
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Seizoen 3, nummer 1  - September 2017 

 

In deze editie: 
 

- Van het bestuur 
- Welkom 
- Webredactie 
- Uitnodiging ALV 
- Ledenadministratie 
- Kantinecommissie 
- Onderhoudscommissie 
- Klaverjassen 
- Vacatures 
- Pupillenvoetbal 
- Agenda 

Contact 

S.V. Ratti 

Clubgebouw ‘De Eik’ 

Eikenlaan 15a 

7251 LT Kranenburg 

 

Tel: 0575 – 556856 

Email: info@ratti.nl 
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Van het bestuur 
 

De zomervakantie zit erop. De eerste voetbaltrainingen zijn geweest, diverse 

teams speelden bekerwedstrijden. De competitie is gestart. De jeugd onder 17 

en de jeugd onder 19 voetballen dit seizoen in een samenwerkingsteam met vv 

Vorden. Het eerste damesteam speelt het komende seizoen in een hogere 

klasse, namelijk de derde klasse.  

We hopen dat alle leden met veel plezier, sportiviteit en succes het komende 

seizoen hun wedstrijden kunnen spelen. Allen d’r an!! 
 

Op maandag 9 oktober wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering 

gehouden. Jasper Klunder wordt dan voorgedragen als het bestuurslid 

Technische Zaken. Inmiddels heeft hij al uitgebreid kennisgemaakt met de 

andere bestuursleden en weet hij wat er van hem verwacht gaat worden. We 

hopen op een jarenlange, plezierige samenwerking. 

Ikzelf treed tijdens de komende algemene ledenvergadering terug als voorzitter 

en de functie van voorzitter is dan vacant. Bestuurslid André Balvert heeft te 

kennen gegeven om maximaal één jaar de functie van voorzitter waar te 

nemen. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Bert Tuinman, voorzitter. 

 

Welkom 
 

Wij heten onderstaande leden (wederom) van harte welkom bij onze vereniging: 
Arnoud Vrieler   Zondagafdeling 
Wouter Platteeuw  Zondagafdeling 
Rick Woestenenk  Zaterdagafdeling 
Carlien Ansems-Nijenhuis Damesafdeling 
Mika Biljard   Jeugdafdeling - JO17 
Belle Fleming   Jeugdafdeling - JO11 
Ties Nijhof   Jeugdafdeling - JO9 
Joerie Reintjes   Jeugdafdeling - JO8 
Sam Wesselink  Jeugdafdeling - JO8 
 

Wij wensen jullie veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti. 

 
Vanuit de webredactie 
 

In de afgelopen maanden is er gewerkt aan de website van Ratti. Webmaster 
Roy Nijkamp heeft zich hiervoor met name ingezet. Een nieuw onderdeel van 
de website is de sponsorbanner die op alle pagina’s zichtbaar is. Voor elke 
sponsor is een link gemaakt naar de website van het bedrijf. Ook de 
sponsorpagina heeft een nieuwe uitstraling gekregen. Wij bedanken Roy voor 
zijn inzet. Het resultaat mag gezien worden. 
Verder is de webredactie druk om alle team- en commissiepagina’s weer up-to-
date te krijgen. Wij kunnen dit niet alleen, en hebben hierbij de hulp nodig van 
alle teams en commissies. Lukt het niet om foto’s en /of artikel te plaatsen dan 
mag je deze ook mailen naar de webredactie. Wij zorgen dan dat het wordt 
geplaatst. 
 

https://www.ratti.nl/sponsoren.html
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Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 
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Beste Ratti-leden, 

  

Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de Algemene 

Ledenvergadering van SV Ratti. De ALV zal worden gehouden op maandag 9 

oktober a.s., aanvang 20.00 uur in clubgebouw ‘de Eik’. 

 

Het bestuur 

 
Ledenadministratie 
 

Om voor het nieuwe seizoen weer over de juiste persoonsgegevens te 
beschikken vragen wij jullie om wijzigingen (adres, tel.nr. mailadres etc.) door 
te geven via ledenadministratie@ratti.nl 
Nu de voetbalbond verschillende apps heeft ingevoerd is het van groot belang 
dat in het administratiesysteem het juiste mailadres is opgenomen. Elk bondslid 
kan zijn of haar eigen app(s) aanmaken. Het e-mailadres waarmee men inlogt 
op deze apps, dient wel overeen te komen met het e-mailadres dat 
geregistreerd staat bij de vereniging. 
Op de website vinden jullie onder ‘contact’ de nodige gegevens over de teams 
en commissies zoals ze nu binnen de vereniging bekend zijn. Het algemene 
mailadres voor het secretariaat is info@ratti.nl 
 
Kantinecommissie 
 

Kantineprijzen 

In de kantine zijn met ingang van dit nieuwe seizoen een aantal prijzen (licht) 

verhoogd. Op basis van een ingesteld onderzoek door de kantinecommissie 

konden we daar niet onderuit. In een aantal gevallen was de winstmarge te 

gering maar er is ook gekeken naar de inkoopprijzen die bij enkele leveranciers 

te hoog waren naar ons oordeel. Bij andere leveranciers konden we goedkoper 

inkopen. In enkele gevallen doen we dat dan nu ook. Een in het oogspringende 

verhoging is die van de koffieprijs welke is verhoogd naar € 1,20 per beker. 

