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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,
De trainingen zijn inmiddels voor alle groepen weer begonnen. Het is allemaal een beetje
behelpen maar we kunnen weer ballen.
Gezien de huidige crisis waar we in zitten is niks meer vanzelfsprekend. Ook het verloop van
het seizoen is niet meer natuurlijk. Bijgevoegd ons 'spoorboekje' voor de rest van het
seizoen en het begin van het volgend seizoen. Deze planning is gebaseerd op de
maatregelen van het kabinet, het grootonderhoud van de velden, de prognoses vanuit
Rugby Nederland en onze eigen verenigingsprocessen.

https://mail.one.com/secretaris@rugbyclubtilburg.nl/INBOX/1/23806

1/3

2-6-2020

Webmail

We hebben besloten heel de zomer trainingen te faciliteren met het voorbehoud dat er elke
keer voldoende trainers en spelers zijn. Dit wordt per week per groep bekeken. We zullen tot
en met de maand juni op het sportcomplex aan de Brugstraat trainen. Vanaf 1 juli kunnen we
weer terecht op onze eigen velden. Helaas mag het clubhuis op basis van de huidige
maatregelen pas vanaf 1 september weer open. Hopelijk mag het eerder.
Vanaf het moment dat we weer op onze eigen velden kunnen trainen gaan ook de nieuwe
trainingstijden gelden (zie spoorboekje) en zal er getraind worden in de nieuwe
team/categorie samenstellingen.
Zoals eerder al bericht kunnen we dit seizoen niet afsluiten met de gebruikelijke toernooien
en feesten. Ook de Algemene Leden Vergadering die normaliter aan het einde van het
seizoen plaatsvind kan niet doorgaan. Deze ALV-rugbyvariant gaan we nu combineren met
de financiële variant op vrijdag 30 oktober 2020.
Pas goed op jezelf en je naasten, houd je aan de maatregelen en blijf gezond!

Met (j)ov(i)ale groet,
Namens het bestuur van Rugby Club Tilburg
Jochem van der Wolf
secretaris@rugbyclubtilburg.nl
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