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NIEUWSBRIEF RKO 13-09-2020 
 
Beste allemaal, 
 
Zondag 4 oktober zal de laatste dag zijn dat er gebruik wordt gemaakt van de 
kleedaccommodatie en de kantine. Daarna gaat dit gesloopt worden!  
Zoals al eerder vermeld zullen de wedstrijden dan UIT gespeeld worden tot aan 
de voorjaarscompetitie en vanaf dan spelen we weer gewoon als vanouds, 
maar maken we gebruik van onze nieuwe accommodatie Het Klavier. 
 
Er is laatst al veel opgeruimd, maar er zal nog veel opgeruimd worden. 
Begin 2021 zal er een verkoop zijn van alle spullen van de Stiepe, scholen en RKO die 
niet meegaan naar het MFA. 
 
Wij vinden dat jullie als leden het recht van eerste koop hebben en daarom krijgen jullie 
hier een overzicht wat er te koop is.  Mocht je belangstelling hebben dan horen we dat 
graag voor vrijdag  18 september a.s  via de mail secretariaat-rko@outlook.com 
 
Wat je wil hebben zal dan in overleg opgehaald moeten worden. Er zijn vele stoelen en 
barkrukken, maar wil je er maar een paar dan moet je dit goed aangeven. Ook moet je 
aangeven wat je ervoor over hebt, wij gaan dan kijken of dit reëel is.  
Noteer je naam, telefoonnummer en emailadres erbij, want dan kunnen we of via 
telefoon of via mail contact met je opnemen. 
 
De onderstaande spullen gaan in de verkoop (jullie weten als het goed is zelf wel wat 
ermee bedoeld wordt en hoe het eruit ziet) en er staat nog meer op de bijgevoegde 
bijlage met  “te verkopen…..: 
 
De stamtafel uit de kantine (afmeting 220 x 110cm) 
7 tafels (120 x 80cm) 
2 houten barstatafels 
38 houten stoelen 
5 stoelen met armleuning 
22 barkrukken 
Tafelvoetbalspel 
Bekerkast 
Radio uit de kantine met toebehoren (Jozef weet wat precies) 
Klok 
 
2 paarse bloembakken 
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Vierkante plantenbakken  

 7 windschermen (150 x 150 cm)  

 

Openslaande deuren    

 

En dan nog de volledige kunstof pui van de kantine 
 
kunststof pui met afmeting: 2510 (korte zijde) x 14820 (lange zijde) x 2580 (hoogte) mm 
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Zijn er verder nog zaken waar iemand belangstelling voor heeft die hier niet benoemd 
zijn, schroom dan niet om te vragen, want wij kunnen ook dingen vergeten. 
 
Dus zit er iets voor je bij laat het weten voor vrijdag 18 september  via  
secretariaat-rko@outlook.com 
 
Betalingen kantine 
Betreffende de sluiting van de kantine en kleedkameraccommodatie op zondag 4 
oktober is het van belang dat een ieder zijn openstaande bonnen heeft afgerekend. 
Dus heb je nog wat open staan, wees dan zo alert om dit af te rekenen. Dit scheelt 
ons veel werk nadien. 
 
Coronamaatregelen 
Naast deze nieuwsbrief als bijlage is er ook een bijlage met CORONA maatregelen. 
Deze zal een ieder waarschijnlijk ook per app ontvangen. 
 
Ook gelden er CORONA maatregelen voor de kantine.  
Op vrijdagavond is het altijd gezellig druk, maar we gaan dan ver over het toegestane 
bezoekers van 25 heen. Lastig hoe we hiermee om kunnen gaan, want het is ook 
belangrijk en juist geweldig dat iedereen gezellig nog nazit in de kantine, dit willen we 
ook blijven aanbieden. 
We hebben hier een oplossing voor bedacht.  
Vanaf nu kunnen  de leden op de vrijdagavond naar de Stiepe. De kleine zaal is dan tot 
onze beschikking. Dit was ook al de bedoeling omdat na 4 oktober te doen, maar naar 
ons idee is het verstandiger om dit vanaf nu al te doen. 
 
De zaterdag en zondag blijft de kantine wel open. Dit omdat dit samengaat met 
wedstrijden en er ook uitpubliek is. Voordeel dat het dan overdag is en er ook een groep 
wat buiten blijft/zit, dus zijn er minder mensen in de kantine. 
 
 
VOG (= verklaring omtrent gedrag) 
Voor nieuwe leiders en trainers (en mensen die dit vorig jaar hebben laten liggen)  zal er 
de komende weken een mail gestuurd worden met het verzoek om een VOG aan te 
vragen. Verdere informatie omtrent de VOG zit ook als bijlage toegevoegd aan deze mail. 
 
Hulp 
Er moet in de week na 4 oktober veel gebeuren. Er moeten spullen verplaatst worden 
naar de Stiepe. Er moeten zaken uitgezocht worden en weggegooid. Ballenhok zal 
tijdelijk in de blauwe container zijn en de inhoud van ballenhok moet verplaatst worden 
naar deze container. Op deze manier kan er nog wel gewoon thuis in Rutten getraind 
worden. 
 
We zoeken nog mensen die ons hier bij willen helpen. We zouden het erg waarderen dat 
er net als bij de doe-avonden velen aanwezig zijn om ons hierbij te helpen. 
Noteer in je agenda MAANDAG 5 OKTOBER om 18:45 uur.  
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Grote clubactie 
De Grote Club Actie komt er weer aan! Maandag 21 september mogen wij weer de 
deuren langs om loten te verkopen. Net als andere edities willen we dat doen tussen 
18.00 en 20.30u. 
Alvast goed om te weten: Ivm de COVID- perikelen eerder in het jaar is er voor gekozen 
om dit jaar niet met papieren loten (en contant geld) te lopen, maar met 
verkoopboekjes. Middels het scannen van een QR- code komen de mensen op onze 
pagina, kunnen ze hun gegevens invullen en krijgen ze de loten (en tzt de lotingsuitslag) 
op de mail. De betaling gaat dan middels automatische incasso.  
Als mensen niet met QR willen scannen, kunnen ze ook gewoon hun gegevens op papier 
invullen, die worden dan verwerkt en dan gaat 
betaling en toezending van de loten ook 
automatisch.  
De 21e zullen we dit nog wel duidelijk uitleggen 
voor vertrek.  
 
We hopen weer op jullie inzet, want het is 
immers weer een leuke financiële plus! 
We verwachten van alle seniorenteams 2 
chauffeurs. De jeugd verwachten we allen te 
lopen vanaf de JO 11.  
 
 
Fruitactie:  

Zaterdag 17 oktober willen 
we weer de fruitactie 
houden. Dit betekent dat we 
weer langs de deuren gaan 
om appels en peren te 
verkopen. We verwachten 

dat alle teams hieraan mee werken! Het is al een 
aantal jaren gebleken dat je met minimale 
inspanning een mooi bedrag voor de club kunnen 
verdienen. 
Noteer de datum vast in je agenda zaterdag 17 oktober vanaf 16:00 uur, we rekenen 
op jullie allen! 
 
 

      Hartelijk groet van het R.K.O. bestuur 
      Marc, Jolente, Geert, Bart, Leon en Gea 
 


