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Rheko

info nr. 1 4 juli – 18 augustus 2018
e-mail adres Rheko: rheko@planet.nl
website : http://www.rheko.nl

EEN INFO MET VEEL INFORMATIE
Hierbij het laatste info voor de zomervakantie maar het is het eerste info van het nieuwe seizoen. Het
korfbalseizoen loopt namelijk van 1 juli toe en met 30 juni. Voor de leden die bedankt hebben met
ingang van 1 juli is dit het laatste info dat zij ontvangen.
Het seizoen werd afgelopen weekeinde afgesloten met het Rheko kamp.
Hieronder volgt veel informatie.
De oud papier acties die gewoon doorgaan, verslagen van de laatst gehouden activiteiten en informatie
over de start van het nieuwe seizoen.
Het eerstvolgende info zal verschijnen op zaterdag 18 augustus, kopie mailen voor vrijdag 17
augustus 18.00 uur.

 Oud papier actie!
Op de vrijdag 13 juli en 10 augustus is er weer OPA. Wil iedereen ervoor zorgen dat de papiercontainer
of dozen papier goed vastgebonden ( niet te zwaar) om 18:00 uur aan de weg staat.
Rheko wijk globaal tussen de Oranjeweg(oneven nummers) en de IJsselsingel, Brinkweg en de
Roggeweg.
De volgende helpers zijn deze keer aan de beurt op vrijdag 13 juli:
Alfred Leeuwenburgh, Jolanda Kruithof, Jens Dekker, Tjalling de Boer, Peter Breedveld ??
De volgende helpers zijn deze keer aan de beurt op vrijdag 10 aug:
Jos van der Burgt, Peter Breedveld, Jolanda Kruithof, Jos van Domburg, ?????????
 Rabobank Clubkas Campagne
Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Arnhem en Omstreken het verenigingsleven in
de volgende gemeenten: Arnhem, Duiven, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en
Zevenaar en de plaatsen: Didam, Loil en Nieuw-Dijk. Wij stellen een deel van onze winst hiervoor
beschikbaar. In 2018 is dit een bedrag van € 150.000,-. De leden van onze bank bepalen hoe dit bedrag
verdeeld wordt.
Hoe werkt het?
De verenigingen en stichtingen, die voldoen aan de voorwaarden, kunnen zich tussen dinsdag1 mei en
zaterdag 30 juni 2018 aanmelden voor de Rabobank Clubkas Campagne. Na inschrijving wordt getoetst
of deze voldoet aan de voorwaarden. De inschrijfmodule en de voorwaarden komen dan beschikbaar op
deze website.
De leden van de bank brengen hun stem uit op hun favoriete club. Ieder lid ontvangt hiervoor vijf
stemcodes. Er mogen maximaal 2 stemcodes per club worden uitgebracht. Elke stem is geld waard!
Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen
stemmen, ontvangen voorafgaand aan de stemperiode een persoonlijke code en uitleg over de
stemperiode. De stemperiode is van dinsdag 28 augustus tot en met dinsdag11 september 2018.
Lidmaatschap
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Alleen leden ontvangen de stemcodes en kunnen hiermee hun stem uitbrengen op een favoriete club.
Nog geen lid? Vraag dan voor 15 juli het lidmaatschap aan via onderstaande link.
Lidmaatschap aanvragen
Rheko
Ook Rheko heeft zich aangemeld en hoopt een deel van dit bedrag te ontvangen en gaat dat dan
gebruiken voor het jeugdkamp 2019. We hopen dus dat alle leden, ouders van leden en anderen die
Rheko een goed hart toedragen op ons gaan stemmen. Mocht je wel bankieren bij de Rabobank, maar
nog geen lid zijn, wordt dan alsnog lid van de bank, zodat je op ons kunt stemmen.

Met vriendelijke groet,
Harry Schoppers.

