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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, sponsoren en alle andere RCT’ers,

Jullie hebben het inmiddels allemaal wel meegekregen, het kabinet heeft begin deze week 

de bestaande maatregelen ter bestrijding van het coranavirus verlengt tot en met 28 april. In 

combinatie met de maatregelen die gelden tot 1 juni is deze verlenging voor Rugby 

Nederland aanleiding geweest om het seizoen 2019/2020 per direct stop te zetten. Dit houdt 

in dat de huidige stand van de competitie de eindstand van de reguliere competitie 2019-

2020 is. Er zijn geen kampioenen, wel volgen directe promoties en degradaties op basis van 

de huidige stand. De volledige nieuwsbrief hierover van Rugby Nederland is te hier te lezen.

Als bestuur van Rugby Club Tilburg hebben wij besloten dat ook voor ons het seizoen erop 

zit. Dit betekent dat naast het beëindigen van de competitie door Rugby Nederland er ook   

niet meer getraind kan worden op ons complex aan de Bredaseweg. Ook niet als de 

maatregelen worden versoepeld of ingetrokken na 28 april. Wij hebben de gemeente 

verzocht al te beginnen met het groot onderhoud van de velden. Dit onderhoud is inmiddels 

begonnen. We kunnen hierdoor, als de corona-maatregelen het toestaan, in ieder geval met 

zekerheid al per 1 augustus op onze velden. Uiteraard hopen we nog eerder de velden te 

kunnen betreden maar hier zal de gemeente een beslissing over moeten nemen. 



Daarnaast hebben we besloten dat het kruikentoernooi en het vrijwilligersfeest definitief niet 

doorgaan. Over de geplande Algemene Leden Vergadering en het Eindeseizoensfeest 

zullen we later bekijken hoe en in welke (afgeslankte) vorm deze eventueel doorgang 

kunnen vinden.

Voor alle duidelijkheid het is tot nader order nog steeds niet toegestaan om ons complex 

(inclusief velden) te betreden.  

Heb je nog vragen schroom dan niet om contact op te nemen met één van de 

bestuursleden.

Pas goed op jezelf en je naasten, houd je aan de maatregelen en blijf gezond!

Met (j)ov(i)ale groet,

Het bestuur van Rugby Club Tilburg

secretaris@rugbyclubtilburg.nl




