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Van het bestuur,
De eerste helft van de competitie 2017-2018 zit er bijna op, nog enkele wedstrijden
en de winterstop staat voor de deur. Ratti JO13 heeft nog volop kansen op het
(winter)-kampioenschap. Het bestuur wil hierbij de JO13 veel succes wensen.
Overige jeugdteams draaien leuk mee of wachten met smart op de nieuwe
indeling, zodat er meer gelijkwaardige wedstrijden zijn.
De senioren-teams presteren naar hun mogelijkheden. Sommigen boven
verwachting, van andere teams werd misschien meer verwacht. De Zondag 3
heeft ook kans om als ”Herfstmeister” de winterstop in te gaan, hopelijk gaat dit
lukken.
De andere teams wensen wij veel succes in de strijd om de punten.
De werkgroep welke de samenwerking tussen vv Vorden, Socii en sv Ratti
onderzoekt is ook weer gestart. Er zullen in de nabije toekomst diverse
besprekingen zijn om te bekijken waar we elkaar kunnen helpen c.q. kunnen
samenwerken.
Vooral bij de Jeugd en bij Meiden/Damesvoetbal worden de situaties bekeken voor
de toekomst. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van verdere vorderingen.
De datum 14-01-2018 kunnen jullie alvast in jullie agenda schrijven. Dan zal het
jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in de Hanzehal te Zutphen worden gehouden en
aansluitend de Nieuwjaarsreceptie in de kantine “De Eik”.
Met een sportieve groet,
André Balvert, interim voorzitter.
Welkom
Wij heten onderstaand lid wederom van harte welkom bij onze vereniging:
Carien Tuller
Damesafdeling
Wij wensen jou veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti.
Van de oud voorzitter,

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

Het zit erop. Na ruim elf jaar bestuurslid van Ratti te zijn geweest, beginnend als
jeugdvoorzitter en nu 10 jaar algemeen voorzitter, vond ik dat mijn
houdbaarheidsdatum tegen het einde liep. Tijdens de afgelopen algemene
ledenvergadering heb ik afscheid genomen als voorzitter, bestuurder van sv. Ratti.
Ik was blij verrast dat ik als lid van verdienste werd voorgedragen.
Terugkijkend op die periode van ruim elf jaar kan ik zeggen dat er hoogtepunten,
maar dat er ook vervelende en trieste herinneringen zijn. Sommige van die
herinneringen zullen nooit vergeten worden, zijn onuitwisbaar. Ik heb echter mijn
functie met veel plezier uitgevoerd.
Ratti is een gezonde vereniging, heeft als streven om zo lang als mogelijk een
zelfstandige vereniging te blijven. Toch ook is het nodig om de ogen voor
samenwerking niet te sluiten. Daarom ben ik tevreden over het feit dat er bij de
jeugd inmiddels een voorzichtige samenwerking met vv Vorden en Socii is. Maar
ook dat de damesafdeling samenwerkt met sv Almen en vv Ruurlo. Ik spreek de
hoop uit dat op langer termijn de samenwerking structureel kan worden.
Vervolg op volgende pagina
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Helaas hebben we nog geen definitieve oplossing voor het voorzitterschap
kunnen vinden. Andre Balvert, bestuurslid facilitaire zaken en activiteiten, wil het
komende jaar de functie van voorzitter waarnemen. Deze dubbelfunctie is geen
sinecure. Ik hoop dat hij kan rekenen op het vertrouwen van alle leden.
Toch ook hoop ik dat er snel een definitieve oplossing voor het voorzitterschap is.
Het Ratti bestuur is een prettig en degelijk team om mee samen te werken.
Allen bedankt voor het vertrouwen en de samenwerking. Tot ziens bij Ratti of
elders.
Bert Tuinman.

