Binnenvetter RC The Vets
Editie juni 2021
Heb je een leuk rugbyverhaal, een mooie actiefoto of wil je af en toe een wedstrijdverslagje
schrijven? Meld je dan even bij de redactie via activiteiten@vets.nl.
Verder wensen we jullie veel leesplezier bij deze nieuwe binnenvetter.

Woordje van de voorzitter:
Het seizoen loopt ten einde. En wel het vreemdste seizoen dat we ooit gehad
hebben. Gelukkig hebben we het financieel tot nu toe nog redelijk kunnen redden en
is er met wat aanpassingen toch ook nog wel wat rugbyactie geweest. Met name de
jeugd heeft nog volop kunnen trainen. Maar ook de senioren en dames hebben af en
toe een balletje kunnen werpen op 1,5 meter. Het heeft ook wel wat extra energie en
doorzettingsvermogen gekost om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Middels deze
weg wil ik dan ook iedereen, trainers, jeugdcommissie, bestuur en andere
vrijwilligers, die hebben bijgedragen om dit seizoen door te komen van harte
bedanken! Zonder jullie inzet was dit niet gelukt.
Met alle versoepelingen in het vooruitzicht hoop ik dat we komend seizoen de draad
weer op kunnen pakken met onze ambitieuze plannen: een groeiende groep jeugd,
een damesteam in ontwikkeling, vele oude bekenden bij het walking rugby (en
wellicht binnenkort ook rugby golf) én natuurlijk een solide seniorenteam.
Geniet allemaal van de zomer en hopelijk zie ik jullie weer allemaal op ons mooie
rugbyveld in het nieuwe seizoen!
Met ovale groet,
Joost van Traa, Voorzitter

Woord van het bestuur:
Update accommodatie
Bij de laatste Algemene Leden Vergadering hebben Leo Hazelzet en ik jullie ingelicht
over de plannen rond de accommodatie. De huidige kleedkamers voorzien al lang
niet meer in onze behoefte en de staat van het clubhuis is niet meer van deze tijd.
We hebben ondertussen niet stilgezeten. Na veel gesprekken, mails, telefoontjes en
de nodige dosis geduld hebben we in overleg met de gemeente een plan ontwikkeld
om het oude TCV paviljoen om te bouwen naar kleedruimtes en daarbij een nieuw
clubdeel aan te bouwen. Een toplocatie direct aan het rugbyveld. Het plan voorziet in
onze groeiambities met o.a. 4 kleedruimtes, scheidsrechter- en ehbo/fysioruimte én
een eigen “honk” dat we kunnen inrichten met onze eigen Vets/rugby uitstraling.

Zoals altijd: mooie plannen kosten geld. Voor The Vets wordt het een uitdaging om
de exploitatie van een nieuwe accommodatie rond te krijgen. We hopen door
verduurzaming een flinke besparing op de energielasten te kunnen realiseren, maar
we zullen rekening moeten houden met extra lasten. We mikken op groei met o.a.
jeugd, dames en walking rugby om dit op te kunnen brengen, maar dat zal niet direct
voldoende zijn. Uiteindelijk zullen we daarom samen met alle leden moeten denken
over creatieve, structurele oplossingen om extra inkomsten te genereren.
Een en ander is helaas nog niet 100% zeker: In de komende weken zal door de
gemeente worden besloten of ons plan in de begroting van 2022 wordt
meegenomen. We zullen ons van onze beste kant moeten laten zien en de noodzaak
van een upgrade van onze accommodatie duidelijk maken in politiek Valkenswaard.
Na de politieke besluitvorming zullen we een ALV beleggen waarin we jullie verder
op de hoogte brengen en betrekken bij het verdere verloop.
Heb je vragen of ideeën, neem dan gerust contact met mij op
Met ovale groet,
Joost van Traa, Voorzitter
voorzitter@vets.nl
06-46613571

Penningmeester:
We hopen natuurlijk niet dat mensen willen stoppen bij onze club. Maar mocht dit wel zo zijn
gelieve dit voor 1 juli aanstaande kenbaar te maken bij de teammanagers. Zij zullen deze
informatie dan binnen de club doorspelen naar betrokken personen. Bewust voor deze
datum gezien de bond na deze datum peilt wie er is ingeschreven is in e-rugby (alle leden)
en er een financiële bijdrage aan verbonden is.

