
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie 
 

In tegenstelling tot de heren- en damesteams is de bezetting bij de 

jeugdafdeling (zeer) goed te noemen. Afgelopen week hebben wij weer een 

mini-F-pupil welkom geheten. De vereniging heeft op dit moment in totaal 21 

mini-F- en F-pupillen. Een mooi aantal voor een kleine vereniging. Aangezien 

de afvallers binnen de jeugdteams door de jaren heen gering is ziet de 

toekomst voor de heren- en damesteams er goed uit. 
 

 

.  

 

Nieuwsbrief 
Jaar 1, nummer 4  - December 2015 

In deze editie: 
 

- Voorwoord web-
redactie 

- Welkom 
- Van de bestuurstafel 
- Vanuit de  

onderhoudscommissie 
- Vanuit de 

kantinecommissie 
- Agenda 

Contact 

S.V. Ratti 

Clubgebouw ‘De Eik’ 

Eikenlaan 15a 

7251 LT Kranenburg 

 

Tel: 0575 – 556856 

Email: info@ratti.nl 

www.svratt.nl 

1 

Beste leden, 
 

Voor jullie ligt nieuwsbrief nr. 4. 
Wij zijn begin september vol enthousiasme begonnen met het uitbrengen van 
de nieuwsbrieven als alternatief voor ons clubblad ‘Scrimmage’. Tot op heden 
loopt het naar behoren en dat is een goede zaak. De lay-out vinden we mooi, 
de inbreng vanuit de vereniging is goed en wij zijn tevreden over de frequentie 
waarin wij de nieuwsbrieven uitbrengen. Kortom we zien 2016 met vertrouwen 
tegemoet! 
 

Wij wensen jullie prettige feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar. 
 

Met vriendelijke groet, de webredactie. 
 

Van de bestuurstafel 
 

De eerste helft van het voetbalseizoen 2015/ 2016 zit erop. De resultaten van 
de diverse teams zijn wisselend. Nu geldt de winterstop. Blessures kunnen 
helen, voetbal is even niet belangrijk. De Kerst komt er aan; feestdagen welke 
vaak in de familiekring worden gevierd, een feest van vrede en van sfeer. 
Daarna Oud en Nieuw; oliebollen, vuurwerk, carbid, oudejaarsconference, 
champagne, wensen en voornemens. 
 

Halverwege januari starten de trainingen weer. Op zondag 17 januari 2016 
wordt het onderlinge zaalvoetbaltoernooi voor B- junioren en alle senioren 
gehouden in de Hanzehal in Zutphen. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie 
in de Ratti-kantine. Komt allen!! 
 

Ook in deze voetballoze periode gaat het besturen van de vereniging door. Zo 
zijn er gesprekken gaande over de contractverlenging van de trainer van de 
herenselectie en de trainer van de damesteams. De zoektocht naar een 
bestuurslid (secretaris) gaat door, driftig wordt gespeurd naar een 
jeugdcoördinator. Een commissie, bestaande uit 6 leden, 2 leden van Socïi, vv 
Vorden en respectievelijk Ratti, gaat onder een onafhankelijk voorzitterschap 
de mogelijkheden onderzoeken om door samenwerken elkaar te versterken. 
Hun bevindingen worden naar verwachting halverwege 2016 voorgelegd aan 
de afzonderlijke besturen van de verenigingen. De besturen zullen uiteindelijk 
hun beleidskeuzes voorleggen aan de algemene ledenvergadering van de 
verenigingen. In de nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte blijven houden van 
de ontwikkelingen. 
 

Tenslotte wens ik een ieder “Prettige Kerstdagen, een gezellig Oud en Nieuw 
en een gelukkig, gezond en sportief 2016”. 
 

Bert Tuinman, voorzitter sv Ratti. 
 
 
 

 

 

 

.  

