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 Shirts en trainingspakken inleveren – Commissie kledingbeheer 

 
Daar de competitie niet meer voor de zomervakantie start, willen wij beginnen met het 
inzamelen van alle shirttassen en trainingspakken. 
 
Willen  

 alle teams hun shirttas compleet inleveren. 

 alle leden met een trainingspak en eventueel tas van Rheko deze ook inleveren. 
 

Het inleveren kan de komende week op woensdagavond, donderdag en vrijdag (28 t/m 
30 april) bij Carla Leeuwenburgh, Groenestraat 11 Rheden. 
 
Mocht je zeker weten of er iemand thuis is, bel of app even naar 06 3099 7502. 
 
Het inleveren is door de bekende omstandigheden wat omslachtiger dan anders, daar zijn 
we ons van bewust. Toch hopen we dat we op korte termijn alle shirts en pakken weer in ons 
bezit hebben. Dan kunnen we tijdig alles voorbereiden voor de start na de zomer. 
Alvast bedankt. 
 
Groet, 
Judith Rabeling en Carla Leeuwenburgh 
Kledingcommissie Rheko 
 
 

 Kidsclub voor peuters en kleuters bij ckc Rheko start zaterdag 1 mei 
 

 Nieuws van de Kidsclub! Zoals u vorige week op het info heeft kunnen lezen start Rheko 1 
mei met een kidsclub.  Bewegen en plezier voor kinderen van tweeënhalf tot zes jaar. 
Op dit moment zitten we boven de 20 aanmeldingen. Er is ruimte voor 30 kinderen.      
Wilt u uw kind ook aanmelden? Doe dit dan snel via www.rheko.nl 
Ook is er een grote enthousiaste groep begeleiders die afgelopen zaterdag al druk zijn 
geweest met de voorbereidingen. Tot zaterdag om 10 uur bij Rheko! 
 
Namens de Kidsclub, 
Gerda, Onno en Rogier 

 
 

 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).  
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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.  
 
 

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