kl. Heren Zuid Plate, 2e fase

RC Tilburg dames 1 staat derde in de 1e kl. Dames, 2e fase

Zowel de de Cubs als de Colts kunnen op zaterdag 14 maart kampioen worden!

Op onze website www.rugbyclubtilburg.nl via het tabblad 'Teams' zijn alle uitslagen, rangen 
en standen terug te vinden. Voor een actuele overzicht van alle wedstrijden kun je op de 
onderstaande link klikken.



Link naar sponsorplan

Gezocht: nieuwe sponsorcommissie
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



Zaterdag 7 maart 2020 Voorronden NK Mini's (thuis)

Zaterdag 9 mei 2020  RDD-dag in Tilburg voor Cubs en Mini's

Vrijdag 15 mei 2020 61e ALV

Zaterdag 16 mei 2020 Vrijwilligersfeest

Donderdag 21 mei 2020 Kruikentoernooi CJC

Zaterdag 23 mei 2020 Kruikentoernooi TBM

Zaterdag 23 mei 2020 Eindeseizoensfeest (vanaf 16h00)

Maandag 25 mei 2020 start onderhoud velden tot 10 augustus 2020


