1

Nieuwsbrief
Seizoen 3, nummer 6 - Februari 2018
In deze editie:
-

Van de webredactie
Van het bestuur
Welkom
Nieuwe
trainingspakken voor
JO19-3
- Jeugdcommissie
- Kantinecommissie
- Agenda

Vanuit de webredactie
Nog even en dan zijn alle teams, na een ‘winterslaapje’, weer volop aan het
voetballen in competitieverband. Alle uitslagen en standen zijn overzichtelijk te
vinden op onze website www.ratti.nl.
In deze brief brengen wij weer het laatste nieuws binnen onze vereniging.
Uiteraard is dat in deze winterperiode met weinig of afgelaste wedstrijden en
trainingen niet heel veel te melden. Wel interessant is de bijdrage verderop in deze
nieuwsbrief van interim voorzitter André Balvert over o.a. de nieuwe
samenwerking met s.v.Socïi en uiteraard de bijdragen uit de JC en KC. De
volgende maand hopen we op meer en uiteraard ook weer bijdragen van de
andere commissies!
Veel leesplezier!

Van het bestuur
Beste Rattianen,
De start van de 2e seizoenshelft is door de weeromstandigheden duidelijk
vertraagd. Ik merk dat diverse teams weer graag een wedstrijd willen spelen, maar
ja, we zijn nu eenmaal afhankelijk van de weergoden. Hopelijk krijgen we straks
een mooie periode waar we weer wekelijks kunnen ballen en kunnen genieten van
ons favoriete spelletje.
Van de week is de eerste vergadering tussen Socii en Ratti, betreffende de
aankomende samenwerking, geweest. Vanaf 20 februari zijn de eerste
gesprekken met de sollicitanten die gereageerd hebben op onze vacature als
hoofdtrainer. De sollicitanten gaan in gesprek met de aanvoerders en voorzitters
van beide verenigingen. In de delegatie van Ratti voor de overige zaken zitten
Gerard Waarle, Jasper Klunder en mijzelf.
In maart komen we ook weer bij elkaar om verdere actiepunten te behandelen, te
creëren of af te strepen. Daarnaast wordt er veel overlegd met diverse leden of
commissies. Als er meer duidelijkheid is, brengen we dat naar buiten natuurlijk.
De subsidie voor de zonnepanelen is toegekend. Ik ben nu nog bezig om de BTW
terug kunnen vragen, want dat scheelt ons weer in de terugverdientijd. Nu is dat
voor een sportvereniging niet zo eenvoudig als voor een particulier. Mijn vraag is
nu: Is er binnen onze vereniging een belastingadviseur aanwezig of kent u iemand
die ons daarbij kan helpen, dan hoor ik dat graag. Stuur s.v.p. een mailtje naar
voorzitter@ratti.nl , dan neem ik per omgaand contact op. Alvast bedankt voor het
meedenken.

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

Het nieuwe ballenhok is up and running. Het juiste slot in de deur wordt volgende
week gerealiseerd, dan kan iedereen zijn eigen sleutel weer gebruiken. De
verwarming wordt ook binnenkort ingesteld en afgesteld, zodat de ballen op de
juiste manier kunnen drogen. De firma Helmink komt, als de temperatuur het
toelaat, het zeil leggen. De nieuwe ballen voor de teams komen ook binnen een
maand. We gaan eerst een paar ballen testen bij de JO15 voordat we juiste
leverancier kiezen.
Tot zover de bestuur mededelingen.
André Balvert, interim voorzitter.
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Welkom
Wij heten onderstaande leden (wederom) van harte welkom bij onze vereniging:
Mathijs Nijhof
Trainer/leider jeugdafdeling
Timon Dostal
Jeugdafdeling – JO08
Wij wensen jullie veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti.

Nieuwe trainingspakken voor JO19-3
Op zaterdag 20 januari jl. heeft het ST-team Vorden – Ratti JO19-3 nieuwe
trainingspakken in ontvangst genomen. Deze trainingspakken zijn aangeboden
door Lebbink Totaalbouw. Lebbink Totaalbouw is een veelzijdig kleinschalig
bedrijf dat zich richt op de particuliere en bedrijvensector, voor meer informatie,
zie www.lebbinktotaalbouw.nl. Namens het team en Ratti heeft sponsor Frans
Lebbink een mooie bos bloemen ontvangen.

Van de jeugdcommissie
Zaterdag 17 februari is de voorjaarscompetitie begonnen. Vanwege de
weersomstandigheden hebben we de laatste weken helaas wat minder kunnen
trainen, hopelijk is dat de komende periode beter. We hopen dat alle teams aan
een leuke competitie meedoen!
Nu we bij Ratti over een heel mooi ballenhok beschikken zijn we bezig, in overleg
met de commissie technische zaken, de trainingsballen te vervangen of aan te
vullen. We hopen binnen een paar weken alles weer op orde te hebben.
De komende periode gaan we ons voorzichtig op het komende seizoen richten.
Een evaluatie van de samenwerking met VV Vorden bij de JO17 en JO19 maakt
hier onderdeel vanuit. Tijdens een eerste gesprek begin januari is vanuit beide
clubs positief teruggekeken op de samenwerking tot nu toe.
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Van de kantinecommissie
Over de afgelopen maand heeft de commissie weinig te melden. De meesten van
jullie hebben wel op de site gelezen dat er inmiddels zonnepanelen zijn
geïnstalleerd op het kantinedak. Deze klus is door een aantal mensen geklaard op
zaterdag 3 februari 2018. We hopen er veel profijt van te hebben (lagere
energiekosten) maar het draagt ook bij aan een schoner milieu.

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

Door de vele afgelastingen van zowel trainingen als wedstrijden was het rond de
velden maar ook in de kantine erg rustig. Ook waren er nog maar een beperkt
aantal wedstrijden vastgesteld wat te maken had met de winterstopperiode.
Komende maand zal er uiteraard weer meer activiteit zijn bij Ratti.
Inmiddels is het nieuwe kantinerooster voor de tweede competitie gereed. Deze
treffen jullie zowel op de site als in de kantine (prikbord) aan!

Agenda
05 maart
16 maart
30 maart
09 april

Aanvang
Bestuursvergadering
Klaverjasavond in het clubgebouw
Paasbingo
Bestuursvergadering

20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

