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Beste leden, ouders, vrijwilligers en sponsors,  
 
 
Kampioenen! 
Laten we beginnen met leuk 

nieuws, JO11 is afgelopen 

zaterdag kampioen geworden! 

In een beslissende wedstrijd 

tegen Nagele hebben zij 

gewonnen met 0-6. Nadien 

vierden zij dit natuurlijk met 

een ereronde door het dorp en 

een heuse huldiging met 

medailles een beker. We 

feliciteren Theo van Maanen 

(Trainer én leider) en alle 

spelers met deze topprestatie!  

 

Trainer RKO 1. 

We zijn blij te kunnen melden dat Ed Laagland zijn contract nog een jaar 

verlengd heeft. Hij zal zijn 4e jaar ingaan als hoofdtrainer en zal naast het 1e ook 

de dames eens per week blijven trainen. We danken Ed voor zijn enthousiasme 

en wensen hem en de teams weer een sportief seizoen toe!  

 

Vrijwilligersevaluatie.  

Het Klavier is nu 1 jaar in gebruik genomen door ons als voetbalclub. Dit geeft 

voor RKO een andere manier van werken met de inzet van vrijwilligers. Naast 

vrijwilligers in de vorm van: leiders, trainers, JC, lijnentrekkers, website,  

sponsoring en bestuur, zijn de andere commissies voor het Klavier afgeschaald. 

Waar wel een grote vraag naar is met het in gebruik nemen van het Klavier, is 

bardiensten. In samenwerking met de vrijwilligerscoördinatoren van het Klavier 

(Lydia Jensma en Gea Hogeterp) heeft Jolente Sijtsma namens het bestuur een 



rooster gemaakt waarin (ouders van) leden ingedeeld zijn als bardiensten op 

zaterdagen en zondagen. Inmiddels is het tijd om te evalueren. De ervaring is 

o.a. dat (ouders van) leden het prettig zouden vinden om samen te werken met 

een ervaren bardienst uit bijvoorbeeld de algemene vrijwilligerspoule. Ook 

horen we dat de (ouders van) leden het fijn vinden om niet alleen achter de bar 

te staan.  

Er is in overleg met het stichtingsbestuur van het Klavier en het bestuur van 

RKO besloten om iemand aan te nemen welke structureel tegen betaling op 

vrijdagavond (trainingsavond) en zondag ingezet kan worden achter de bar en  

keuken. Deze betaalde kracht hebben we gevonden in Reina Diever, we zijn 

hier erg blij mee. Daarnaast is ons voornemen om op zaterdagen structureel 2 

ervaren vrijwilligers in te delen: 1 voor de ochtend en 1 voor de middag. 

Hierdoor kunnen (ouders van) leden ingezet worden ter ondersteuning en zal 

op deze manier gestreefd worden naar een dubbele bezetting achter de bar en 

keuken. Wel zo gezellig!  

Tijdens de winterstop wordt een nieuw rooster gemaakt.  Om dit zo goed 

mogelijk te kunnen doen, horen we graag ervaringen en wensen zodat we deze 

mee kunnen nemen in de nieuwe rooster.  Uiteraard evalueren we eind van dit 

seizoen weer hoe deze nieuwe aanpak ervaren wordt. Reacties mogen naar 

Jolente: jolentebackx@hotmail.com of 0613473946.  

 

Corona. 

De coronamaatregelen zijn verder aangescherpt, maar zijn even minder 

voelbaar voor ons als club door de winterstop. We blijven u op de hoogte 

houden van eventuele veranderingen. Zoals het nu lijkt wordt er zowel op veld 

als zaal t/m 14 januari 2022  in ieder geval niet meer gevoetbald in 

wedstrijdverband.  

 

 

 

 

We wensen iedereen fijne kerstdagen  

en een sportief en gezond 2022!  

Hartelijke groeten,  

Bestuur v.v. RKO 
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