 Gezocht: hulp in de sponsor commissie!!!!!!
De sponsorcommissie is op zoek naar een actief lid die de sponsorcommissie wil versterken.
Dit houdt in dat we 1 keer per 3 maanden een avondje de lopende zaken bespreken. Verder
communiceren we vooral per app en kun je zelf bepalen wanneer je jouw taken uitvoert.
Wat verwachten we van je:
Benaderen van eventuele bord of shirt sponsoren.
Balsponsoren voor in het zaalseizoen benaderen.
Contact onderhouden met de huidige sponsoren.
Organiseren van een sponsoravond.
Dit hoef je niet alleen te doen, maar je werkt samen met de huidige twee leden van deze commissie.
Heb je interesse, mail dan naar sponsorcommissie@rheko.nl
Groetjes, Nick van Loon en Marco Peelen

 ONLY KORFBAL veldschoenen verkoopavond op dinsdag 21 augustus
Manfred Hofstede van Only Korfbal komt dinsdag 21 augustus van 18.30 tot 20.00 uur naar Rheko.
Mocht je nieuwe veldschoenen nodig hebben, reserveer deze avond dan in je agenda. Het is in de 1e
week dat alle teams weer starten met trainen.
Ook probeert Manfred de nieuwe lijn inschietshirts en trainingspakken mee te nemen.
Als je op de homepage van Rheko naar beneden scrolt, dan kun je direct naar de ledenshop van Only
Korfbal. Hier vind je kleding zoals trainingspakken, rokjes, broekjes, sokken en tassen, maar ook de
schoenen.
 Mocht je al schoenen op het oog hebben, maar weet je niet helemaal welke maat je nodig hebt,
vraag dan aan Manfred of hij deze maten voor je meeneemt. Dan kun je ze in de Korf proberen.
 In overleg met Manfred is het ook mogelijk dat hij je bestelling in augustus meeneemt naar
Rheko. Bij een bestelling onder Euro 60.-- scheelt het verzendkosten.
Neem in bovenstaande gevallen even contact op via info@onlykorfbal.nl.
Namens kledingcommissie,
Judith en Carla
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 Rheko-leden weer terug uit de ruimte
Afgelopen weekend heeft een groot deel van onze jeugdleden zich in de ruimte gewaand met het
Rheko-kamp. Van het bouwen van een eigen raket (inclusief lancering) tot lasergamen, van het eten
van veel raketjes (het was tenslotte erg warm) tot de space-disco. Het hele kamp stond in het teken van
Reach for the Stars.
En wat was iedereen enthousiast. Er werd geweldig mee gedaan met alle activiteiten, al moesten we
een beetje afwijken van het thema, want chillen aan Lathum dit weekend en de bonte avond konden niet
ontbreken. Overigens groeide het nummer ‘Baby Shark’ uit tot hit van het weekend! Oja, uitzondering op
de ochtendgymnastiek, daar ontbrak het nog een beetje aan enthousiasme..
Zondagmiddag om 12.00 uur was het wel weer welletjes. De eerste nacht werd uiteraard bijna
overgeslagen, maar de tweede nacht waren de kinderen erg zoet.
De Rheko-leiding kijkt terug op een heel erg leuk weekend. Tot volgend jaar!

 Trainersindeling seizoen 2018/2019
Team
:
A1
A2
A3
B1
C1
C2

Teamouder:
Hoofdtrainer:
Onno
Maarten
Tamara
Marco en Jorik
Annemiek
Eloy

Assistent trainer(s):
Mentor/begeleider:
Paula
Ron (trainer donderdag)
Rianne Devi
Erik
Damian
Jaron

Ellen

Marcel
Marcel
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Ntb
Ntb
Ntb
Ntb
Ntb
Ntb

D1
E1
E2
F1

Rogier
Gerda
Rutger
Marjolein

Peter
Reina
Tessa
Julia

Ntb
Ntb
Ntb
Ntb

Karlijn
Jetske
Ilja

De jeugdtrainingen gaan weer van start vanaf de week van maandag 20 augustus. Als je eerder wil
starten kan dat, hoofdtrainers neem hier dan zelf initiatief in. Het trainingsschema staat elders op het
info.
Nb. De selectie van Rheko 1 en 2 starten hun trainingen op donderdag 9 augustus.
Voor vragen en opmerkingen over de trainersindeling richt je tot Sandra (06-42477874) of Vincent (0628426820)
Commissie trainerszaken wenst iedereen een fijne zomervakantie!
Sandra, Joris, Rogier en Vincent