Woordje van de jeugdcoördinator:
Clustering seizoen 2021/2022:
Helaas was het afgelopen rugbyseizoen erg beperkt en hebben we geen wedstrijden en/of
toernooien kunnen spelen. Zoals het eruit ziet gaan we vanaf volgend seizoen weer een
volledig seizoen draaien waarbij hopelijk alles weer “normaal” wordt.
Komend seizoen zullen we, zoals gebruikelijk de afgelopen jaren, clusteren met een ander
team om zoveel mogelijk mee te doen aan competities en toernooien. Dit jaar hebben we
moeten kiezen voor een andere constructie i.v.m. de aantallen van de CJC (cubs,junioren en
colts). Seizoen 2021/2022 zullen we clusteren met de combinatie Rugbyclub Oysters

(Oisterwijk) en RC Ducks (Boxtel).Deze clubs kennen we net als Rugbyclub Tilburg erg goed
en er s in goed overleg tussen alle clubs de keuze gemaakt voor deze constructie.
In de aanloop naar seizoen 2021/2022 proberen we al kennis te maken door samen waar
mogelijk te trainen en een wedstrijdje te spelen. Dit zal worden gecommuniceerd in de eigen
app groepen.
Corona:
M.i.v.5 juni is er door verdere versoepelingen weer ruimte om wat onderlinge trainingen en
wedstrijden te doen. Deze trainingen en wedstrijden zijn nog zonder publiek! We proberen
jullie via de app zo snel mogelijk te informeren over trainingen en wedstrijdjes.Dit in goed
overleg met ons clusterteam en vanuit de regio.
Teammanagers 2021/2022:
Colts:
tijdelijk door Annerose Buchel (vacature!)
Junioren:
Annerose Buchel
Cubs:
Joost van Rens
TBM:
Ester van Raamsdonk
Vrijwilligers:
Vanuit de jeugd zijn we op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die mee willen helpen bij
toernooien en activiteiten.
We zijn ook op zoek naar spelers/ouders die graag willen helpen met het coachen van de
kinderen, eventueel zelfs met doorgroeimogelijkheid naar een trainersfunctie of gamecoach
bij wedstrijden. De club zal hierbij ondersteunen door middel van opleidingen binnen de club
maar ook door het aanbieden van opleidingen aangeboden vanuit Rugby Nederland.
Daarnaast zijn we op zoek naar spelers binnen de senioren en/of Junioren/colts die een
opleiding tot referee willen volgen.
Mocht je interesse hebben in 1 of meer van genoemde items? Neem contact op met Patrick
Duis via jeugd@vets.nl.
Indeling jeugd:
Let op er zullen nog een aantal dispensaties plaatsvinden en deze zijn nog nergens
verwerkt. Rugby Nederland moet hiervoor goedkeuring geven, al dan niet na een fysieke
keuring. Betroffen spelers/ouders worden hiervoor persoonlijk benadert.
Mochten er nog vragen zijn, kun je deze altijd stellen via jeugd@vets.nl of via betrokken
teammanagers: tbm@vets.nl, cubs@vets.nl, junioren@vets.nl, colts@vets.nl.
En natuurlijk kun ons altijd aanspreken op de club!
Met vriendelijke groet,
Patrick Duis,
Jeugdcoördinator RC The Vets.

Woordje van de TBM en CJC manager:
Helaas hebben we geen competitie kunnen spelen, maar gelukkig zijn de
vooruitzichten zeker beter.
Zaterdag 5 juni zal er door de cubs/junioren en colts al een kennismakingswedstrijd worden
gespeeld met onze clusterteams. Een mooie afsluiting en een nog mooier begin.

De laatste training op ons eigen veld zal plaatsvinden op :
Dit ook in verband met onderhoud door de gemeente van ons veld. Naar alle

waarschijnlijkheid kunnen we dan eind augustus weer op ons eigen veld terecht.
Voor de periode tot de zomervakantie:
Tijdens de zomervakantie zullen er GEEN trainingen zijn.
Als seizoensafsluiting hebben we iets leuks bedacht:
OP zaterdag 12 juni willen we met alle jeugdleden (met uitzondering van de turven) naar
zwembad de Wedert gaan. We verzamelen om 10.30 uur bij de poort van het buitenbad.
Tot 12.30 uur (trainingstijd cjc op zaterdag) zal er vanuit de Vets begeleiding aanwezig zijn
middels de trainers en teammanagers. Daarna is het vrij om te blijven maar verzorgen wij
niet meer de begeleiding van de jeugdleden.
Meer informatie volgt in de app groepen.

