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 Van het bestuur. 

 
Het jaar 2021 is begonnen op een andere manier dan we gewend waren. Helaas is er nog 
steeds geen korfbal en persoonlijk ga ik, José er vanuit dat er in de zaal geen competitie 
meer gespeeld gaat worden. 
We wachten af wat de persconferentie van aanstaande dinsdag ons gaat vertellen. 
Maar het allerbelangrijkste is dat we gezond blijven. 
 
Daarnaast is afgelopen week in het bestuur afgesproken dat de jeugd tot en met 17 jaar 
vanaf aanstaande dinsdag weer mag gaan trainen. Zie het volgende ieuws item “we gaan 
weer sporten”.. 
 
Afgelopen week zijn Vincent en José samen met Wilma van Wijk begonnen aan online 
bijeenkomsten met de seniorenteams. Hierin wordt traject “Rheko klaar voor de toekomst” 
uitgelegd. Na de seniorenteams gaan we verder in gesprek met de vrijwilligers en de ouders 
van de jeugdteams.  
 
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld waardoor  Nicole Burgers, Vincent Koch en 
Bart Libochant nu officieel bestuurslid zijn. De samenstelling van het bestuur is  
José Schutten, voorzitter 
Jos van de Burgt, secretaris 
Harry Schoppers, penningmeester 
Vincent Koch, sportzaken 
Bart Libochant, facilitaire zaken 
Nicole Burgers, pr, communiocatie en nevenactiviteiten 
Vacature, vrijwilligerszaken 
 
 

 We gaan weer sporten 
Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen 14 december, waarbij Nederland in 
lockdown is gegaan tot en met 19 januari, heeft het bestuur van Rheko destijds besloten om 
alle trainingen te annuleren.  
Reden hiervoor is dat we, zoals geadviseerd door de overheid, niet de grens willen opzoeken 
van het toelaatbare. Bovendien is korfbal in de winter bij uitstek een binnensport én kwam de 
kerstvakantie er aan, waarbij het korfbal toch al twee weken stil zou liggen.  
 
Daarnaast willen we leden niet in verlegenheid brengen met het aanbieden van trainingen, 
terwijl je dat persoonlijk nu in deze situatie niet wil. 
Maar het RIVM meldt ook dat kinderen tot en met 17 jaar buiten wel in grotere 
groepen/teams mogen sporten. Of buiten zelfs wedstrijden mogen spelen. Nu het er op lijkt 
dat de lockdown wordt verlengd en dat wij merken dat de binding met onze leden afneemt, 
willen wij toch activiteiten organiseren.  
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Een duidelijke kanttekening is wél: neem alleen deel aan activiteiten als jij je hierbij prettig 
voelt. Heb je klachten blijf dan thuis. Zoek jij liever niet de grens op, doe dan voorlopig niet 
mee. 
 
De leden (t/m 17jr oud) worden hierbij alvast uitgenodigd om weer te komen trainen. Voor 
zaterdagse- en onlineactiviteiten zullen we o.a. in gesprek gaan met de vrijwilligers van de 
recreatiecommissie, hiervoor mag je ongetwijfeld spoedig ook een uitnodiging verwachten. 
Heb je ideeën voor activiteiten, dan horen wij dat graag.  
 
Er zal in grote groepen, samen worden getraind vanaf 12 januari:  
 
 Dinsdag:  Trainers:  Donderdag:  Trainers  

18.00– 19.00 uur   F1 + E1, E2 en E3  Julia,  Jaron, 
Sophie, 
Sanne  

F1 + E1, E2 en E3  Marjolein, 
Babette, 
Tessa, 
Carlijn  

19.00 – 20.00 uur  D1 + C1  Paula, 
Femke, 
Rutger  

D1 + C1  Annemiek, 
Luna  

19.00 – 20.00 uur  B1 + A1 + S (tm 17jr)*  Eloy, Bart  B1 + A1 + S (tm 17jr)*  Marcel, Onno, 
Kirsten  

 

 * senioren tot en met 17 jaar oud zijn welkom om mee te trainen met de groep A en B. 
 