 Trainingsschema eerste helft veld seizoen 2018-2019.
Maandag
17.30 - 18.30
18.00 - 19.00
18.30 - 19.30

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

F1/E1 /E2

19.00 - 20.00

D1 (veld 1)
C1 (veld 2)
C2 (Veld 2)
A2 (veld 1)

19.30 - 20.30

A3/B1 (veld 2)

19.00 - 20.30
20.00 - 21.00
20.30 - 21.30
20.30 - 22.00

A1 (veld 1)
4de ( veld 1)
3e ( veld 1)
1e /2e(veld 2)

C2( veld2)
D1 / C1 (veld 1)
A3 (veld 2)
B1 ( veld 1)
A1 (veld 2)
A2 ( veld 1)

1e ( veld 1)
2e ( veld 2)

 BERICHT VAN DE SELECTIECOMMISSIE
De vakantie is begonnen en iedereen kan genieten van een heerlijke zomer. Afgelopen periode hebben
we met iedereen gesproken en waren alle voorbereidingen voor volgend seizoen in volle gang. Het
programma voor de selectie en de selectie is bekend!
SELECTIE RHEKO 1 en 2
Dames
Rianne
Anouk R
Tamara
Devi
Anouk V
Noah

Heren
Maarten
Tim
Thomas
Bart
Leon
Maarten C.
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Stephanie
Karen
Annemiek
Simone
Ellen
Carlijn

Marten
Damian
Joep
Eloy

Programma 9 augustus van start
Do 9 aug 20.00 uur:
Trainen
Za 11 aug 10.00 uur:
Trainen
Di 14 aug 20.00 uur:
Trainen
Do 16 aug 20.00 uur:
Trainen
Za 18 aug:
Oefenwedstrijd info volgt
Di 21 aug 20.30 uur:
Trainen
Do 23 aug:
Kesteren 2 – Rheko 2 19.45/20.00 uur
Kesteren 1 – Rheko 1 21.00 uur
Za 25 aug:
Oefenwedstrijd info volgt
Di 28 aug 20.30 uur:
Trainen
Do 30 aug:
Trainen of oefenwedstrijd
Voor trainingskamp: bekendmaking Rheko 1 en 2 (en eventuele afvallers naar Rheko 3)
Vrij 31 aug t/m zo 2 sept:
Trainingskamp bij Juventa
Di 4 sept 20.30 uur:
Oefenwedstrijd
Do 6 sept 20.30 uur:
Trainen
Zaterdag 8 sept:
Start competitie

RHEKO 3
Dames: Floor, Marijke, Susanne, Jessica, Dicky afvaller selectie
Heren: Paul, Erik, Onno, Peter, Daniël, Thijs, afvaller selectie
Oefenwedstrijden:
Zaterdag 1 september Victum 3 – Rheko 3 in Houten, tijdstip is nog niet bekend
RHEKO 4
Opstelling bekend
Oefenwedstrijden:
Zaterdag 1 september toernooi bij DVO in Bennekom 14.00 – 18.00 uur

SPELREGELBEWIJS
Ieder spelend lid moet in het bezit zijn van een speregel bewijs. Hoewel bijna iedereen het bewijs heeft
gehaald zijn er nog een aantal senioren die dit nog niet afgerond. De vakantieperiode is een mooie tijd
om dat te regelen. We verwachten dat de volgende leden dit gaan regelen:
Tamara, Eloy, Maarten C, Marijke, Bart, Daniël, Arjaan, Harry, Arnoud en Jos
We wensen iedereen een hele fijne zomer!
De Selectiecommissie

