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Woensdag: Het bestuur vergadert online, hopelijk voor de laatste keer. 
14 – 04 
 
Zaterdag: Onderlinge oefenwedstrijden  
17 - 04 
 
Rheko B1 - Rheko A1 aanvang: 10:30 uur olv. Tim vd Berg 
 Aanwezig om 10.00 uur B1 speelt in een blauw shirt en A1 in een zwart shirt 
 
Rheko E1 - Rheko E2 aanvang: 11:30 uur olv. Sander Kruithof 
 Aanwezig om 11.00 uur E1 speelt in een blauw shirt en E2 in een wit shirt 
 
Rheko E3 - Rheko F1 aanvang: 11:30 uur olv. Kim van Duren en Stijn Langestraat 
 Aanwezig om 11.00 uur E3 speelt in een blauw shirt en F1 in een wit shirt  
 
Rheko 4 - Rheko A1 aanvang: 12:30 uur olv. Job Langestraat 
 Aanwezig om 12.00 uur 4 speelt in een blauw shirt en A1 in een zwart shirt 
 
Rheko C1 - Rheko D1 aanvang  13:30 uur olv. Ronald Rusch 
 Aanwezig om 13.00 uur C1 speelt in een blauw shirt en D1 in een wit shirt 
 
 

 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. 
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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 
 
 

 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 
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 Kidsclub voor peuters en kleuters bij ckc Rheko 
 

 
 
 
Bewegen en plezier voor kinderen van tweeënhalf tot zes jaar. Dat wil CKC Rheko vanaf 1 
mei 2021 aanbieden, iedere zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur. 
 
De activiteiten voor de allerjongsten zijn vooral gericht op spelend bewegen. Denk 
bijvoorbeeld aan pittenzakken gooien, sjoelen met houten schijven, dansen op liedjes, bellen 
van de bellenblaas (machine) vangen. 
 
Vanaf vier jaar wordt er meer bewogen door middel van een parcours, tikkertje en andere 
spellen. Als de kinderen enthousiast zijn geworden kunnen ze vanaf zes jaar gaan korfballen 
in de F van CKC Rheko. 
 
Praktische informatie 
Lid worden van de kidsclub kost € 7,50 per maand. Een strippenkaart (10x) aanschaffen is 
ook mogelijk. Deze kost € 25,00 en is een jaar geldig. Een kop koffie/thee voor de ouders is 
bij deze kosten inbegrepen. Het is ook mogelijk om eerst een gratis proefles te doen. Of 1 
mei als startdatum daadwerkelijk gaat lukken, hangt af van de coronaregels die dan gelden. 
Meer informatie en aanmelden: www.rheko.nl 
 

 

 MELDEN WIJZIGING LIDMAATSCHAP PER 30 JUNI 2021  

Bij Rheko loopt het verenigingsjaar van 1 juli t/m 30 juni, maar de komende weken gaan we 
al financiële verplichtingen aan voor komend seizoen.  
Zo moeten we nu al ruimte inhuren in de sporthal en moeten we voor 1 juni aan de bond 
opgeven met welke teams we vanaf september 2021 aan de veld- en zaalcompetitie willen 
deelnemen en op welk niveau die teams ingedeeld moeten worden. 
De  SC en JC zijn daarom nu al druk bezig met het maken van globale opstellingen voor het 
nieuwe korfbaljaar en moeten dus nu al weten wie er volgend jaar bij Rheko korfballen.  
We gaan er daarbij vanuit dat iedereen, die nu spelend lid is ook spelend lid blijft. 
Geldt dat voor jou niet en wil je per 30 juni bedanken of niet spelend lid worden dan dien je 
dat uiterlijk 1 mei te melden bij de ledenadministratie van Rheko (fam. Schutten, 
Arnhemsestraatweg 59 te Rheden, dat kan ook via een mailtje naar rheko@rheko.nl). 
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Ook leden die nu niet spelend of trainend lid zijn, maar komend seizoen willen gaan spelen 
verzoeken we dat nu al door te geven. 
 
Als je door externe omstandigheden, zoals studie, nog niet weet of je bij Rheko wil of kunt 
blijven korfballen, meld dat dan nu ook en geef aan waar dat vanaf hangt en wanneer je dat 
wel weet. 
Bedankjes die binnenkomen bij de ledenadministratie worden ook doorgegeven aan de SC 
en JC, maar omgekeerd is dat niet het geval. 
Heb je onlangs dus al aan de SC of JC gemeld dat je gaat stoppen, meld dat dan zo nodig 
ook nog aan de ledenadministratie. Je ontvangt altijd van de ledenadministratie een reactie 
op jouw mailtje 
 
Wil je op een ander moment tijdens het verenigingsjaar bedanken, dan kan maar dan gelden 
de afspraken van artikel 2 uit het huishoudelijk reglement: 
Indien het lidmaatschap door een lid wordt opgezegd na de uiterste termijn, zoals genoemd in artikel 11 lid 1 en 
van de statuten,  3 juni, blijft het lid in beginsel de volgende contributie verschuldigd: voor de maand waarin het 
lidmaatschap wordt opgezegd en de drie maanden daarna de volledige maandcontributie en voor de resterende 
maanden van het wedstrijdseizoen de contributie voor een niet spelend lid. Het verschuldigde bedrag bedraagt 
echter nooit meer dan de reguliere contributie tot het einde van het seizoen. 

 
NB We verzoeken iedereen ook altijd per direct wijzigingen in (email)adres en/of telefoonnummer 
door te geven. 
 


