
        

         

 

Nieuwsbrief RKO maart 2021 

Beste ouders, leden, vrijwilligers en sponsors,  
Weer een nieuwsbrief met het laatste nieuws omtrent Corona, verkoop van 
voetbaltassen, opleiding jeugdtrainer, Jeugdsponsoractie Poiesz en een 
reminder voor a.s. zaterdag: Heeft u zich al opgegeven voor de speurtocht en 
Bingo met een twist? 
 
Corona. 
Tijdens de persconferentie van 23 februari is duidelijk geworden dat we vanaf 3 
maart weer buiten in teamverband mogen sporten voor de leden tot 27 jaar.  
Dit is niet in competitieverband, maar het biedt eindelijk wel weer perspectief 
voor onze club. 
Nog steeds geldt dat je bij klachten uiteraard thuis blijft en je laat testen. 
Daarnaast blijft ook de avondklok nog van kracht dus houdt er met trainen 
rekening mee dat je om 21 uur weer thuis bent. We hopen dat we op deze 
manier zo lang mogelijk gebruik kunnen maken van deze versoepelingen en het  
mogelijk zelfs verder versoepeld kan worden.  
Bij vragen of opmerkingen kunt u nog steeds contact opnemen met Jolente 
Sijtsma, contactpersoon Corona voor RKO (0613473946).  
Daarnaast kunt u antwoorden vinden op onze website 
https://www.ruttenkomtop.nl/ of op 
https://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/59625/veelgestelde-
vragen-over-het-coronavirus-en-voetbal 
 
Trainersopleiding: 
In de NOP wordt gezocht naar animo voor de jeugd trainersopleiding. Als er 
voldoende animo is kan deze training in de NOP gegeven worden i.p.v. in 
Leeuwarden. Heb je interesse en lijkt het je leuk om je in te zetten als 
jeugdtrainer voor RKO? Laat dit dan weten aan Bart Groot Koerkamp 
(0613391995) Voor meer info, check de link: 
https://www.knvb.nl/assist/assist-trainers/opleidingen-bijscholingen-
trainers/trainer-coach-veldvoetbal-opleidingen/juniorentrainer  
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Verkoop van tassen voor leden:  
Alle nieuwe leden van RKO krijgen een rode  
Hummel voetbaltas met RKO-logo.  
Dit jaar gesponsord door de leden van de  
Club van 100. We willen de tassen ook  
beschikbaar stellen voor de leden welke  
toe zijn aan een nieuwe tas.  
Eenheid bij de club is mooi, dus voor de  
kleine prijs van €10,- is zo’n tas  
voor jou!  
Wellicht ook leuk als cadeau voor uw kind.  
Bij interesse of vragen kun je contact  
opnemen met Jolente Sijtsma (0613473946) 
 
 
 
 
 
Jeugdsponsoractie Poiesz: 
 

Zoals al beschreven in de vorige 
nieuwsbrief, doen we ook dit jaar 
weer mee aan de sponsoractie bij 
de Poiesz Lemmer Haven van 15 
februari tot en met 11 april. Dit jaar 
geen actie-dag, daarom willen we 
jullie heel graag vragen om de 
gehele periode zoveel mogelijk 
munten voor RKO in te leveren. Dit 
zal ons dan weer een mooie 
bijdrage opleveren voor de club. Bij 
de ingang van de deur van RKO 
houden we wekelijks de 
tussenstand van de munten bij. Jij 
spaart toch ook mee voor de club?! 

 
 
 
 
 



Reminder voor aanstaande  
zaterdag 6 maart 13.30 uur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vanaf 20.15 uur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groeten, Het RKO-bestuur 


