
      

                

Nieuwsbrief RKO januari 2022 

 
Beste leden, ouders, vrijwilligers en sponsors,  
 
Eindelijk kan iedereen weer trainen en onderlinge wedstrijden spelen, zowel op 

het veld als in de zaal, én zonder avondklok! 

 

Wat zijn de nieuwe regels? 

Vanaf 15 januari is het voor iedereen weer mogelijk om te trainen en het spelen 

van onderlinge wedstrijden op de club, op het veld én in de zaal, zonder 

beperkingen in groepsgrootte of tijdstip. 

• Kleedkamers mogen open, op vertoon van een coronatoegangsbewijs 
(CTB) door sporters van 18 jaar en ouder. Daarnaast dient in de 
kleedkamer een mondkapje te worden gedragen door sporters van 13 
jaar en ouder. 

• Voor de binnensportlocaties (zaalvoetbal) geldt dat een CTB is vereist 
voor sporters van 18 jaar en ouder. 

• Publiek is helaas nog niet welkom. 
• Het café is nog niet open.  

Vervolg competitie en jaarvergadering 

Dinsdag 25 januari is er weer een nieuwe persconferentie met hopelijk 

verdergaande versoepelingen. Voor het vervolg van de competitie zetten we nu 

in op het weekend van 29 en 30 januari. Na de persconferentie van de 25e 

hopen we meer duidelijkheid over het verloop van de competitie te kunnen 

geven. Ook hopen we daarna de jaarvergadering plaats te kunnen laten vinden.  

 

Verantwoordelijkheid 

Als laatste willen we benadrukken dat het omikronvirus, de heersende variant 

op dit moment, zeer besmettelijk is. Dit is ook te zien aan de vele besmettingen 

die dagelijks erbij komen. Houd je hierdoor goed aan de basisregels, ook als je 

gevaccineerd bent. 

• Bij klachten blijf je thuis en doe je direct een test 
• Houd 1,5 meter afstand 



• Was vaak je handen 
• Hoest en nies in je elleboog 
• Schud geen handen 
• Draag als trainer/coach je mondkapje zoveel mogelijk 

Als sportsector zijn wij blij met de erkenning dat wij als een van de eerste 

sectoren meer ruimte krijgen. Ook daarom roepen wij iedereen op om in woord 

en gedrag te laten zien dat wij die verantwoordelijkheid aan kunnen en klaar zijn 

voor de volgende verruiming, hopelijk het spelen van competitiewedstrijden en 

het weer openen van de kantines. 

 

Contact en meer informatie 

Kijk voor alle informatie over voetbal en het coronavirus 

op www.knvb.nl/coronavirus, bezoek de website van NOC*NSF: FAQ: 

veelgestelde vragen over coronavirus en sport - NOCNSF of neem contact op 

met Jolente 0613473946.  

Bardiensten 
We hopen dat de competitie kan worden hervat in het weekend van 29 en 30 
januari, voorafgaand zal het inzetrooster verzonden worden waarin de 
bardiensten gepland staan voor de (ouders van de) leden. Houdt uw mail dus in 
de gaten.  
 
Jubileum 65 jaar RKO 
Achter de schermen worden voorbereidingen getroffen voor het organiseren 
van sportweekend 2022. Het plan is om dit weekend grootser te vieren dan we 
voor corona gewend waren, we bestaan dit jaar 65 jaar en hebben wel zin in een 
feestje!  
 
We houden jullie op de hoogte, voor nu alvast veel plezier bij het trainen!  
 
Sportieve groeten, bestuur RKO 
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