 OEFENWEDSTRIJDEN op zaterdag 1 september:
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Regio C1 – Rheko C1 om 11.15 uur
Regio B1 – Rheko B1 om 12.15 uur
Regio A1 – Rheko A1 om 13.30 uur
Oost Arnhem A2 – Rheko A2 om 11.45 uur
Wageningen D4 – Rheko D1 om ??
Wageningen E5 – Rheko E1 om ??
Wageningen E8 – Rheko E2 om ??
Wageningen F3 – Rheko F1 om ??
Noteer deze datums vast in je agenda.
Voor de andere teams worden nog tegenstanders gezocht.
Namens de JC, Gerda

 Beste Rheko-leden en ouders
Zoals jullie weten heeft Rheko op dit moment een erg klein, driehoofdig bestuur. Daarom zijn we al
enige tijd op zoek naar nieuwe bestuursleden. We hebben nu een tijdelijke tussenoplossing met de
aanwezigheid van een groep commissievoorzitters bij de bestuursvergaderingen. Per komende
algemene ledenvergadering gaan zowel de secretaris als voorzitter stoppen, en daarom willen we graag
in breder verband gaan werken aan uitbreiding en verjonging van het bestuur. Het is van belang om
een voldoende sterk bestuur te hebben dat een visie voor de toekomst van de club kan neerzetten, als
klankbord voor de commissies kan dienen en als gesprekspartner met omliggende verenigingen (korfbal
en andere) en de Gemeente kan fungeren. Dit kunnen we niet met twee of drie mensen doen.
Daarom gaan we actief op zoek naar kandidaten en gaan we ook in gesprek met de actieve kern van
Rheko (commissieleden en daarbij de tijdelijke groep ‘aanjagers’) over oplossingen. En horen we graag
ook interesse van kandidaten (bv ouders) die wij niet direct ‘zichtbaar’ hebben.
Dus als je hart hebt voor Rheko en een bijdrage aan het bestuur wilt leveren, neem dan aub contact op
met een van de huidige bestuursleden. We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter, maar ook naar
algemene bestuursleden, zodat we een groep van ca. 7 mensen worden. Ook als je een goede
kandidaat weet, die mogelijk interesse heeft, laat het ons dan weten.
Tot slot hieronder een korte verklaring van de terugtredende voorzitter.
Het bestuur,
Jos Wintermans, Harry Schoppers, Johan Meurs.
Neem evt. ook contact op met Marc Koch, José Schutten, Martine Mekkink of Jos van der Burgt.
------------------Beste Rheko-leden en ouders
Ik heb besloten om met ingang van komend seizoen te stoppen als voorzitter van Rheko. Officieel leg ik
deze rol neer tijdens de ALV, komend najaar.
Met genoegen kijk ik terug op een periode waarin ik een vereniging heb leren kennen met veel sociale
betrokkenheid, harde werkers, veel aandacht voor de jeugd, trouwe sponsoren en sportieve ambitie,
gekoppeld aan spelplezier en sportiviteit. Het stoppen heeft te maken met tijd willen vinden voor andere
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zaken, maar ook ruimte maken voor een nieuwe ‘trekker’, en hopelijk ook verjonging in bredere zin in
het bestuur. Ik wens Rheko het allerbeste toe, in en buiten het veld, en af en toe zal ik nog wel eens
komen kijken.
Jos Wintermans
 Schaapscheerdersfeest
Zaterdag 16 juni was, voor het eerst sinds jaren, Rheko weer vertegenwoordigd op het
Schaapscheerderfeest met een kraam en korfschieten.
Bij de kraam kon men koffie en thee kopen met cake, touwtje trekken en het aantal knikkers (617) raden
in een pot.
Ook was er een schotcompetitie.
e
Bij het knikkers raden was de eerste prijs voor Jeanet Jeurissen, de 2 plaats was voor Jesse Hoekstra
e
en de 3 plaats was voor Els Rengers.
Bij de schotcompetitie wonnen Else Ouwens en Marjolein Kruithof.
De Schaapscheerderscommissie gaat evalueren hoe eea is verlopen en welke verbeterpunten er zijn.
Heb jij ook verbeterpunten, mail mij gerust: gerdamatser@gmail.com
In ieder geval willen wij iedereen die heeft meegeholpen (op welke wijze ook) bedanken voor de inzet.
Top!!
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