1

Nieuwsbrief
Seizoen 3, nummer 2 - Oktober 2017

-

In deze editie:

Vanuit de webredactie

Vanuit de webredactie
Van het bestuur
Welkom
ALV
Jeugdcommissie
Ledenadministratie
Reanimatiecursus
Agenda

Voor jullie ligt de 2e nieuwsbrief van dit seizoen. Het valt ons op dat de inbreng
van met name de teams niet groot is zowel voor de nieuwsbrief als de website.
Veel teams hebben nog geen recente teamfoto geplaatst op hun
websitepagina en er wordt weinig nieuws en activiteiten gedeeld of gemeld.
Wij als redactie zijn enthousiast begonnen aan ons 3e seizoen maar we zijn
wel afhankelijk van de input vanuit de vereniging. Wij hopen op meer interactie
zodat wij de website aantrekkelijk kunnen houden en goed gevulde
nieuwsbrieven uit kunnen brengen.
De volgende nieuwsbrief staat gepland rondom het weekend van 18/19 nov.

Van het bestuur,
De voetbalcompetitie draait weer volop. Na de eerste wedstrijden weten de
teams welke doelen ze voor de rest van de competitie kunnen nastreven.
Doelen zoals: het kampioenschap, een plekje in het linker rijtje, de bekerfinale
of misschien gewoon met plezier kunnen voetballen. Aan het einde /
halverwege van de competitie wordt duidelijk of de doelen (deels) zijn gehaald.
Allen succes!!
Ratti is volop in beweging. De volgende acties zijn lopende of starten
binnenkort: Het plaatsen van een AED, die we gratis hebben mogen
ontvangen van de stichting AED Bronckhorst, het verwezenlijken van het
nieuwe ballenhok, een scheidsrechtersschema voor de wedstrijden vanaf
JO13 t/m de senioren, onderzoek naar zonnepanelen voor op de kantine,
uitnodigingen TC versturen voor de toernooien aan het einde van
het voetbalseizoen in mei/juni 2018.
Daarnaast heeft de AC de Dartkampioenschappen van Ratti gepland op 10
november aanstaande, de Klaverjascommissie is ook al ”up en running” en de
KC heeft een Pokeravond gepland op 24 november 2017.

Contact
S.V. Ratti
Clubgebouw ‘De Eik’
Eikenlaan 15a
7251 LT Kranenburg
Tel: 0575 – 556856
Email: info@ratti.nl
www.ratti.nl

Ratti zoekt momenteel diverse vrijwilligers. Kijk maar eens bij de vacatures op
de site of de advertentie die in de kantine hangt. Vrijwilliger als bestuurslid, lid
in diverse commissies, leider, trainer, barmedewerker, scheidsrechters etc.
Als bestuur zien we graag dat meer spelende leden zich structureel voor de
vereniging inzetten. We vragen ons af hoe we dat kunnen bereiken. Mocht je
als lezer van deze nieuwsbrief een idee hebben over hoe we spelende leden
kunnen betrekken bij het verenigingswerk als commissie-, en/of bestuurslid,
mail dan je idee naar: voorzitter@ratti.nl
Ook eventuele namen van leden waarvan je denkt dat ze geschikt zijn als
bestuurs-, en/of commissielid kun je ons mailen.
Met sportieve groet,
Het Bestuur van SV Ratti
Wnd voorzitter André Balvert
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Welkom
Wij heten onderstaande leden van harte welkom bij onze vereniging:
Yannick Rietman
Simon Boehmer
Darcey Eijkelkamp

Jeugdafdeling - JO15
Jeugdafdeling - JO11
Damesafdeling - Assistent scheidsrechter Dames 2

