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Hallo allemaal, 

Op de laatste dag van het seizoen 2019-2020 nog een info met veel nieuws. 
Dit info wordt dan ook nog naar alle leden verstuurd.  
 
 

 Van het bestuur 

Rheko – Klaar voor de toekomst  

Afgelopen half jaar is het bestuur op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden, Bart 

Libochant is zoals jullie weten in het najaar van 2019 toegetreden maar na het vertrek van 

Jos Wintermans was het nog niet gelukt om een nieuwe voorzitter aan te trekken. Er is hulp 

vanuit de bond gevraagd en verder is de vraag ook voorgelegd aan Wilma van Wijk. 

Vanaf medio maart zijn er meerdere overleggen geweest waarbij Wilma ons helpt om tot een 

nieuwe structuur te komen die toekomstbestendig is. Dit betekent dat we weer fris naar de 

gehele vrijwilligersstructuur kijken. Het doel daarvan is dat we de gehele organisatie 

versterken en ook meer vrijwilligers aan ons willen binden, waardoor er ook een 

taakverlichting plaatsvindt bij die vrijwilligers die teveel ballen in de lucht houden. Het bestuur 

wil meer samenhang creëren door de gehele club heen. Wat een ieder ook doet binnen de 

club, iedereen is van belang. Maar zonder vrijwilligers geen club!! 

Helaas zien we het aantal vrijwilligers door de jaren heen teruglopen, terwijl er genoeg grote 

maar ook kleine taken blijven bestaan. Een club is er niet alleen voor maar moet ook 

gedragen worden door leden en ouders van leden. 

Om iedereen al een beetje mee te nemen nu al een tipje van de sluier waar aan gedacht 

wordt in de heroriëntatie: 

 Een bestuur dat goed op de hoogte is wat er in de vereniging speelt en  met goede 
verbinding met de vrijwilligers die taken uitoefenen of in werkgroepen/commissies 
zitten. 

 Heldere portefeuilles binnen het bestuur 

 Organisatie zo plat mogelijk maar wel met duidelijke terugkoppeling 

 Duidelijkheid wie wat doet en waarom. 

 Jongeren meenemen in verschillende vrijwilligerstaken (dus ook bestuurlijk) 

 Meer betrokkenheid van leden/ouders bij de ledenvergaderingen 
 

Een onderdeel van de heroriëntatie is ook het onder de loep nemen van alle 

commissies/werkgroepen/taken. Is iedere commissie wel een commissie of zijn het taken die 

met goede terugkoppeling gewoon uitgevoerd kunnen worden? Is de structuur op dit moment 

niet zwaarder dan nodig. Weet iedereen wie wat doet en is het overdraagbaar?.  Ook wordt 

gekeken naar de vele zaken die door een handjevol vrijwilligers worden gedaan. 

 

Op  woensdag 30 september wordt de algemene ledenvergadering gehouden, tijdens 

deze vergadering zal het bestuur het plan verder toelichten en zal het plan ook ter 

goedkeuring worden voorgelegd. Zet deze datum dus alvast in de agenda! 
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Op 7 juli tijdens de afsluiting van het seizoen zullen meerdere bestuursleden en Wilma van 

Wijk aanwezig zijn om vragen die al bij u opkomen te beantwoorden en natuurlijk kunt u bij 

hen ook terecht om aan te geven of u wat voor de club kunt betekenen. 

 

 Seizoensafsluiting, dinsdag 7 juli. 

.Op dinsdag 7 juli wordt er een sportieve afsluiting georganiseerd voor alle leden. 

Gelukkig zijn de ouders ook van harte welkom, wel moeten we rekening houden met de 

corona regels maar dit gaat ons samen lukken. Ook zal de kantine weer geopend zijn. 

 

De kinderen uit de D, E en F teams en de kinderen die meetrainen met deze teams worden 

om 18.15 uur bij Rheko verwacht in sportieve kleding die ook nat mag worden. De eindtijd 

zal ongeveer 19.30 uur zijn. 

 

De kinderen uit de C, B en A teams en de alle senioren worden om 19.45 uur bij Rheko 

verwacht. Uiteraard ook in sportieve kleding. 

 

 

 Informatie van de Selectiecommissie 

Het bijzondere korfbalseizoen 2019-2020 is afgerond en de voorbereidingen voor het 
volgende seizoen zijn al in volle gang. 
 
Zoals jullie wellicht weten is André van de Haar onze nieuwe hoofdtrainer van ons eerste 
team. André heeft in de maand juni al met de spelers die in Rheko 1, 2 of 3 gaan spelen 
getraind. 
Dit was heel fijn, zo konden de spelers fit blijven, elkaar leren kennen en kan André zien wat 
voor een vlees hij in de kuip heeft. 
Edgar Roos en Vincent Koch zullen Rheko 2 onder hun hoede nemen.  
 
Voor Rheko 3, 4 en 5 moeten we de vacature van trainer/ coach nog invullen. We zijn hier 
druk mee bezig en gaan ervan uit dat dit goed komt. 
 
Zoals jullie kunnen lezen hebben we volgend jaar 5 seniorenteams. 
 
De spelers die  nu trainen o.l.v. André zullen geselecteerd worden voor Rheko 1, 2 en 3. In 
de maand augustus zal deze selectie bekend gemaakt worden. De spelers worden hierover 
op de hoogte gehouden. 
 
