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Van de webredactie
De leden van de webredactie zijn druk in de weer geweest om een nieuwe
nieuwsbrief samen te stellen. We denken dat dit aardig is gelukt. De eerste alweer
in dit kersverse jaar 2018. Ondanks de rustige wintertijd kregen we toch van enkele
commissies de nodige kopij binnen over verschillende zaken die spelen. Verder
uiteraard de bijdrage van onze interim voorzitter André Balvert.
Voor de volgende uitgave hopen we ook weer kopij te krijgen van de diverse teams
zodat we telkens weer een mooie gevulde nieuwsbrief kunnen uitgeven. Elders in
de nieuwsbrief vinden jullie al wel een verslag van het jaarlijkse
Zaalvoetbaltoernooi met een foto van de winnaar(s) 2018.
De webredactie
Van het bestuur
Beste Rattianen,
Na een geslaagd zaalvoetbaltoernooi, georganiseerd door de AC en een goed
bezochte Nieuwjaarsreceptie, gaan we aankomend weekend alweer beginnen
met de 2e helft van de competitie. Onze JO19-3 moet zaterdag al weer voor de
KNVB beker strijden, we wensen hen veel succes. De overige teams, de meeste
starten in februari, wensen wij ook natuurlijk veel succes. Hopelijk zit er nog een
kampioenschap aan te komen. Dat zal heel mooi zijn.
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Tijdens de Nieuwjaarsreceptie zijn de onderstaande punten ten gehore gekomen:
1. Als het goed is, worden er binnenkort zonnepanelen geplaatst op het dak
van de kantine. Na contact te hebben gehad met de firma Wiltink heb ik
afgesproken dat ik enkele vrijwilligers ga vragen om dit samen te realiseren.
Na de installatie zullen wij stroom leveren aan het net. Hierdoor kunnen we
zeker 50% van ons verbruik zelf opwekken, wat tenslotte weer scheelt in de
jaarlijkse energiekosten.
2. Misschien hebben jullie het al gehoord in de wandelgangen, maar er staat
een samenwerking voor de heren senioren op de actielijst en wel met Socii.
Hierdoor zouden wij weer in de standaardklasse kunnen gaan voetballen,
wat een pluspunt is voor aankomend seizoen en de verdere toekomst van
onze vereniging. In feite is het een win-win situatie voor beide verenigingen
als de samenwerking plaatsvindt.
Op maandag 5 februari aanstaande komt er een speciale/extra
ledenvergadering waar we dan verder op details in kunnen gaan. De
uitnodiging zal al op je deurmat liggen of in je mailbox staan. Op deze avond
kunnen jullie eventueel alle vragen beantwoord krijgen en anders
meegenomen worden in het overleg met Socii.
3. Samenwerking met de andere verenigingen (Almen/Socii Dames, Jeugd
Vorden, misschien jeugd Socii) worden aankomende tijd ook weer onder de
loep genomen.
De resultaten zullen via de Nieuwsbrieven bekend worden gemaakt.
4. Het nieuwe ballenhok is nu gerealiseerd. Zie elders in de Nieuwsbrief voor
meer informatie.
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5. Heel ander punt: We zitten momenteel nog steeds zonder voorzitter. Ik zit
zelf straks per april 21 jaar in het bestuur, dus enige vernieuwing zal op
zijn plaats zijn. Dus hierbij een oproep aan alle Ratti-leden, helpt de
vereniging aan een nieuwe voorzitter. Onze vacaturebank is te vinden op
de website en in de kantine.
Tot zover de bestuursmededelingen.
André Balvert, interim voorzitter.
Van de kantinecommissie
De kantinecommissie heeft zich gebogen over wat binnengekomen ideeën om
de kantine een knusser aanzien te geven. Vorig jaar hebben we het
beletteringproject ramen uitgevoerd en zijn er energiebesparende voorzieningen
aangebracht zowel in de kantine, de kleedkamers alsmede de veldverlichting. In
2018, wellicht in januari nog, zullen er nog zonnecollectoren worden geplaatst
op het dak van de kantine waardoor we ondanks de investeringskosten (bijna)
gratis stroom kunnen verkrijgen en waarmee we het verbruik meer dan de helft
zelf opwekken.
Verder willen we met behulp van de kennis van wat creatieve mensen enkele
veranderingen aanbrengen in de kantine. Er zullen een aantal bekers een
andere bestemming krijgen waarbij we de echt slechte wegdoen. Ook oudere
wandversieringen w.o. wat schilderijen etc. worden (deels) verwijderd. Met name
de hoek bij het voorraam zal een verandering ondergaan; Er komt ander
meubilair is de bedoeling. De muur waar nu een grote bekerkast hangt wordt
geverfd in Ratti-kleur en er komt een TV-smartscherm o.a. om bekendmakingen
te doen en verder competitiestanden/uitslagen e.d. weer te geven. We streven
ernaar dat dit met ingang van de competitie 2018/2019 gereed zal zijn!
Verder:
De kantineprijzen zullen in 2018 wellicht niet veranderen d.w.z. de prijs van chips
gaat m.i.v. 1-1-2018 naar € 1,00
Het nieuwe kantineschema voor de tweede helft van het seizoen komt
binnenkort op de site.

