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Joviale Groet oktober 2020
19 oktober 2020 | 17:17 | 80 KB
Van:
Secretaris Rugby Club Tilburg <TILBURG@mail.arl-products.nl>
Aan:
Secretaris@rugbyclubtilburg.nl

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden,
Hiermee de 4e Joviale Groet van het Rugbyseizoen 2020-2021.
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

Corona-ontwikkelingen
Zoals reeds bij iedereen bekend liggen de
teamsporten vanaf 18 jaar eruit. Alleen de
jeugdtrainingen gaan door. Kantine,
kleedkamers en douches zijn gesloten.
Wij geven geen toestemming aan onze 18+
om in kleine groepjes van 4 mensen en op
afstand bij ons te komen trainen. Dit is niet
te handhaven.
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Kleding en merchandising (1)
Nieuwe RCT-shirts en broeken zijn weer te
bestellen. Vanaf zaterdag 24 oktober zijn op
onze club, in alle maten, shirts en broeken
aanwezig om te passen. Als je een naam op
de rug wilt hebben is het verstandig even
vooraf te passen zodat je zeker weet dat de
maat klopt. Vraag het aan een van de team
ouders/managers of aanwezige
bestuursleden als je even iets wilt (laten)
passen. We regelen dat dan voor je,
uiteraard Corona-proof.
Bestellen kun, cq moet je zelf doen, via
website van Rugby Unlimited link.
Let op v.w.b. overige merchandise, deze nog
niet bestellen i.v.m. onbetrouwbare
maatvoering, zie volgende artikel.

Kleding en merchandising (2)
Ook zijn we bezig onze eigen merchandising
voorraad op te ruimen. Er zijn nog 12 paar
RCT-sokken te koop 28/31 en 31/32 en een
blauw Errea rugbyshirt maat XXS. Alles kost
€ 5,00 per stuk. Verder nog 2 RCT-Paraplu’s
voor € 10,- per stuk. Spreek ook hiervoor
even iemand aan (zie eerste bericht over
kleding). Op korte termijn wordt de webshop
aangepast v.w.b. de maattabellen, zodat het
beter aansluit bij de algemeen geldende
normen/maten. Wacht dus s.v.p. met
bestellen van deze artikelen, tot nader
bericht. Als we van het vervelende virus af
zijn, kan de mobiele winkel ook weer zeer
regelmatig langskomen zodat je kunt zien,
ruiken en voelen.

Wij doen ook dit jaar mee met Rabo
ClubSupport!
Bekijk hoe je ons kan steunen op
https://www.rabobank.nl/clubsupport
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Dames 2e team
Nog net voor de start van het nieuwe
seizoen hebben we ons aan kunnen sluiten
bij het cluster Roosendaal/REL. We zijn
doorgegroeid naar inmiddels 35 dames, wat
te weinig is voor 2 teams en teveel voor ėėn.
Daarom dit cluster, zodat we toch zoveel
mogelijk meiden kunnen laten spelen, alleen
Rita Corona hadden we er niet bij willen
hebben. Anyway, het is een opstap naar een
2e team voor volgend seizoen en anders
minimaal leading in een toekomstig cluster.

Accommodatiebeheer
Er worden binnen afzienbare tijd extra
planken in de materiaalkasten van de teams
gemaakt zodat niet alles op een grote hoop
hoeft te worden gestapeld. Met name de
team kits kunnen dan daarop worden
geplaatst. Ook is de klusgroep bezig met het
maken van tassenrekken boven de
zitbanken in de kleedkamers.

Algemene Leden Vergadering
De geplande 61e Algemene Leden Vergadering van vrijdag
30 oktober is vanwege de Corona-perikelen voorlopig
uitgesteld. Wij gaan nu bekijken hoe, wat en waar we deze
vergadering gaan organiseren. Iedereen zal hier tijdig over
worden geinformeerd.

Sponsoring
Afgelopen maand mochten we maar liefst
15 nieuwe leden inschrijven, allemaal
hartelijk welkom! Daarom even weer deze
info, voornamelijk voor de ouders. Heb je
een eigen bedrijf of goed bevriend met je
leidinggevende? Er zijn vele manieren van
sponsoring mogelijk, informeer bij een van
de bestuursleden of stuur een mail naar
sponsoring@rugbyclubtilburg.nl Ook kunnen
we nog een actief persoon gebruiken voor
de sponsorwerving.
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Overlijden van Huub Robroeks
Afgelopen maand is onze eerste voorzitter en tevens erevoorzitter, Huub Robroeks,
overleden.
We wensen zijn vrouw en familie veel sterkte toe.

Development Plan Rugby Nederland
Rugby Nederland wil de rugbyclubs een structurele verenigingsondersteuning bieden en
doet dit met een Develepment Plan. Hiermee worden clubs actief geholpen in de
ontwikkeling van de vereniging en haar leden. Rugby Nederland hanteert de volgende pijlers
als speerpunten:
Leden
Teams
Trainers
Referees
Player Welfare
Goed bestuur
Accommodatie
Deze speerpunten nemen wij ook mee in ons beleid en wegen daarnaast ook mee in de
keuzes die wij als bestuur moeten maken. Om de voortgang te bewaken en te toetsen moet
er jaarlijks een verenigingsmonitor worden ingevuld. We zijn op zoek naar een vrijwilliger die
voor ons de bewaking van dit plan verzorgt. De gegevens dienen te worden opgevraagd bij
de diverse bestuursleden, welke zij weer ophalen bij de verschillende cie’s.
Het is een vooral een “waakhond-functie” die bovendien heel flexibel kan worden ingevuld
qua tijdsindeling. Stuur een mail naar secretaris@rugbyclubtilburg.nl en we geven je graag
meer info.
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Nader te bepalen, 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/1/24936

5/6

29-10-2020

https://mail.one.com/secretaris@rugbyclubtilburg.nl/INBOX/1/24936

Webmail (2)

6/6

