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 Nieuws van commissie trainerszaken: 

Trainingen 
In de meivakantie gaan de trainingen gewoon door. Wél kan een jeugdtrainer ervoor kiezen, 
bij veel afmeldingen, dat er een training wordt afgelast. Dit gebeurt in overleg met commissie 
trainerszaken.  
Uitzondering is dinsdag 27 april (Koningsdag) en donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag).  
Bovendien zullen de trainingen op dinsdag 4 mei (dodenherdenking) tot maximaal 19.45 uur 
plaatsvinden. Senioren die (willen) trainen, starten op zijn vroegst om 20.15 uur.  

 
Trainingsschema eenmalig gewijzigd ivm jubileum: 
Maandag 10 mei 
18.30 - 19.30 uur feesttraining voor alle jeugd van F t/m A (de training op dinsdag vervalt 
hiermee) 
19.30 - 20.30 uur training voor Rheko 1, 2, 4 en 5 (Rheko 3 traint wél op dinsdag) 

 

 
 Maandag 10 mei, Rheko 60 jaar. 

Beste leden en ouders, met inachtneming van de dan geldende corona regels willen we toch 
stilstaan bij 60 jaar Rheko op maandag 10 mei. 
Voor één keer trainen we op de maandag met alle teams van F tot en met Rheko 1. Om  
18.30 uur starten de jeugdleden met een feesttraining. De senioren beginnen om 18.45 uur. 
Ook de jeu de boulers zijn van de partij. Vanaf 19.00 uur zal er een officieel gedeelte 
plaatsvinden op het terras. Wethouder Budel komt naar Rheko.  Voor een ieder zal er wat 
lekkers zijn. Voor de jeugdleden is het om 19.30 uur afgelopen en voor de senioren om 
20.00 uur.  
 
 

 Kidsclub voor peuters en kleuters bij ckc Rheko 
De eerste 10 aanmeldingen zijn binnen maar we blijven werven via onder andere de diverse 
social media kanalen. 
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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). 
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. 
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 Jeu de boulen 
 
Vorige week maandag heeft de maandagmorgen klusgroep de jeule boules banen in orde 
gemaakt zodat deze weer helemaal klaar zijn. 
De jeu de boulers zijn vorige week weer gestart met in acht neming van de corona regels. 
 
Onderstaande reactie werd naar het kopie adres van het info gemaild: 
 
Graag via het info de mannen van de maandag klussers bedanken. 
Zij hebben de banen weer glad en onkruidvrij gemaakt. 
Het was echt nodig, nadat er maanden niet gespeeld was. 
We hebben woensdag weer gespeeld, nu nog lenteweer. 
 
Bedankt namens de Jeu de boulers, 
Gerrie Keizer 
 
 

    
 
 
 
 

 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.  
 

 

Ben jij vergeten om een vlag te bestellen maar wil je er toch graag nog 1 kopen naam dan 
contact op met Marc Koch: marc.koch269@gmail.com. 
 
Groet, Marc 
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 Activiteit op koningsdag 
 
Rheko is op Koningsdag aanwezig bij de sportdag op de ligweide bij De Hangmat. Verder 
informatie kun je lezen op de flyer hieronder. 

 


