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 Teruggave contributie i.v.m. niet doorgaan zaalcompetitie 
 
Op de ledenvergadering van 30 maart jl. is besloten dat spelende leden een deel van de 
betaalde contributie over de maanden november 2020 t/m maart 2021 terug kunnen krijgen 
indien zij dat wensen en zich melden.  
 
I.v.m. corona mocht er op last van het kabinet geen zaalcompetitie worden gespeeld. Wel 
mocht er (met beperkingen) buiten worden getraind. Leden die alleen trainen, maar niet 
spelen, betalen bij Rheko een lagere contributie. Het verschil tussen beide tarieven willen we 
aan spelende leden die daar prijs op stellen terugbetalen. Het gaat dan voor de meeste 
leden om onderstaande bedragen.  
 

Categorie Bedrag 

 

Categorie Bedrag 

Senioren 67,50 

 

Aspiranten 35,00 

Junioren 49,50 

 

Pupillen 27,50 

 
Voor enkele personen kan het bedrag afwijken omdat zij niet de gehele periode spelend lid 
waren of omdat ze familiekorting krijgen.  
Zie je er vanaf het geld terug te vragen dan zal dit gebruikt worden als bijdrage in de kosten 
voor de aanschaf van mobiele dug-outs voor het eerste veld en eventueel een aantal nieuwe 
banken voor langs de lijn. 
 
Op dit moment is het nog onduidelijk of we dit voorjaar nog competitie mogen spelen op het 
veld. Is dat niet het geval dan zullen we eind juni het verschil in contributie over de maanden 
april-juni terugbetalen. Dat gaat dan om iets lagere bedragen dan hierboven genoemd, 
omdat het gaat om een kortere periode (3 i.p.v. 5 maanden).  
 
Wil je het geld terug ontvangen over de periode november-maart en/of eventueel over de 
periode april-juni dan dit melden vóór 18 april door invulling van het volgende webformulier:  
https://www.thesistoolspro.com/survey/sdnkh60674b6a773a9 
 
Het formulier kan worden ingevuld door een lid zelf of door degene die de contributie 
betaald. Het geld wordt teruggestort op de rekening waarvan we de contributie incasseren. 
 
Meer informatie over het voorgaande kun je terugvinden in de stukken voor de ALV, die je op 
16 maart samen met het Info hebt ontvangen.  
 
Namens het bestuur, 
Harry Schoppers, 
penningmeester 
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 Nieuw trainingsschema 
 
Vanaf woensdag 31 maart verschuift de avondklok naar 22.00 uur en gaat het nieuwe 
trainingsschema in. De jeugdteams gaan weer zo veel mogelijk apart trainen:  

 
Senioren van 27 jaar of ouder, mogen nog steeds niet in een groep groter dan 4 personen 
trainen.  
 

 
 Bijscholing trainers 

Zaterdag 10 april om 13.00 uur is er wederom een bijscholing met het thema verdedigen.  
 
 

 Onderlinge oefenwedstrijden  
Voor zaterdag 17 april staan de onderstaande oefenwedstrijden gepland: 
 
Rheko B1 - Rheko A1 aanvang  10:30 uur olv. Robin Holland 
Rheko E1 - Rheko E2 aanvang  11:30 uur olv. Sander Kruithof 
Rheko E3 - Rheko F1 aanvang  11:30 uur olv. Kim van Duren en Stijn Langestraat 
Rheko 4 - Rheko A1 aanvang   12:30 uur olv. Job Langestraat 
Rheko C1 - Rheko D1aanvang  13:30 uur olv. Eloy Lischer 
 
 

 Jeu de Boule 

De jeu de boulers gaan vanaf komende week weer langzaam aan opstarten. Er wordt 1 

tegen 1 gespeeld met max 6 personen. 

 
 
 

 Van de jubileumcommissie: 

Vlaggen 
 
Op 10 mei bestaat onze vereniging 60 jaar. Dit willen we ook duidelijk maken in ons dorp 
door zoveel mogelijk vlaggen van Rheko op te hangen bij onze leden.  
 
 
Deze vlag kun je bestellen in de maat 100 x 70 cm voor €10,00.  
 



 

Na de jubileum viering kan de vlag prima gebruikt worden om de Rheko teams aan te 
moedige langs het veld of op de tribune van de Hangmat.  
 
Wil je een vlag bestellen stuur dan een bericht naar marc.koch269@gmail.com.  
Uiterste besteldatum is 15 april. 
 
Groet, Marc 
 
 

 Van de jubileumcommissie 

 

10 mei 1961     -      10 mei 2021 

Beste Rhekoleden, 
 
Velen van jullie zullen inmiddels wel weten dat Rheko is opgericht op 10 mei 1961 en dat we 
dus binnenkort 60 jaar bestaan. Wat begon als een groepje jonge mensen die in het dorp 
Rheden op zaterdag aan een balsport wilden doen, anders dan voetbal, is uitgegroeid tot 
een niet meer weg te denken sportclub van formaat. Ik kijk daar als lid van het eerste uur 
met veel trots op terug. 
 
Een jaar geleden zijn enkele al wat oudere leden, met een groot hart voor Rheko, bij elkaar 
gaan zitten om te bespreken hoe we van het 60 jarig jubileum iets groots, iets onvergetelijks 
zouden kunnen maken. Ze noemden zich de jubileumcommissie. We wisten toe nog niet dat 
we zouden worden overvallen door een coronapandemie die bijna al het publieke, sportieve 
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en ook het jubilerende leven zou stil leggen. Het gevolg was in ieder geval dat de 
jubileumcommissie op een laag pitje af en toe bijeen kwam in afwachting van wat er wel of 
niet mogelijk zou zijn op 10 mei 2021. Inmiddels is duidelijk dat er niet veel mogelijk is en in 
samenspraak met het bestuur is daarom ook besloten het feest een jaar uit te stellen tot mei 
2022. 
 
Maar er is natuurlijk wel wát mogelijk. 
Op 10 mei zullen er in elk geval twee activiteiten plaatsvinden: de ereleden van Rheko zullen 
aan het bestuur een nieuwe vlag aanbieden en de leden van verdienste hebben besloten om 
de gedenksteen, met de naam van Gerda Moret, bij de ingang van de Korf door een 
steenhouwer te laten opknappen. Deze zal onthuld worden in aanwezigheid van een paar 
medeoprichters en mogelijk nog meer mensen, afhankelijk van datgene wat tegen die tijd is 
toegestaan. T.z.t. wordt hier meer over bekend gemaakt. 
 
Ook is de jubileumcommissie van plan om door middel van veel Rheko-vlaggen in het dorp 
en publicaties in de krant, de TV en op sociale media veel bekendheid te geven aan ons 60-
jarig bestaan. 
 
Maar daar blijft het niet bij. Er zullen een aantal podcasts gemaakt worden van 
toonaangevende Rhekoleden van nu of uit het verleden. Deze zijn via de website door 
iedereen te bekijken. Verder zullen er door de recreatiecommissie in de periode tussen 10 
mei 2021 en 10 mei 2022 op verschillende momenten en voor verschillende doelgroepen 
diverse activiteiten georganiseerd worden, zodat ieder Rhekolid aan zijn of haar trekken 
komt.  
 
Via het info word je op de hoogte gehouden. 
 
Namens de jubileumcommissie, Johan Meurs 

 

 