Teammanager colts:
Even toch deze vacature nog nader uitgelegd.
Komend seizoen zoeken we een teammanager voor de colts.
Deze ondersteund de colts bij alle randvoorwaarden die nodig zijn voor het spelen van
rugby. Zo verzorgt hij/zij het contact met het clusterteam (eerste afspraken zijn reeds
gemaakt mbt trainingen en waar bv thuiswedstrijden worden gespeeld). De teammanager
regelt vervoer voor onze colts en zorgt dat hiervoor ook de financiële vergoeding (zoals
bekend vanuit de junioren) wordt geregeld.
Ook neem je deel aan de jeugdcommissievergaderingen (maandelijks 1 tot 1,5 uur).
Heb je vragen neem even contact met ons op.
Het Kost helemaal niet zoveel tijd en brengt een hoop plezier met zich mee

Het woord is aan:
Een nieuw item, dit keer is het woord aan Rens, trainer van de cubs.
Beste rugbyers van The Vets,
Afgelopen seizoen, was toch wel de meest aparte die ik persoonlijk heb mee
gemaakt. Had niet verwacht dat het zo zou gaan lopen, maar ben blij hoe we
uiteindelijk als club nog bezig hebben kunnen zijn. Gelukkig hebben we nog een
wedstrijd kunnen spelen en blij dat trainingen voor een groot deel door konden gaan.
Daarvoor bedankt voor de aanwezigheid om te komen trainen en de mensen op de
voorgrond & achtergrond om het mogelijk te maken.
Zelf heb ik veel zin in het komend seizoen, hopelijk een verse start.

Ben trots met wat we hebben rond lopen nou, hopelijk zit hier alleen maar groei in
komend seizoen en die volgen.
Wens voor iedereen ondanks alles, alvast een fijne vakantie toe. Probeer wel een
beetje bezig te blijven, scheelt een hoop gehijg tijdens de eerste training.
Tot volgend seizoen!
Met sportieve groet, Rens

Woordje van de activiteiten commissie
Ondanks het feit dat we door corona minder activiteiten konden
organiseren zijn wij hard bezig geweest geld te genereren voor
onze club. We zien dat de jeugdgroep groeit en om hier goed
op in te kunnen springen is extra geld nodig: Voor
trainingsmaterialen enz.
Langs deze weg laten we jullie weten hoe jullie hierbij al hebben
geholpen.
Natuurlijk hopen we snel weer een gezellige activiteit te kunnen
organiseren waarbij we elkaar weer even kunnen ontmoeten.
Maar wat in het vat zit verzuurt niet…..
Van 30 september tot 17 november hebben we meegedaan met de jumbo sparen voor
elkaar actie. Dat heeft dankzij ieders grote inzet een flink bedrag opgeleverd waarmee er
mooie nieuwe trainingsspullen zijn gekocht.
En een paar leuke items die we straks als prijs hebben bij de Vets- bingo.
Bij de grote clubactie is er door de jeugd ook echt super zijn/haar best gedaan!
Met een opbrengst van maar liefst € 1544,80 hebben we dit jaar een recordopbrengst.
Daarnaast hebben we ook per categorie een winnaar: de verkoper van de meeste loten!
Bij de tbm is dat Luuk, bij de cubs Gijs en bij de junioren Lucas. Zij winnen een bon van elk
30 euro te besteden aan onze merchandise.
Voor vragen en/of opmerkingen: activiteiten@vets.nl
of Daniëlle 06-37542963 of Nikki 06-40119750.

Agenda
Seizoensafsluiting benjamins,
mini’s, cubs en junioren
zaterdag 12 juni
10.30-12.30 uur.
Nader te plannen: Bingo-avond, we
hopen deze nog voor de
herfstvakantie te kunnen doen.

Bij deze nog de jeugd spelerslijst van seizoen
2021/2022
Let op hier staan nog niet de dispensaties is zoals eerder vermeld,

