
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Jaar 1, nummer 2  - Oktober 2015 
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Welkom 
 

Dit seizoen heten wij onderstaande leden van harte welkom bij onze 
vereniging: 
 

Bert Jan Koekenbier  Trainer dames 
Henny Weijers   Trainster/leidster mini-F-pupillen 
Tijmen Eisink   Selectie Zondag 
Ron Kettelerij   Selectie Zondag 
Michiel Gudde   Selectie Zondag 
Gerard Lichtenberg  Zondag 3 
Alexander Kappert  Zondag 3 
Tim Kappert   Zondag 4 
Walter Krabben  Zondag 4 
Pieter Visser   Zaterdag 5 
Dimitri Teerink   Zaterdag 5 
Jari Janssen   D-pupillen 
Lotte Wiggers   Mini-F-pupillen 
Diede Wagenvoort  Mini-F-pupillen 
Tim Uilenreef   Mini-F-pupillen 
Maik Stevens      Mini-F-pupillen 
Fabian Smallegoor  Mini-F-pupillen 
Cas Roelvink   Mini-F-pupillen 
Loes Klein Nengerman Mini-F-pupillen 
Rick Berenpas   Mini-F-pupillen 
 

Speciaal welkom voor Henny Weijers. Zij is zonder achtergrond bij Ratti 
gekomen en zet zich als vrijwilligster volledig in voor de mini-F-pupillen. Klasse! 
 

Wij wensen iedereen veel voetbalplezier, óp en rondom de velden van SV 
Ratti. 
 

Algemene ledenvergadering  

sv Ratti, Kranenburg 
  

Op maandag 12 oktober werd de  

jaarlijkse algemene ledenvergadering  

van sv Ratti gehouden. Er waren 45  

leden aanwezig. Het bestuur deelde  

onder andere mede dat men er naar streeft om in het seizoen 2016- 2017 met 

een heren selectieteam terug te keren naar de standaard 5e klasse. Ook kwam 

aan de orde dat we twee damesteams hebben, maar dat beide teams 

momenteel moeilijk te bemensen zijn. De dames zelf zijn mogelijkheden aan 

het onderzoeken om te kunnen blijven voetballen met twee volwaardige 

damesteams.  
 

Ratti, Socii en vvVorden stellen een werkgroep, bestaande uit 2 leden per 

vereniging en één bestuurslid per vereniging,  samen welke  de mogelijkheden 

voor samenwerking op de langere termijn gaan onderzoeken. Namens Ratti 

maken Jan Kieskamp, Mario Roelvink en Bert Tuinman deel uit van deze 

werkgroep.              

Vervolg op volgende pagina 
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Agenda        Aanvang 
 

20 okt.  Vergadering Toernooicommissie   20.30 uur 
29 okt.  Trainers- en leidersoverleg    21.30 uur 
02 nov.  Bestuursvergadering     20.00 uur 
13 nov.  Dartkampioenschappen SV Ratti   19.30 uur 
18 nov.  Jeugdcommissievergadering    20.30 uur 
20 nov.  Klaverjasavond     20.00 uur 
 

Ledenadministratie 
 

Geheel volgens de nieuwe organisatiestructuur is het secretariaat en de 
ledenadministratie nu losgekoppeld. Vanaf heden heeft de ledenadministratie 
een eigen mailadres namelijk ledenadministratie@ratti.nl. Wijzigingen in 
persoonsgegevens, aan- en afmeldingen van leden, mutaties binnen 
commissies en teams m.b.t. vrijwilligers/trainers/leiders etc. kunnen via dit 
mailadres worden doorgegeven. Op de nieuwe site vinden jullie onder ‘contact’ 
de nodige gegevens over de teams en commissies zoals ze nu binnen de 
vereniging bekend zijn. Mocht hierin nog aanvulling nodig zijn dan hoor/lees ik 
dat graag. 
 

Het algemene mailadres voor het secretariaat blijft info@ratti.nl.  
 

Met vriendelijke groet,  
Jan Waarle, Ledenadministratie SV Ratti. 
 

 Vervolg van vorige pagina 
 

De voorzitter deed een oproep aan alle leden om geroddel in de wandelgangen 

uit te bannen. Beter is het om bij problemen de betrokken personen te 

benaderen. Het erelid Jan Kieskamp deed een oproep aan het bestuur om zorg 

te dragen voor een goede en strakke regievoering. Ook sprak hij de hoop uit 

dat de vereniging nog lang gezond en zelfstandig mag blijven. 
 

Financieel is Ratti een gezonde verenging. Dit seizoen blijft de contributie 

gelijk. Mogelijk worden wel de consumptieprijzen in de kantine met ingang van 

2016 aangepast. 
 

Binnen het bestuur is het secretariaat vacant. Tot nu toe is het niet gelukt om 

een opvolger voor Jan Waarle te vinden. Bert Tuinman stelde zich herkiesbaar 

als voorzitter en werd herkozen. Wel stelde hij dat het niet aannemelijk is dat hij 

de komende termijn van drie jaar volmaakt. 
 

In samenwerking met Mijnen Media uit Gendringen heeft Ratti een 

presentatiegids samengesteld, de eerste exemplaren werden uitgereikt aan de 

beide ereleden; Bart Overbeek en Jan Kieskamp. De gids is beschikbaar voor 

alle leden, vrijwilligers en sponsoren. Daarnaast wordt het huis aan huis 

verspreid in Kranenburg en Medler. Tevens worden er een aantal exemplaren 

neergelegd in diverse openbare gelegenheden in Vorden en omgeving. 
 

Er waren 8 jubilarissen, te weten; 60 jaar lid, Ab Waarle en Harry Mombarg; 50 

jaar lid, Harrie Nijenhuis en Laurens Bleumink; 40 jaar lid, Raymond 

Lichtenberg; 25 jaar lid: Gerard Lichtenberg, Wim Gudde en Maria Peters. 

Allen kregen een speldje en een bos bloemen.  
 

Na de pauze sprak Harry Jansen, bekend van " 'n toeten vol groet'n", op zijn 

eigen wijze en komische manier over het weer, legendarische figuren van 

Kranenburg en omgeving, café Schoenaker, de kerk en de lagere school.  

  

 


