
      

 

 

 

 

Nieuwsbrief RKO oktober 2020 

Bij het schrijven van dit stukje heeft net de persconferentie van 29 september 

plaatsgevonden met nieuwe coronamaatregelen. Spijtig genoeg sluiten we de kantine per 

direct, het laatste voetbalweekend in de kantine voor de sloop gaat hiermee dus ook niet 

door. Ook mogen er voor 3 weken geen supporters komen. Al met al vervelend genoeg, 

maar in ons geval heeft het niet heel veel consequenties omdat de kantine begin oktober 

gesloopt zal gaan worden en we tot en met de winterstop geen wedstrijden op ons 

sportpark zullen spelen. Wel zal er worden getraind. Douchen zal thuis gebeuren en vanaf de 

opening van het Klavier zullen we weer thuis spelen en trainen. Meer info kun je vinden op: 

https://www.knvb.nl/themas/coronavirus/protocollen/  

 

 

Zaterdag 17 oktober om 16:00 uur gaan we huis aan huis appels en 

peren verkopen voor RKO. 

Jij doet ook mee! 

We verwachten van alle leden ( junioren en senioren) dat ze zich samen met 

ons inzetten om appels en peren huis aan huis te verkopen aan de bewoners 

van Rutten. 

De opbrengst is voor RKO                         dus ook voor jou als lid! 

 

Mocht je beslist niet kunnen meld je dan af via jolentebackx@hotmail.com 

voor 12 oktober. 

We rekenen er op dat ieder lid ons komt helpen! Ook senioren we rekenen 

ook op jullie, graag met auto, (minimaal 14 auto’s zijn nodig voor de 

buitenwegen)   

Zaterdag 17 oktober om 16:00 uur op de parkeerplaats van de Stiepe. 
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Jaarvergadering RKO: 

Onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels vindt de jaarvergadering van RKO 

plaats op 10 november 2020 20.00 uur in de Stiepe.  

Er zijn al verschillende vacatures opgevuld, waarvoor dank! Maar we zoeken nog:  

- Een penningmeester voor het bestuur van RKO,  

- 2 leden voor de sponsorcommissie 

- trainer voor de JO15 en JO17 (1 avond in de week).  

Lijkt het je leuk om je in te zetten voor RKO? Lijkt het je een uitdaging om een van 

bovenstaande functies in te vullen? Dan zij wij op zoek naar jou! Aanmelden kan via 

secretariaat-rko@outlook.com.  

Verkoop inboedel kantine: 

Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld is de inboedel van de kantine te koop gezet en 

willen we RKO-leden voorrang geven dit te kopen. Er is al redelijk wat verkocht maar op 

onderstaande lijst is nog te bieden: 

- Alarminstallatie elro HA525 

- Telefoonkiezer 

- Reciever/versterker Koda met microfoon 

- Cd speler Technics 

- Microfoon draadloos 1 kanaals 

- Geluidboxen 2x Koda in de kantine 

- Schuimblusser 

- Nooduitgang armatuur 

- Huishoudtrap 4 treden 

- Huishoudtrap 5 treden 

- Stakrukje wit 

- Luiwagen op wielen 

- Waterstofzuiger 

- Polo samen sterk S   4 stuks 

- Polo samen sterk M   8 stuks 

- Polo samen sterk L   14 stuks 

- Polo samen sterk XL   15 stuks 

- Polo samen sterk XXL   4 stuks  

- Vaatwasser electrolux WT4D 

- Frituur profinox club 2x8 l. 

- Afzuigkap frituur 

- Koffieapparaat DE cafitesse C110 NG (op bar) 

- Koelkast Gatorade 

- Buffetkoeling bar  

- Koelkast groot keuken  
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- Koelkast AA drink  

- Barkrukken     15 stuks 

- Tafels 120x80     3 stuks 

- Barstatafels     2 stuks 

- Schermlamp staand 

- Voetbaltafel 

- Parasols diversen 

- Terrasschermen/schotten   6/7 stuks 

- Bekerkast 

- Openslaande deuren  

- Bloembakken paars    2 stuks 

- Toegangshek zonder letters 

- Tegels rood     500 stuks 

- Tegels grijs     625 stuks 

Bij interesse kun je ons mailen op secretariaat-rko@outlook.com, vermeld hierbij je naam en 
telefoonnummer dan kunnen we contact met je opnemen. Graag aangeven wat je ervoor 
over hebt, wij gaan dan kijken of dit reëel is. Wat je wil hebben zal vervolgens in overleg 
opgehaald moeten worden.  

Verder willen we u graag het volgende onder de aandacht brengen:  

- Met de sloop van de kantine is er ook een einde gekomen aan de kantinecommissie. 

We willen deze commissie bedanken voor hun jarenlange inzet op ons sportpark en 

in de voorbereidingen van het Klavier. Bedankt: Jozef Backx, Hilde Tiems, Liesbeth 

Plat, Els Loman, Crispijn Versteijnen en Anita Groot Roessink. We hopen dat de 

overige kantinevrijwilligers ook in het Klavier hun steentje bij willen dragen bij het 

draaien van bardiensten.  

- 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.  

- De website is up-to-date gemaakt door Anneke Klijnstra en Klasiena Visser. Het is 

echt de moeite hier eens een kijkje op te nemen. Alle info over teams, wedstrijden en 

commissies vindt u hier. Hebt u input voor de website? Mail dit dan naar 

secretariaat-rko@outlook.com.  

 

Groeten het bestuur RKO 
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