Vanuit de Kantinecommissie
AED
Ratti beschikt sinds kort over een eigen Automatische
Externe Defibrillator. De AED is beschikbaar gesteld door
de Stichting AED Bronckhorst. Daarnaast heeft de
Stichting Veilingcommissie Vorden een bedrag in het
vooruitzicht gesteld wat gebruikt kan worden voor
opleiding, onderhoud e.d. De AED kan ook worden ingezet
bij een noodsituatie in de buurt. De leden van Ratti zijn
middels een aparte brief (mail) geïnformeerd. Een ieder die
- naast de groep die al bij Ratti is opgeleid - de AEDinstructie wil volgen en of degenen die dit bijvoorbeeld via
de werkgever hebben gedaan worden gevraagd om dit te
aan te geven bij Jan Kieskamp. De plek van de AED is op
het Ratti-complex duidelijk aangegeven!
Kantine
Er bestaan plannen, mede ingegeven door enkele leden van onze vrouwenteams,
om de kantineruimte een knusser aanzicht te geven. Met name het gedeelte bij
het voorraam kan mogelijk wat anders worden ingericht. Ook wil de KC bekijken
of alle foto’s en andere wandborden e.d. nog wel representatief zijn en ze mogelijk
vervangen. Wie goede ideeën heeft over het hoe precies, deze zijn van harte
welkom. De leden krijgen van de KC ook nog een aparte mail hierover. Daarnaast
moeten er nieuwe of goede tweedehands tafels komen. Een aantal van de huidige
zijn dringend aan vervanging toe.
Bedankjes
Graag willen we de volgende personen/bedrijven bedanken; Michael van Dijke,
Stal aan het Enzerinck, voor een gift t.b.v. jeugddoeltjes en Bloemenboerderij
Groot Roessink voor de levering van violen ten behoeve van de bloembakken op
het Ratti-complex.
Kledingstukken
Op de kapstok van de entree van de kantine hangen wat
kledingstukken en dat al langere tijd (zie foto) Verzoek om
na te gaan van wie die zijn en ze mee te nemen. Als het op een gegeven moment
te vol wordt gaan er een aantal naar de kledingcontainer. Dus heel graag actie!
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Nieuwe trainingspakken voor Ratti 1
De heren van Ratti 1 hebben zondag 12 november nieuwe trainingspakken
gekregen. Free Wheel organisatiebureau heeft de heren in het nieuw gestoken.
Namens het team kreeg sponsor Arjan Mombarg als dank een mooie bos
bloemen.

Trainingspakken voor Ratti JO15
Zaterdag 18 november heeft Ratti JO15-1 trainingspakken gekregen van de
Wissels Groep uit Zutphen. Wissels is actief in infra, milieu, afval en transport.
Namens het team heeft sponsor Frank Wissels als dank een mooie bos bloemen
gekregen.

Vanuit de jeugd
Onze jongste spelers van JO8 hebben zaterdag 18 november hun eerste
overwinning behaald. Een mooi resultaat voor spelers en leiders!
Nog een paar wedstrijden en de najaarscompetitie zit erop. Op basis van de
eindstand van deze competitie maakt de KNVB een indeling voor de
voorjaarscompetitie. De bovenste team gaan een klasse omhoog en de onderste
teams zakken een klasse. Zo ontstaat een evenwichtige indeling voor de
komende competitie.
De JO19 en JO17 zitten beide nog in de beker. Deze teams hebben hun poule
gewonnen en zijn door naar knock-out fase. JO17 speelt zaterdag 16 december
uit tegen Bentelo. JO19 speelt dan in Wierden tegen Juventa.
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Dartavond
Op vrijdagavond 10 november werd het jaarlijkse dartkampioenschap van s.v.
Ratti gespeeld.
Voorafgaand hadden een twintigtal mensen zich opgegeven. En dit jaar waren er
maar liefst 5 vrouwen die ook deelnamen aan deze kampioenschappen. Door de
opgave van 20 personen werd er gekozen voor het spelen op 4 banen. Dit was
mogelijk door een extra bord te huren.
Er werd gespeeld in 4 poules met 5 deelnemers, waarna er uiteindelijk een
winnaars- en een verliezersronde werd gespeeld. Ondertussen werd er goed
gezorgd voor wat lekkers en keek men elkaars techniek af.
Aan het eind van de avond stonden Andre Balvert en Bert Jan Kolkman in de
finale. Uiteindelijk kon Bert Jan zich, net als afgelopen jaar, dartkampioen van s.v.
Ratti noemen.
Wij kijken terug op wederom een geslaagde avond. Het was erg gezellig en er
werden mooie wedstrijden gespeeld. Bij sommigen kwam zelfs het verborgen
talent naar boven!
AC

Pokeravond SV Ratti
Op 24 november a.s. wordt er weer een gezellige pokeravond
georganiseerd in het clubgebouw van SV Ratti.
Voor meer informatie klik hier. GEEF JE OP!!

Zaalvoetbaltoernooi en nieuwjaarsreceptie 2018
ZET HET ALVAST IN JULLIE AGENDA’S
Het jaarlijks zaalvoetbaltoernooi en de nieuwjaarsreceptie worden gehouden op
zondag 14 januari 2018. Voor meer informatie, hou de website en de
nieuwsbrieven in de gaten!

Toernooicommissie
Het Toernooischema voor 2018 is bekend:
02-06-2018
03-06-2018

09-06-2018
16-06-2018

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

17-06-2018

JO9
JO15
Senioren Heren
res. 7e klas Zondag
res. 6e klas Zaterdag
JO11
JO17
JO13
JO19
SIX-toernooi

6-tal
11-tal

Ochtend
Middag
Dag

7-tal
11-tal
11-tal
11-tal

Ochtend
Middag
Ochtend
Middag

Voor meer informatie over de toernooicommissie klik hier.

Agenda
24 nov.
04 dec.
06 dec.
15 dec.

Pokeravond
Bestuursvergadering
Jeugdcommissievergadering
Klaverjasavond in het clubgebouw

Aanvang
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