 

Welkom 
 

Wij heten onderstaande leden (wederom) van harte welkom bij onze vereniging: 
 

Mitchel Vrielink   Zondag 2 
Marielle Peters   Dames 2 
Anne Gudde   Dames 2 
Saskia Gudde   Dames 2 
Lindy Giezen   D-pupillen 
Sem Giezen   D-pupillen 
 

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



 

Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Mario Roelvink  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 

Vanuit de kantinecommissie 
 

In overleg met het bestuur heeft de kantinecommissie, met ingang van 1 januari 
2016, de prijslijst aangepast. Meer informatie hierover vinden jullie in de 
kantine. 
Verder is de commissie aan het onderzoeken, in samenspraak met de 
onderhoudscommissie en het bestuur, in hoeverre energiebesparende 
maatregelen kunnen worden getroffen op het gebied van installaties en 
verlichting. 
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Vanuit de onderhoudscommissie 
 

De commissie bestaat momenteel uit de leden Bart Nijhof, André Arfman en 
Jan Waarle. De vereniging werkt vanaf 2007 met een meer-jaren-
onderhoudsplanning en per seizoen met een onderhoudsbegroting. Naast het 
onderhoud van de gebouwen houdt de commissie zich ook bezig met het 
onderhoud van de velden. Voor dit onderhoud wordt jaarlijks een behoorlijke 
post gereserveerd met als doel de velden beter te krijgen en te behouden. 
 

Nu het weer slechter wordt en het afgelasten van wedstrijden etc. weer gaat 
spelen komen ook de discussies over met name het afkeuren van het 
trainingsveld weer op gang. De commissie heeft het mandaat om bij extreme 
regenval het veld af te keuren en niet beschikbaar te stellen voor trainingen. Dit 
is kortgeleden, tijdens het trainers- leidersoverleg, aan de orde geweest. Een 
spanningsveld is er altijd wel: de één zegt dat het bij hevige regenval terecht is 
en de ander zegt dat er altijd kan worden getraind. De commissie probeert hier 
een goede tussenweg in te vinden, rekening houdend met de (meer)kosten 
voor het eventueel herstel en de wetenschap dat het hier om een trainingsveld 
gaat. De terreinmeester heeft in eerste instantie het mandaat om hierin een 
beslissing te nemen. Wij willen hierbij aantekenen dat wij dan geen training 
afgelasten. Het staat de trainers vrij om dan een andere invulling te geven aan 
de trainingsavond. Wij kunnen ons voorstellen dat bv. bij de jeugd uitgeweken 
wordt naar de kantine voor een informatief programma etc. Het trainingsveld 
wordt in verhouding zwaar belast, ook omdat er vaak en langdurig in een kleine 
ruimte wordt gespeeld. De ervaring leert dat door de trainers vaak niet anders 
wordt getraind als het veld vrij nat is. Bij extreem nat weer veroorzaakt dit al 
gauw grote schade aan het veld. Het trainingsveld compleet 'zwart' lopen, 
zoals in het verleden is gebeurd, ‘omdat het maar een trainingsveld is’, is voor 
de commissie geen optie meer. Ook tijdens een vorstperiode is het beter om 
van te voren een 'groen' veld te kunnen rollen dan een modderveld. Dit is ook 
in het belang van de teams. Verder is de hersteltijd, tijdens de zomerstop, te 
gering om van een zwart en kaal veld weer een goed veld te maken voor het 
begin van een nieuw seizoen. Ook de meerkosten voor het extra doorzaaien 
van het veld speelt hierin een rol en wij krijgen het veld kwalitatief dan ook niet 
beter, sterker nog het wordt dan eerder weer slechter.  
 

Wij hopen dat wij met deze uitleg meer begrip en een groter draagvlak krijgen 
binnen de vereniging m.b.t. de afgelastingen/afkeuringen. Samen kunnen wij er 
voor zorgen dat we de velden beter krijgen maar misschien nog wel 
belangrijker beter houden. 
 

Agenda        Aanvang 
 

11 jan.  Bestuursvergadering     20.00 uur 
17 jan.  Zaalvoetbaltoernooi Hanzehal Zutphen  10.00 uur 
17 jan.  Nieuwjaarsreceptie     14.00 uur 
20 jan.  Jeugdcommissievergadering    20.30 uur 
08 febr. Bestuursvergadering     20.00 uur 
15/19 febr. Eerstvolgende nieuwsbrief 
 
 