Zaalvoetbaltoernooi 2018
Om de tweede helft van het seizoen gezamenlijk te beginnen vond het jaarlijkse
zaalvoetbal weer plaats. Op zondag 14 januari 2018 verzamelden menigeen
zich bij de Hanzehal in Zutphen.
Om 10 uur was de aftrap van de eerste wedstrijd. De teams bestonden uit
spelers van de senioren elftallen, vrouwen en ook spelers en leiders van de JO
17 en JO19 waren aanwezig. Door de mooie opkomst was het mogelijk om 6
teams te maken. Dit houdt in dat ieder team 5 wedstrijdjes speelde.
Er werd in deze gemixte teams mooi samengespeeld, er was onderlinge strijd
maar vooral bewondering voor ieders spel, acties en mooie doelpunten.
Aan het eind van de ochtend, kwam er 1 winnend team naar voren (zie foto).
Wij kijken terug op een geslaagd zaalvoetbaltoernooi. We willen iedereen
bedanken voor de deelname, sportiviteit en gezelligheid. En zien jullie graag bij
onze volgende activiteit!
Bekijk onze facebookpagina voor àlle teamfoto’s en updates m.b.t. nieuwe
activiteiten:
https://www.facebook.com/Activiteiten-Commissie-Ratti-558252607590779/
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Nieuwjaarsreceptie
Na een sportieve strijd bij het zaalvoetbal zondag 14 januari jongstleden (zie
verslag elders in deze nieuwsbrief) kon nadien worden aangeschoven bij de
nieuwjaarsreceptie. Evenals vorig jaar kwamen zo’n 50 leden opdraven. Niet
echt veel maar het was toch gezellig druk. Onder het genot van een drankje,
oliebollen en andere hapjes kon worden nagekaart over het zaalvoetbal en over
zaken die komend jaar op de agenda komen te staan en wat de mens verder
bezighoudt. Dit zeker na de nieuwjaarstoespraak van interim-voorzitter André
Balvert waar ook nieuwtjes naar voren kwamen. In zijn bijdrage aan deze
nieuwsbrief staat dit verder verwoord.

AED
Met de aanmeldingen voor een training AED loopt het helaas nog niet storm (4
personen tot nu toe gemeld) en dat is erg jammer. Ook gelet op het belang van
de zaak om snel in te kunnen grijpen bij een calamiteit. Nu Ratti zelf een AED
heeft zijn er nog te weinig mensen die hem kunnen gebruiken of het is ons niet
bekend. We willen dat wel graag weten. We hopen dat er zich nog meer leden
zullen aanmelden omdat we binnenkort al de opleiding willen starten. Het is van
belang dat mensen die vaak bij Ratti zijn en bijvoorbeeld een functie hebben als
trainer, leider etc zich alsnog zullen opgeven bij Jan Kieskamp die de registratie
en aanmelding verzorgt voor een training. Email: (janagnes@kpnmail.nl of
telefoon 0575-556941 resp 0625533250.

Nieuwe competitie indelingen Jeugdafdeling
De definitieve indeling van de voorjaarscompetitie volgt uiterlijk 26 januari 2018.
De eerste speelronde staat gepland voor 17 februari 2018.
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Commissie Technische Zaken - Ballenhok
Het nieuwe ballenhok is nu gerealiseerd. Zelf vind ik het mooi geworden. Jullie
zullen het zelf wel zien aankomende tijd. Een grondzeil moet er nog in komen,
maar daar zijn we druk mee bezig en inmiddels heeft de firma Helmink wonen
en keukens B.V. toegezegd dit te willen realiseren.
Het hok is dermate mooi ingedeeld, dat elke categorie zijn eigen sectie heeft,
waar dan de ballen, hesjes en andere trainingsmateriaal gestald kunnen
worden.
Alle secties zijn al netjes gelabeld, zodat je niet kan vergissen.
We gaan ervan uit dat het nieuwe ballenhok voortaan altijd netjes achter wordt
gelaten na de trainingen of wedstrijden. Dat voorkomt hoop ergernis bij
iedereen.
Een paar huisregels die we in acht moeten nemen:
- Pionnen en petjes op de vloer
- Ballennetten in de rekken
- Kratten met hesjes er bovenop (alleen hesjes in de kratten a.u.b.)
- Alleen je eigen teamhesjes gebruiken (en niet zomaar in een andere
krat doen) Zie ATTENT-sheet in het ballenhok!
Voor de realisatie van het nieuwe ballenhok willen we speciaal bedanken:
Frans Lebbink, namens Frans Lebbink Totaalbouw, Erik Brummelman, namens
De Holtmoat, Jeroen Bleumink en Niels Kappert, namens Bleumink Hoveniers,en Bestratingsbedrijfs J.Bleumink, de firma Helmink wonen en keukens B.V.,
Gerard Waarle, Bart Nijhof, Laurens Bleumink, Frans Bleumink, Wim Wassink,
Jan Kieskamp, André Balvert, Brian Heuvelink, Ed Antonissen, Marc Stevens,
namens Kroon Kozijn en de firma Wiltink.
Iedereen veel plezier met onze nieuwe aanwinst.
CTZ vergaderd weer na de extra ledenvergadering van 5-2-2018.
Tot zover de TZ mededelingen.
André Balvert, lid CTZ

Colofon
Web-redactie:
Hester Eggink
Jan Kieskamp
Jan Waarle
Paul Zents

Storm van 17 januari 2018

Contactgegevens:
zie www.ratti.nl.

05 februari
14 februari
16 februari

Gelukkig is de storm redelijk aan Ratti voorbij gegaan. Wat ballenvangers en
enkele andere dingen nog nader controleren. Wel veel losse takken!
Agenda

Aanvang
Extra ledenvergadering
Jeugdcommissievergadering
Klaverjasavond in het clubgebouw

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

