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Van:
Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>
Aan:
Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Hiermee de 1e Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2020-2021.
Het seizoen 2020-2021 is begonnen. De eerste trainingen die bij dit seizoen horen zijn
ondertussen achter de rug. We hopen natuurlijk snel weer wedstrijden te kunnen spelen en
te organiseren. De eerste wedstrijden zijn of worden alweer gepland; iets om naar uit te
kijken. Tot dan hopen wij jullie allen vaak op de club te zien en als jullie nog op vakantie
gaan: goede vakantie en stay safe!
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.
Met (j)ov(i)ale groet, Jan Scheele, Voorzitter Rugby Club Tilburg

Samenstelling bestuur
Door de corona-perikelen is onze Algemene Leden Vergadering afgelopen mei niet door
gegaan. De zittingstermijn van onze penningmeester Hans van der Meijs is in mei verlopen
en hij was herkiesbaar en zou opnieuw door de vergadering in mei gekozen moeten worden.
Hans is bereid gevonden zijn functie als penningmeester interim uit te voeren tot aan de
volgende Algemene Leden Vergadering in oktober. Hij is (nog steeds) herkiesbaar voor een
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periode van drie jaar. In oktober eindigt eveneens de zittingstermijn van ons bestuurslid
Jeugdzaken, Mark van Hoving. Ook Mark heeft zich herkiesbaar gesteld.
Wil jij nou ook graag in het bestuur als penningmeester of bestuurslid Jeugdzaken dan kun
je jezelf verkiesbaar stellen. De Algemene Leden Vergadering zal dan in oktober kiezen wie
de functie gaat bekleden. Als je dit zou willen meld je dan tijdig aan bij onze secretaris
(secretaris@rugbyclubtilburg.nl).

Rugby Coach World Rugby-1
Op zaterdag 22 augustus komt Rugby Nederland de slotdag, van de hierboven vermelde
cursus, in Tilburg houden. Het is een cursus waarin circa 15 uren zelfstudie zitten en op de
slotdag 8 contacturen. Aan deze cursus doen maar liefst 17 deelnemers van onze eigen
vereniging mee. Dit is echt iets om trots op te zijn en past helemaal in onze toekomstvisie,
zoveel mogelijk opgeleide mensen in ons kader te hebben. Een pluim voor alle deelnemers
en met name voor Bart van Dal uit de Technische Commissie en Alma Leistra, onze
functionaris Opleidingen.

Club van Vijftig en nieuwe trainingshesjes
Er zijn door de Club van Vijftig nieuwe trainingshesjes geschonken voor alle teams en op de
hesjes staat van welk team ze zijn. Uiteraard hartelijk dank aan de leden van de Club van
Vijftig.
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Wil jij ook je naam op het deelnemers-bord van de Cv50 hebben? Stuur dan even een mail
naar
penningmeester@rugbyclubtilburg.nl

Kleding en Merchandising
Met ingang van het nieuwe seizoen stoppen we met het kledingmerk Errea als producent
van onze clubkleding en Sport en Meer als leverancier. We stappen over naar XBlades een
producent uit Australië. Als leverancier komt weer terug Bart Snijder (beter bekend als Bart
Blades) van Rugby Unlimeted. We hebben inmiddels, op de sokken na, de RCT- voorraad
van Sport en Meer zelf uitverkocht. De sokken kosten nu slechts € 5,00, dus ben er snel bij.
We streven erna de RCT artikelen omstreeks eind september verkoopbaar te krijgen via
Rugby Unlimeted.

De teammanagers voor dit
seizoen zijn:
Turven: Gaby Langeveld
Benjamins: Frido Steffers en Rogier
Rodenburg
Mini’s: Gaby Langeveld en Ingrid de Wilde
Cubs: Gaby Langeveld en Ingrid de Wilde
Junioren: Dionne de Wilde
Colts: nader te bepalen
Heren-1: Rene van Leeuwen
Heren-2: Frank v Loon en Christiaan
Langeveld
Dames : Richard de Weijer
TBM- Coördinator: Gaby Langeveld
CJC-Coördinator: Anita van Hassel
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Verklaring Omtrent Gedrag
Zoals iedereen wel (of niet) zal weten is in ons beleid vastgesteld we voor al onze
trainers/begeleiders een VOG aanvragen en dit elke 3 jaar herhalen. Daphne van Elderen
coördineert deze aanvragen en houdt bij van wie de VOG-verklaring vernieuwd moet
worden.
Dus als je verklaring dreigt te verlopen of we er nog geen van je hebben kun je een berichtje
verwachten van Daphne. Graag een ieders medewerking gevraagd, waarvoor hartelijk dank.
Er zijn voor jullie geen kosten aan de aanvraag verbonden.

Gezocht: nieuwe sponsorcommissie
Wij zijn opzoek naar mensen die willen deelnemen aan de 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). Iemand van het bestuur aanspreken op de club kan natuurlijk ook.
Overigens zijn deze functies ook uitermate geschikt voor ouders/verzorgers van (jeugd)leden
die meer met en voor de club willen doen.
Jan Scheele
Link naar sponsorplan
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Zaterdag 22 augustus, Cursus Rugby Coach World Rugby-1 in Tilburg (kantine gesloten)
Maandag 31 augustus, definitieve vaststelling competitie-indeling
Zaterdag 12 september, schouwingen i.v.m. dispensatieaanvraag in Tilburg.
Zaterdag 3 oktober start competities CJC
Zondag 4 oktober start competities senioren heren
Zondag 11 oktober, start dames competitie
Vrijdag 30 oktober, 61e Algemene Leden Vergadering
Vanaf donderdag 24 december tot en met dinsdag 5 januari Feestdagen Stop.
Zaterdag 2 januari 2021, Nieuwjaarsreceptie
Zaterdag 8 mei 2021, TBM kruikentoernooi
Zaterdag en zondag 22 en 23 mei, Dendermonde 10s
Zaterdag 29 mei, Einde Seizoensfeest
Vrijdag 4 juni, 62e Algemene Leden Vergadering
Zaterdag en zondag 5 en 6 juni, Amsterdam Rugby 7s

https://mail.one.com/secretaris@rugbyclubtilburg.nl/INBOX/1/24256

5/6

5-8-2020

https://mail.one.com/secretaris@rugbyclubtilburg.nl/INBOX/1/24256

Webmail

6/6

