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Aanwezig: Dennis Bus, Gerjo Slootweg, Jeanette Hagenbeuk, Katelijn de Vries, Marcel Tierie, Peter de 
Weerd, Sanne Cooke, Sjaak Berkelaar, Liesbeth Krijgsman 
 
1. Welkom Katelijn, Marcel, Peter en Sanne als nieuwe teammanagers. 
 
2. x 
 
3. x 
 
4. - Ivo Tiekink is de nieuwe penningmeester. 
    - Robert Jonk heeft zich kandidaat gesteld als voorzitter. In september zal hierover tijdens de ALV 
       gestemd worden. 
    - Rugbyschool was een succes. Volgend seizoen wel meer deelnemers nodig. 
 
5. Tijdens het DJO zijn er een aantal grotere clubs die veel invloed hebben als het gaat om het nemen 
van beslissingen. Het is belangrijk dat er altijd iemand met verstand van zaken namens RCW 
deelneemt aan het DJO. Dennis zal voortaan als verenigingsmanager naar het DJO gaan. Sjaak gaat 
mee als hij kan. 
 
6. Het komende seizoen zal de groep guppen kleiner zijn dan dit seizoen.  
 
7. Nieuwe teammanagers: Turven – Marcel Tierie 
                                                 Benjamins – Sanne Cooke 
                                                 Mini’s – Katelijn de Vries 
Door de grotere veldbezetting (colts spelen komend seizoen ook op de zaterdag) moeten TBM 
toernooien om 12.00 uur klaar zijn. Hierdoor kan het zijn dat de teams niet allemaal tegen elkaar 
spelen. 
 
Voor de wedstrijd de teammanagers en scheidsrechters even bij elkaar om gewenst gedag in en om 
het veld nog een keer te benadrukken. 
Teammanagers zorgen zelf voor scheidsrechters. 
Verzoek van de nieuwe TBM teammanagers aan Marja om tijdens het eerste thuistoernooi aanwezig 
te zijn. 
 
8. Sjaak gaat de Cubs coachen. Hij zal minder training gaan geven. 
 
9. In overleg zijn er twee Junioren teams ingeschreven voor volgend seizoen ondanks dat er minder 
dan 40 spelers zijn. Eén team start in de bowl en het andere team in de plate. In eerste instantie zal 
de indeling gemaakt worden op basis van geboortejaar. De trainers kijken of iedereen tot zijn recht 
komt in het team waarin hij of zij speelt en eventueel aanpassingen doen.  
De twee teams trainen apart, maar zullen ook onderdelen samen doen. Trainen dus op eigen niveau. 
 
10. Peter is komend seizoen de coach van de Colts. De Colts clusteren met Alkmaar. Er zal gelet gaan 
worden op trainingsopkomst. Degene die altijd trainen zullen vaker opgesteld worden tijdens 
wedstrijden. Tijmen Vader is de contactpersoon bij Alkmaar. 
 
11. - Start trainingen: dinsdag 30 augustus.  De Junioren en Colts starten een week eerder op dinsdag 
        23 augustus. De Senioren starten 28 juli al met trainen. De Colts kunnen met de Senioren  
        meetrainen.  
      - Marja is nog op zoek naar ouders van de TBM die de kantinebezetting tijdens thuistoernooien  



        willen regelen. 
      - Trainersinvulling voor het nieuwe seizoen is Dennis nog mee bezig. Een aantal jongens hebben  
        aangegeven training te willen geven, maar weten nog niet hoe ze met school zitten volgend  
        seizoen.  
     - Slob en slootrace 27 augustus per team regelen. 
     - Competitie is al 2 weken bezig voordat de dispensaties bekend worden. Hier moeten we creatief  
       mee om gaan. 
 
12. Datum volgende vergadering: dinsdag 30 augustus om 19.30 uur. 
 
13. Sluiting  