Er wordt dus buiten getraind. 
Zorg ervoor dat je enkele laagjes kleding aandoet zodat je eventueel een laagje kunt uitdoen. 
De kleedkamers zijn gesloten.  
 
Leden, voel je niet verplicht om mee te doen met de trainingen als jij je er niet prettig bij 
voelt.  
We moedigen onze trainers aan, om contact te blijven houden met je team (op welke manier 
dan ook).  
 
Bij vragen over de invulling van de trainingen, richt je tot Vincent (tel. 0628426820). 
 
Namens het bestuur, 
José en Vincent 
 
 
 

 Wie helpt Rheko van de drankvoorraad af?  

Zoals iedereen weet is de kantine al een tijdje dicht, maar we zitten wel met de voorraad. 

Onderstaande dranken worden verkocht voor inkoopprijs (zonder emballagekosten). Want 

uiteindelijk is weggooien zonde!  

*sommige kratten dienen incl. de flesjes retour worden ontvangen vanwege 

emballagekosten.  

Help jij de club? Stuur dan een bericht naar Anouk Venema 06 52 41 60 75 

Aantal Wat Houdbaarheidsdatum Prijs 

4 kratten *Hertog Jan 14/02/21 12,00 per krat 

4 kratten Jupiler 01/21 3,90   per krat 

1,5 krat *Hertog Jan 0,0 04/21 12,95 totaal 

2 kratten *Amstel Radler 0,0 03/21 13,95 per krat 



    

46 Flesjes spa 500ml 03/21 0,50 per flesje 

47 Aquarius lemon 330ml 06/21 1,00 per flesje 

22 Aquarius orange 330ml 06/21 1,00 per flesje 

22 Sportwater AA Lemon 
500ml 

04/21 1,20 per flesje 

1 krat *Fanta orange 05/21 11,75 per krat 

5 kratten *Cola Light 02/21 10,95 per krat 

1 krat *Sprite 02/21 11,75 per krat 

14 flesjes *Chocomel 03/21 0,65 per flesje 

 

 
 Hoofdsponsor verlengt contract  

Net voor de Feestdagen verlengde dhr Westdijk van Pannekoekhuis Strijland het 
sponsorcontract met Rheko voor 1 jaar. 
 

 
 
Daarnaast verwelkomen we Hooijer Renkum als bordsponsor. 
 
 

 Sinterklaaswerkgroep. 
 
Ook dit jaar hebben wij als Rheko de Sinterklaas actie gedaan. En net zoals alles in 2020 
moest het anders dan anders. Niet met alle leden langs de huizen op een avond om de 
heerlijke lekkernijen te verkopen. 
Maar dat wil niet zeggen dat de actie niet goed verlopen is. 



Het was wederom een groot succes. De jeugdleden hebben veel verkocht via de lijsten en 
andere leden hebben veel bedrijven bereidt gevonden om mooie jutezakken te bestellen. 
Deze actie heeft Rheko het mooie bedrag van bijna € 7700 opgeleverd 
Bedankt leden voor al jullie inzet!! 
 
Natuurlijk hadden we voor de topverkopers bij de jeugd een leuke attentie. 
Dit keer niet 2 maar 3 topverkopers. 
Afgelopen zaterdag en zondag zijn ze verrast met een leuke attentie die wederom 
beschikbaar gesteld is door Only Korfbal- Manfred Hofstede. Bedankt Manfred dat je 
ondanks deze moeilijke tijd toch dit mogelijk hebt gemaakt. 
 
Topverkopers jongens: Bram en Thijs  
Topverkopers meisjes: Milou 
 
Bedankt iedereen die iets lekker heeft afgenomen en hopelijk kunnen we volgend jaar 
wederom op jullie steun rekenen. 
 

 



 

 
 


