Joviale Groet maart 2020
16 maart 2020 | 16:25 | 20 KB
Van:
Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>
Aan:
Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, sponsoren en alle andere RCT’ers,
We zijn beland in een crisis die we niet eerder meegemaakt hebben. Vorige week hebben
we alle trainingen en wedstrijden tot nader order afgelast zoals gecommuniceerd op sociale
media en via andere communicatiemiddelen. Het bestuur heeft hiervoor gekozen na overleg
met onder andere Rugby Nederland. Vrij snel daarna volgde Rugby Nederland met het
afgelasten van alle wedstijden in Brabant en kwam de gemeente Tilburg met het dringende
advies aan alle verenigingen om ook geen trainingen, oefenwedstrijden of andere
bijeenkomsten te organiseren. Hier hebben wij dan ook gevolg aan gegeven. Zoals iedereen
meegekregen heeft zijn vanaf gisteravond door de overheid alle horeca en sportkantines
verplicht gesloten tot minimaal 6 april 2020. Eigen initiatieven om bij onze vereniging te gaan
rugbyen/ balletje te gooien zijn dan ook NIET toegestaan.
Alle activiteiten in ons clubhuis en op onze velden zijn dus afgelast en worden waar mogelijk
verplaatst. Het verplaatsen is wel moeilijk aangezien we niet weten tot wanneer deze situatie
ongewijzigd zal blijven.
Natuurlijk hopen wij dat we snel weer kunnen aanvangen met alle rugby activiteiten; maar in
alle eerlijkheid verwachten wij dat dit nog wel een tijd zal duren.
Veel belangrijker is de gezondheid van iedereen; dit zal altijd de prioriteit moeten zijn bij alle
beslissingen. Denk hier ook aan als rugbyer de komende tijd; je eigen gezondheid en de
gezondheid van een ander mag nooit ondergeschikt zijn.
Ook zijn we trots op onze leden, ouders en iedereen in de vitale sectoren die hard werken
om iedereen te helpen waar nodig.
Als rugbyer vieren wij overwinningen en verwerken we samen verliespartijen. Het is juist nu
ook belangrijk er voor elkaar te zijn en om elkaar te steunen als dit nodig is.

Als er ontwikkelingen zijn zullen wij iedereen zo goed mogelijk op de hoogte houden. Laten
we hopen dat iedereen elkaar snel weer gezond kan ontmoeten op en buiten onze
vereniging.
Heb je nog vragen schroom dan niet om contact op te nemen met één van de
bestuursleden.
Namens het bestuur,
Jan Scheele
Voorzitter Rugby Club Tilburg
voorzitter@rugbyclubtilburg.nl

