
        

         

 

Nieuwsbrief RKO februari 2021 

 
Beste leden, vrijwilligers en sponsoren.  
 
Bestuur.  
We zijn blij u te kunnen melden dat we als bestuur voltallig zijn! We hebben een nieuwe 
penningmeester gevonden in Rianne Burger. Zij neemt de taak van Els Loman over welke 
deze rol jarenlang vervuld heeft.  
Daarnaast nemen we afscheid van Gea Hogeterp, zij heeft binnen het bestuur diverse taken 
vervuld waaronder in de laatste jaren een grote invulling in de commissies rondom het MFA.  
We danken Gea en Els voor hun jarenlange tomeloze enthousiasme en inzet en wensen 
Rianne een goede tijd toe binnen het bestuur.   
 
Corona. 
Op de persconferentie van 2 februari is ons duidelijk geworden dat de reeds geldende 
coronamaatregelen in stand blijven.   
Nog steeds geldt dat u bij vragen of opmerkingen contact kunt 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/themas/coronavirus/protocollen/.  
We wachten de verdere voortgang en maatregelen af.  
 
Contributie.  
Omdat er al een tijd lang niet gevoetbald kan worden is besloten om de helft van de 
contributie van het eerste kwartaal te innen. Hiermee hopen we onze leden tegemoet te 
komen in deze huidige tijd.  
 
MFA het Klavier. 
Ondertussen zit het dorp niet stil en wordt in het Klavier doorgewerkt om de laatste hand te 
leggen aan de inrichting van het MFA. Voor RKO houdt dit in dat we aan de bestuurskamer, 
ballenhok en kleedkamers werken.  
Maar ook buiten het Klavier wordt hard gewerkt aan omheining van het hoofdveld, 
ledverlichting en berging.  
Hiervoor kunnen we rekenen op een hoop vrijwilligers, die we ook hartelijk willen bedanken 
voor hun inzet. Ontzettend fijn dat we dit samen door kunnen laten gaan.  
We hopen, net als alle Ruttenaren dat we elkaar gauw mogen ontmoeten in het Klavier.  
 

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


       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Een indruk van kleedkamers 
en spelerstunnel 

 
Onderzoek zaterdag -en zondagvoetbal.  
Op de jaarvergadering van 2019 werd door leden gevraagd om een onderzoek naar zaterdag 
-en zondagvoetbal.  Een  meerderheid van aanwezige leden hebben hiermee ingestemd. 
Bart Groot Koerkamp en Jolente Sijtsma hebben contact gezocht met andere clubs en 
Ronald de Vries van de KNVB hoe dit onderzoek aan te pakken. We waren voornemens om 
in januari en februari het onderzoek te laten plaats vinden. Echter in deze huidige tijd waarin 
leden elkaar weinig kunnen zien en waarin goede communicatie rondom het onderzoek en 
de uitkomst ook niet mogelijk te zijn lijkt het ons beter het onderzoek uit te stellen naar het 
volgende seizoen. We hopen op uw begrip voor dit besluit en houden u op de hoogte.  
 
Speurtocht voor leden tot 12 jaar en ‘Clubbingo met een twist’. 
Hoi lieve leden van vv R.K.O., 
Missen jullie onze weekenden op de club ook zo? Wij wel! Daarom wordt er op 6 maart een 
heuse online ‘clubbingo met een twist’ georganiseerd met geweldige prijzen van lokale 
ondernemers. De ‘inloop’ is vanaf 20:15 uur en om 20:30 uur gaan we los. Ook is er aan de 
jongere kinderen gedacht. Er wordt op 6 maart om 13:30 uur een speurtocht uitgezet, die 
gedaan kan worden door de echte voetballers t/m 12 jaar. Meedoen met deze activiteiten is 
kosteloos.Geef je nu op door een mailtje te sturen naar: activiteitrko@hotmail.com 
Vermeld hierbij de naam/namen en de activiteit waaraan je mee wilt doen. 
Groet, de Corona activiteitencommissie 
 
Appels en perenactie. 
We hebben moeten besluiten dat de appel en perenactie van februari ook niet doorgaat. We 
hebben bij deze actie de hulp van heel veel leden nodig, met de huidige regels valt dit nog 
steeds niet te verantwoorden. We hopen dat we dit najaar weer mogelijkheden hebben om 
deze leuke en gezonde actie door te laten gaan.   
 
Poiesz-sponsoractie.  
Ook dit jaar doen we 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. Alvast bedankt! 



 
Jaarvergadering RKO. 
Het plannen van de jaarvergadering is nog niet mogelijk. Wanneer we hier meer 
duidelijkheid over hebben laten we dit uiteraard aan u weten.  
 
Sponsoren. 
Sinds begin maart 2020 zijn wij bekend met de termen ‘Corona' en 'Covid-19'. We lijken 
eraan te wennen maar het virus zijn we voorlopig nog niet kwijt. De competities liggen stil en 
de horeca is gesloten. Uiteraard willen wij dat onze sponsoren ook na deze crisis onze club 
blijven steunen, dus nu is het moment in deze moeilijke tijden extra aan onze sponsoren te 
denken. De sponsorcommissie van RKO wil u hierbij dan ook een oproep om zoveel waar 
mogelijk jullie inkopen en dergelijke te doen bij onze trouwe sponsoren. Zij kunnen, nog 
steeds, misschien meer dan ooit een steuntje in de rug prima gebruiken.  
 
Tot slot. 
Gelukkig is het bij de jeugd mogelijk om door te trainen en af en toe op kleine schaal een 
toernooitje te organiseren. We hopen dat er met de tijd meer mogelijk is voor al onze leden.  
Houd moed, kijk naar elkaar om en blijf sportief op een manier die binnen de maatregelen 
valt. We hopen allemaal op betere tijden.  
 

Groeten,  

Het RKO-bestuur 
Marc Kalkdijk (Voorzitter) 
Jolente Sijtsma (Secretariaat) 
Rianne Burger (Penningmeester) 
Leon Backx (Seniorencoördinator) 
Bart Groot Koerkamp (Juniorencoördinator) 
 


