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Vanuit de Webredactie
Wij zijn inmiddels ruim in Maart en er zijn nog steeds weinig competitiewedstrijden
gespeeld. Toch hebben wij een redelijk gevulde nieuwsbrief uit kunnen brengen
met als hoofdnieuws de samenwerking met Socii voor het komende seizoen.
Verder berichtgevingen vanuit verschillende commissies en enkele leuke foto’s.
Veel leesplezier!
Vanuit het Bestuur
Beste Rattianen,
Eindelijk kunnen we weer voetballen en normaal trainen op de velden.
Door de lange winterstop zien we nu al dat diverse wedstrijden door de week
gespeeld moeten worden. De KNVB heeft in het 1e weekend van juni ook al
wedstrijden gepland, terwijl de bedoeling was dat de competitie 28 mei klaar had
moeten zijn. De Toernooicommissie moet even goed bekijken hoe dat eruit komt
te zien. Als we het toch over toernooien hebben; 11 april is het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi weer bij ons. Zover ik weet, komen er 17 teams weer
strijden om de cup.
Deze week hebben Socii en Ratti weer om tafel gezeten i.v.m. de SSA.
We hebben een nieuwe trainer kunnen contracteren. Binnenkort wordt via de krant
en websites gepubliceerd wie de nieuwe trainer is. Het persbericht van de
Technische Zaken treffen jullie hieronder aan. Een vervolg gesprek met de nieuwe
trainer staat ook op de agenda, waar we gezamenlijk meerdere details zullen
bespreken over o.a. trainingsavonden, spelmateriaal etc.
Daarnaast zijn we bezig met een nieuw tenue te creëren voor het nieuwe
vlaggenschip van Ratti-Socii. Aankomende tijd zullen we ook de inventarisatie bij
onze huidige spelers doen, met de vraag wat zij volgend seizoen van plan zijn,
zodat we een duidelijk beeld krijgen hoeveel man we hebben. Uit die inventarisatie
kunnen we dan concluderen hoeveel teams we samen kunnen vormen.
De zonnepanelen doen prima hun werk. We houden via een monitor op internet
alles in de gaten, daarin kunnen we zien wat we afnemen en terugleveren.
Nu maar hopen op veel zonnige dagen. De BTW terugvordering wordt ook in gang
gezet. Esther Menkveld nog bedankt voor de input / advies.
Tot zover de bestuursmededelingen.
André Balvert, interim voorzitter.
Vanuit Commissie Technische Zaken (persbericht in o.a. Stentor en Contact)

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

Ratti en Socii gaan samenwerken
De voetbalclubs Ratti uit Kranenburg en Socii uit Wichmond
gaan samenwerken. Alleen de heren-seniorenteams (geen jeugd of dames) van
beide verenigingen gaan na de zomer verder als SSA Ratti
Socii. SSA betekent Samenwerking Senioren Afdeling en dat gaat men aan voor
de duur van 3 jaar. Na 3 jaar zullen beide verenigingen bekijken hoe de toekomst
dan eruit zal zien. Herman Harleman uit Deventer wordt de trainer van het eerste
elftal, dat uit zal gaan komen in de vijfde klasse op zondag.
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Socii heeft het zwaar dit seizoen in de vijfde klasse D, de Wichmonders staan
voorlaatste met slechts zes punten. Ratti trok zich na het seizoen 2013/14 terug
uit het standaardvoetbal vanwege een gebrek aan kwaliteit en na enkele
seizoenen de rode lantaarn te hebben gedragen. Bij Ratti vinden ze het nog steeds
jammer dat de zesde klasse is opgeheven. Nu proberen ze, met deze
samenwerking terug te keren in de standaard vijfde klasse.
In eerste instantie wilden beide clubs een Samenwerking Team (ST) vormen, maar
bij de KNVB is dit helaas niet mogelijk. Een Samenwerking Senioren Afdeling
(SSA) is dan de enige optie. De samenwerking zal voor beide clubs een mooie
oplossing zijn, zodat beide verenigingen prestatie en recreatief voetbal kunnen
bieden aan hun leden. Afhankelijk van het aantal spelers, kunnen beide
verenigingen met 7 of misschien wel 8 teams gaan deelnemen in de
desbetreffende competities.
Roodgroen
De thuisduels van de nieuwe SSA worden volgend seizoen
om en om gespeeld in Kranenburg en Wichmond. De wens is dat het eerste team
in een nieuw roodgroenwit tenue gaat spelen. Daar zijn de beide verenigingen druk
mee bezig om een leuke combinatie te creëren van de clubkleuren groen-wit
(Ratti) en rood-wit (Socii). De gesprekken met diverse leveranciers zijn in volle
gang.
Aan Herman Harleman de taak volgend seizoen een goede start te maken
in de vijfde klasse. De Deventenaar was in het verleden trainer
van onder meer Emst, Sallandia, IJsselstreek, Go-Ahead Deventer, Lettele en
Epse.
Verder vanuit de Commissie Technische Zaken
Ballenhok
We vragen hierbij aandacht voor het gebruik van spelmaterialen. In het nieuwe
ballenhok hangt een duidelijk A-viertje waarin staat aangegeven dat gebruik
gemaakt moet worden van netten om de ballen naar het trainingsveld te vervoeren
en dat na afloop de ballennetten terug moeten in de rekken. De hesjesbakken
moeten bovenin komen te staan en de pionnen/petjes onder de ballen, dus op de
vloer. We lopen er nu al steeds vaker tegenaan dat deze huisregels niet
gehanteerd worden en bv de pionnen/petjes in de rekken liggen of in de
hesjesbakken.
Zorg er met z’n allen voor (trainers/leiders/spelers) dat het nieuwe ballenhok c q
spelmateriaal ruimte netjes blijft!
Alvast bedankt voor de medewerking.
Activiteitencommissie
De jaarlijkse paasbingo wordt weer gehouden op Goede Vrijdag!
Dit jaar is dat vrijdag 30 maart 2018.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen, dus neem je geluk mee en kom de
bingokaarten kopen vanaf 19.30 uur. Voor de flyer klik hier.
Tot goede vrijdag!
Activiteiten commissie s.v. Ratti
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Wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie
Wijzigingen in adres- en persoonsgegevens, aan- en afmeldingen van leden,
mutaties binnen commissies en teams m.b.t. vrijwilligers/trainers/leiders etc.
kunnen via het mailadres ledenadministratie@ratti.nl worden doorgegeven. Op
de website vinden jullie onder ‘contact’ de nodige gegevens over de teams en
commissies zoals ze nu bekend zijn.
Het algemene mailadres voor het secretariaat is info@ratti.nl