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

Ratti viert jubilarissen maar neemt afscheid van de voorzitter
Op 9 oktober 2017 vond de algemene ledenvergadering van S.V. Ratti plaats.
Het bestuur blikte terug op een veel bewogen seizoen, waar we uiteindelijk
helaas afscheid hebben moeten nemen van één senioren team, maar
daarentegen hebben we wel een mooie samenwerking kunnen starten met
V.V. Vorden voor een JO19 en JO17 team.
Naast de algemene en financiële terugblik op afgelopen seizoen werd ook het
aankomend seizoen besproken. Ratti is en blijft een mooie gezonde vereniging
dit wordt mede door de inzet van vele vrijwilligers mogelijk wordt gemaakt.
Echter zien we wel dat het aantal vrijwilligers terugloopt.
Gelukkig hebben we in Jasper Klunder een bestuurslid technische zaken
gevonden. Echter hebben we wel na 10 jaar voorzitterschap afscheid moeten
nemen van Bert Tuinman. Bert heeft zich jarenlang met plezier en vol
overtuiging ingezet voor de vereniging en kreeg een dankwoord met cadeau en
bloemen van waarnemend voorzitter André Balvert. Bert is door het bestuur
benoemd tot lid van verdienste van SV Ratti.
Helaas is het bestuur er nog niet in geslaagd om een nieuwe voorzitter te
vinden.
Bij deze doet de vereniging een oproep aan een ieder welke graag de
uitdaging aan wil gaan om, samen met de overige bestuursleden, vrijwilligers
en leden, S.V. Ratti een sportieve toekomst te bieden.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering werd traditiegetrouw iedere jubilaris
gehuldigd. Een drietal leden hebben een mooie gouden speld en een bos
bloemen in ontvangst mogen nemen voor hun 60- jarig lidmaatschap.

Deze leden zijn v.l.n.r.: Leo Bleumink, Bart Overbeek en Joan Huitink.
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Naast deze jubilarissen waren er ook drie jubilarissen met een lidmaatschap
van 50 jaar namelijk v.l.n.r.: Henk Kappert en Theo Polman. Frans Lebbink
was helaas verhinderd. Ten slotte werd Richard ten Pas gehuldigd met zijn 40
jarig lidmaatschap.
Bestuur SV Ratti en webredactie

Jeugdcommissie
Vanaf dit seizoen spelen 6-tallen in de JO8 en JO9 op een kwart veld. De
leeftijdscategorie JO8 is hierin nieuw. Ratti heeft dit seizoen ook een team JO8
ingeschreven voor competitie. Een goede ontwikkeling voor de vereniging en
mooi te zien wat deze spelertjes al kunnen met een bal.

Ledenadministratie
Onderstaand bericht ontvingen wij van de KNVB:
Vanaf 1 november is het niet meer mogelijk zelf de spelerspasfoto op de
digitale spelerspas te wijzigen via de wedstrijdzaken-app of voetbal.nl-app.
Daarna kan het pas weer na het einde van voetbalseizoen medio 2018. Zorg
daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging voor 1 november een correcte
spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle veld- en zaalvoetballers vanaf de
leeftijdscategorie Onder 12 en ouder. Klik hier voor meer informatie.
Wij vragen de trainers/leiders om te controleren of alle spelende leden een
juiste foto hebben op de digitale spelerspas. Dit om problemen (na 1
november) te voorkomen.

Colofon
Web-redactie:
Hester Eggink
Jan Kieskamp
Jan Waarle
Paul Zents
Contactgegevens:
zie www.ratti.nl.

Herhalingscursus reanimatie bij Ratti
Afgelopen maandag is in het clubgebouw van Ratti een reanimatiecursus
gehouden. 12 personen van Ratti en Kranenburgs Belang waren aanwezig
voor deze cursus. Het was een leerzame avond en goed om de eerder
opgedane kennis weer even op te frissen. Het bestuur probeert hier in de
toekomst een vervolg aan te geven mede i.v.m. het plaatsen van een AED.

Agenda
06 november
10 november
17 november
18 november

Bestuursvergadering
Dartkampioenschappen SV Ratti
Klaverjasavond in het clubgebouw
Sinterklaas

Aanvang
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
17.00 uur

