
        

         

 

Nieuwsbrief RKO augustus 2021 

 
Beste ouders, leden, vrijwilligers en sponsors,  
 
De zomervakantie is weer voorbij, maar het nieuwe voetbalseizoen kan weer 
beginnen! Vanaf 4 september zullen de eerste officiële wedstrijden weer 
gespeeld gaan worden en hopen we weer op sportiviteit op het veld en 
gezelligheid in het Klavier.  
 
Bardiensten zaterdagen en zondagen.  
RKO heeft afgelopen jaren zoveel mogelijk leden en ouders gevraagd vrijwilliger 
te zijn. Velen zetten zich in als bijv. leiders, lijnentrekkers, klussers en bardienst.  
Bij het opheffen van de kantine is ook de kantinecommissie opgeheven. Om de 
bardiensten op de zaterdagen en zondagen te vervullen doen wij daarom een 
beroep op alle leden en ouders. Naar rato van het aantal RKO-leden in je gezin 
en je vrijwillige inzet in dit seizoen zal een indeling gemaakt worden voor de 
zaterdagen en zondagen in het komende seizoen.  
Mocht jij of je kind(eren) spelen op de zaterdag, dan delen we je in op de 
zaterdag, speel je op zondag, dan delen we je in op de zondag.  
Mocht je liever ingedeeld worden op de andere dag dan jij of je kind(eren) 
speelt, dan mag je dit aangeven vòòr 4 september en houden we hier rekening 
mee met de indeling. Vanaf 18 september zullen de bardiensten ingaan.   
We hopen op deze manier op betrokken leden en ouders, maar vooral op 
gezelligheid en een goed lopende samenwerking op de velden en in het Klavier 
tijdens de voetbaldagen.  
RKO is een club voor en door de leden, iets om trots op te zijn! 
 
AVG. 
Als RKO hebben we ook te maken met de privacywetgeving AVG (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming). Deze wet verplicht ons onze leden te 
vragen om toestemming voor het delen van je gegevens. In het geval van onze 
vereniging zal dit gaan om bijv. teamfoto’s op de website en telefoonnummers 
voor bestuur, leiders/trainers en je collega-vrijwilligers in bijv. een appgroep.  
Als bestuur zien wij erop toe dat we volgens de AVG met je gegevens om zullen 
gaan. Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s of 



telefoonnummers zoals hierboven beschreven, laat dit dan voor 4 september 
weten aan secretariaat-rko@outlook.com.  
 
Mutasport. 
Het jarenlange contract met Hummel via Break Out in Lemmer kon helaas niet 
meer verlengd worden vanuit Hummel.  
Maar er is een contract gesloten met Mutasport. Voortaan zal alle inkoop van 
materialen via dit bedrijf gaan. (Van bidons tot kleding, van ballen tot doelen)  
Jaarlijks zal aan het eind van het seizoen een inventarisatie gedaan worden in 
alle kleding van RKO om vervolgens alles te bestellen en het nieuwe seizoen 
goed te beginnen.   
Mocht je (ondanks onze inventarisatie) merken dat er iets tekort is, geef dit dan 
door aan de coördinator van je team. Martijn Aarnink regelt vervolgens de 
inkoop van alle kleding en materialen bij Muta. 
Binnenkort volgt op de website een link naar de webshop van Mutasport waar 
je als RKO-lid met leuke korting kleding kunt kopen, zoals bijvoorbeeld 
trainingspakken (evt. bedrukt met naam), keepershandschoenen, 
scheenbeschermers etc. Meer informatie hierover zal nog volgen.  
 
Dan nog dit: 

- We zien regelmatig achtergebleven spullen liggen. We bewaren deze 
uiterlijk 2 weken in de ballenhok maar gooien het daarna weg. Mis je 
iets? Wacht dan niet en neem contact op met je leider of trainer.  

- Zoek je een leuk cadeau voor je kind? Of is je voetbaltas stuk? Een 
Hummel voetbaltas van RKO is altijd een goed idee! Voor €10 kun je deze 
afhalen bij Jolente 0613473946.  

- De actie van CarXpert van Aart: Mocht u uw auto voor onderhoud of APK 

bij CarXpert van Aart brengen, dan kun je vragen om een sponsorcheque, 

deze cheque is 5% van het totaalbedrag van de factuur, met een 

maximum van €30. Lever de cheque in bij de sponsorcommissie (Jolente 

Sijtsma, De Gardeniers 36) en scoor zo geld voor RKO.  

- Reminder! We hopen jullie te zien op de officiële opening van het Klavier 

op 10 september. 

- Op 20 september komen we met andere sportverenigingen weer langs 

de deur voor de Grote Clubactie.  

Als bestuur wensen we iedereen een sportief voetbalseizoen!  
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