De huidige A2 dames zullen samen in Rheko 4 gaan korfballen. Zij gaan in een gemengde 
competitie spelen. Voor het eerst dit seizoen mag in de senioren een dame voor een heer en 
anders om spelen. Dit is erg fijn voor deze groep dames.  
 
Rheko 4 bestaat uit 8 dames, dit is erg krap. Het kan dus nog zijn dat we daar een speler 
aan gaan toevoegen . 
 
Het huidige derde team van Rheko wordt Rheko 5. Zij hebben gelukkig voldoende spelers 
om compleet te kunnen gaan korfballen.  
 
Na lang wikken en wegen hebben we er samen met de jeugdcommissie voor gekozen om 5 
seniorenteams te maken. We weten dat dit wat krap is, maar we willen graag dat iedereen 
voldoende kan korfballen en we gaan er dan ook vanuit dat de teams elkaar gaan helpen 
waar nodig. 
Met de wedstrijdplanning proberen we hier rekening mee te houden. Zo kun je bij je eigen 
wedstrijd spelen en zo nodig ook nog bij een ander team reserve zitten of spelen.  
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Als we dit samen voor elkaar krijgen dan hebben we het goed voor elkaar bij Rheko, samen 
sterk, samen Rheko! 
 
Wij willen iedereen een fijne zomer toewensen ! 
 
De startdata van de training zijn elders op het info te vinden. 
 

 Start nieuwe seizoen. 
Op dinsdag 4 augustus start de selectie met trainen 

Op dinsdag 11 augustus starten de A en B teams 
Op dinsdag 18 augustus beginnen voor de overige teams ook de trainingen. 
 

 Oefenprogramma: 
 
Zaterdag 22 augustus  
Voor Rheko 1, Rheko 2 en Rheko A1 toernooi bij DOS WK in Enschede.  
Verdere info hierover volgt nog. 
 
Zaterdag  29 augustus  
Rheko B1 - Wageningen B4 
Rheko C1 - Wageningen C4 
Rheko D1 - Wageningen D5. 
 
Rheko E1, E2, E3 en F1 gaan naar Wageningen toe voor een oefenwedstrijd..  
 
Donderdag 3 september  
Bij Animo in Geldermalsen  
Animo A1 - Rheko A1 aanvang 19.30 uur 
Animo 2 - Rheko 2  aanvang 20.45 uur 
Animo 1 - Rheko 1 aanvang 20.45 uur 
 
 

 Trainers Seizoen 2020 - 2021 
 Team Trainers   
 A1 Eloy - Maarten   
 B1 Kirsten - Jarno - Bart   
 B2 Onno - Marcel    
 C1 Annemiek – Tim - Luna   
 D1 Paula - Tamara - Rutger - Femke   
 E1 Jaron - Julia 

Gerda 
overkoepelend  

E - F 

 E2 Tessa - Babette 
 E3 Lisa - Sophie - Sanne 
 F1 Marjolein - Carlijn 
 

     

 Bericht van de wethouder Sport & Bewegen, dhr Marc Budel 
 

Beste sport- en beweegaanbieders, 
 
Mooi nieuws! Het kabinet heeft afgelopen woensdag de mogelijkheden om te sporten en 
bewegen nog verder verruimd dan verwacht.  
 
Mogelijkheden vanaf 1 juli  



 Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, 
waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen.  
Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.  

 Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en 
wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden. 

 Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open. 
 Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen  weer toegestaan, zowel binnen als 

buiten. Hierbij mag publiek aanwezig zijn. 
 

Corona beperkingen  
Houdt rekening met de volgende beperkingen op bovenstaande mogelijkheden: 

 De basisregel is dat iedereen 1,5m afstand houdt met personen van 18 jaar of ouder. 
Voor sport is hier tijdens het sporten een uitzondering op gemaakt.  
Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder 
dus wel 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.  
Dat geldt ook in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen. 

 Binnen sportscholen dient vooralsnog wel 1,5m gehouden te worden. 
Graag verwijzen wij u naar het protocol van branchevereniging NL Actief voor alle verdere 
specifieke maatregelen voor sportscholen.  

 Geforceerd stemgebruik langs het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet 
toegestaan.  

 Voor zwembaden geldt dat vanaf 13 jaar 1,5m afstand gehouden moet worden in en uit 
het water. 

 
Protocollen 
NOC*NSF heeft het protocol Verantwoord Sporten bijgewerkt op basis van de verdere 
versoepelingen en de kennis van nu.  
Neem deze goed door en kijk hoe u de richtlijnen gaat toepassen.  
Het toepassen van de richtlijnen is primair een verantwoordelijkheid van u als sport- en 
beweegaanbieder. 
 
Voorbehoud 
Het protocol van NOC*NSF is opgesteld op basis van de kennis van nu. Ook een nieuwe 
regionale noodverordening moet nog worden vastgesteld.  
De komende dagen kunnen er nog aanpassingen volgen. Mochten hier veranderingen uit 
voort komen, dan informeren we u z.s.m.  

https://www.nlactief.nl/actueel/definitief-protocol-verantwoord-sporten-fitness/
https://nocnsf.nl/sportprotocol


 

 

 

 

 