Deze prijs wordt inmiddels ook bij veel andere verenigingen gehanteerd. 

Het kwartje extra als men een pinbetaling doet hebben we inmiddels laten 

vervallen.. Aangezien we proberen te stimuleren dat veel mensen gaan pinnen 

leek het ons beter deze kosten niet afzonderlijk te berekenen. Hoewel er al 

best vaak wordt gepind zien we ook dat mensen nog vaak dingen laten 

opschrijven. Op zich geen ramp, het kan namelijk voorkomen dat men de 

portemonnee is vergeten. Als men het daarna maar zo snel mogelijk betaalt, 

maar vaak blijven bedragen (ook grotere)  nog te lang staan. De 

kantinecommissie buigt zich hier nog over en wordt vervolgd. 
 

Kantinediensten 

Zoals ook aangegeven op de Ratti-site bij het onderdeel commissies/kantine 

zijn we nog steeds op zoek naar kantinemedewerkers voor de zaterdag en 

zondag. 

Het zou zeer fijn zijn als er mensen zijn die zich nog aanmelden. Gaat altijd om 

een dagdeel dus ochtend of middag. Een gehoorde klacht, wat belemmerend 

kan werken om zich op te geven, is dat men ‘s middags niet weg kan als er 

geen middagdienst is. Dit omdat er geen wedstrijden staan gepland maar er 

wel terugkerende teams zijn van uitwedstrijden die nog wat willen drinken in de 

kantine. In dat geval zijn de leiders van de terugkerende teams vanaf 13.45 uur 

verantwoordelijk voor de kantinedienst (volgens instructie) en kan de sleutel 

worden overgedragen zodat de ochtendmensen naar huis kunnen. Bij 

problemen hierover direct een lid van de kantinecommissie inschakelen! 

mailto:ledenadministratie@ratti.nl
https://www.ratti.nl/contact.html
mailto:info@ratti.nl
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Agenda        Aanvang 
02 oktober Bestuursvergadering     20.00 uur 
09 oktober Algemene Ledenvergadering in het clubgebouw 20.00 uur 
20 oktober Klaverjasavond in het clubgebouw   20.00 uur 
23 oktober Reanimatiecursus Kranenburgs Belang  19.00 uur 
 

Onderhoudscommissie 
 

Vergeleken met de afgelopen twee zomerstops (groot onderhoud veld 1 en 2) 
was het deze zomer betrekkelijk rustig met de werkzaamheden voor het 
onderhoud. Het was grotendeels groeizaam weer, de natuur deed zijn werk wat 
de groei van het gras ten goede kwam. Het resultaat van het groot onderhoud 
is goed zichtbaar geworden. De vereniging beschikt momenteel over twee 
kwalitatief goede velden voor competitiewedstrijden en een mooi trainingsveld. 
De investeringen van de afgelopen 10 jaar werpen zijn vruchten af. 
Na het schilderen van de dug-outs heeft Frans Bleumink tijdens de zomerstop 
ook het hekwerk van de entree geschilderd en enkele onderdelen van de 
kantine en kleedkamers. Ook heeft hij rondom de velden het onkruid 
bestreden. Frans, bedankt voor jouw inzet! 
Voor dit seizoen staat het vervangen van de dakbedekking op de kleedkamers 
gepland en verder is het grotendeels regulier onderhoud. 

 
Klaverjassen 
 

Het speelschema voor het komende seizoen is bekend en hangt inmiddels op 
het prikbord in de kantine en staat op de Ratti-site. Voor het schema klik hier. 
 
 

Vacatures 
 

Wij blijven aandacht vragen voor de openstaande vacatures binnen onze 
vereniging. 
Voor het overzicht klik hier. INTERESSE, meld je aan bij één van de 
bestuursleden en/of de betreffende commissie. 

 
Het nieuwe pupillenvoetbal 
 

(bron: BAV – Voetbalinfo – September 2017) 
Het pupillenvoetbal krijgt vanaf dit seizoen te maken met de invoering van 
nieuwe wedstrijdvormen met als slogan ‘Plezier en ontwikkeling voorop’. Voor 
een overzicht met de grootste veranderingen klik hier. 
 
 

Een goed en sportief seizoen gewenst! 
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http://www.svratti.nl/commissies/klaverjassen.html
http://www.svratti.nl/clubinfo/vacatures.html
https://www.ratti.nl/UserFiles/KNVB/Het_nieuwe_pupillenvoetbal.pdf