Vanuit de onderhoudscommissie
Normaliter is het rustig in de winterperiode maar we hebben niet helemaal
stilgezeten. Er heeft onder meer een wintersnoei plaatsgevonden en de bestrating
rondom het ballenhok is hersteld c.q. uitgebreid. Bart, Laurens en Frans, bedankt
voor jullie inzet!

Nog even en dan beginnen de onderhoudswerkzaamheden op de velden weer.
Als eerste zullen de velden worden bemest en zal het maaien weer worden gestart.
In de afgelopen periode heeft de onderhoudscommissie overleg gevoerd met De
Groenmakers. Ook in 2018 zal De Groenmakers het onderhoud bij Ratti gaan
verzorgen. Het bedrijf uit Doetinchem is al jaren een vertrouwd gezicht binnen
onze vereniging en we zijn tevreden dat de samenwerking wordt voortgezet.
Naast het reguliere onderhoud zijn er voor dit jaar geen grote
onderhoudswerkzaamheden gepland voor de velden. Wel gaan wij de dakranden
en dakbedekking van de kleedkamers vernieuwen. De dakbedekking is inmiddels
ongeveer 27 jaar oud en is aan vervanging toe.
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Kantinecommissie
Aankleding kantine
Zoals in de eerdere nieuwsbrief van de maand januari 2018 stond vermeld,
willen we in de kantine enkele veranderingen aanbrengen wat het aanzien
verbetert.
Eind maart starten we met het opruimen van een aantal bekers. Niet dat we alles
opruimen maar we willen het aantal toch wel drastisch beperken. De slechte en
minder mooie gaan er het eerst uit. Mocht iemand toch interesse hebben in wat
bekers meldt dit dan bij één van onze leden van de kantinecommissie te weten
André, Aad, Frank, Jan of Nico. Ook de bekerkasten komen straks vrij en mogen
naar de leden. Met de vrijgekomen wandruimten hebben we andere plannen.
Gebruik kantine
Bestuur en kantinecommissie faciliteren het gebruik van de kantine zoveel
mogelijk. Dit uiteraard onder bepaalde voorwaarden (zie barinstructie). Niet altijd
maar soms wordt daar net iets te gemakkelijk mee omgegaan en wordt het
verbruik van consumpties vaak niet goed vermeld, bv door alleen de voornaam te
noteren en dit kan onduidelijkheid met zich mee brengen. Ook tijdens normale
openstelling kan opschrijven nog wel, maar we willen er eigenlijk zoveel mogelijk
van af. Bij de supermarkt reken je immers ook altijd direct af!
We hebben het dan over situaties dat er geen reguliere trainingen of wedstrijden
zijn want in die gevallen is er altijd kantinedienst geregeld en kan het betalen direct.
Het gaat inzake om bijzondere situaties, dus dat een team/groep van de kantine
gebruik wil maken (bv ingelaste training tijdens winterstop). Dit kan maar nogmaals
dan wel volgens de bestaande regels! Dat wil zeggen sleutelafspraak maken of
ophalen bij één van de commissieleden, consumpties netjes af laten rekenen
(cash/pin) etc.
Uitzondering: vertrekkende teams mogen wel vooraf koffiedrinken en dit noteren
maar na terugkomst dient dit voor vertrek huiswaarts afgerekend te worden.
Oude diepvries
Deze wordt binnenkort vervangen voor een nieuwe die aanzienlijk minder stroom
verbruikt. De huidige diepvries werkt nog wel goed en als iemand hem wil hebben
dan is dat mogelijk. In het andere geval wordt hij meegegeven aan DutchPC die
een nieuwe levert!
Agenda
30 maart
09 april
11 april
11 april
20 april

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

Aanvang
Paasbingo
Bestuursvergadering
Schoolvoetbaltoernooi op de velden van Ratti
Jeugdcommissievergadering
Klaverjasavond in het clubgebouw

19.30 uur
20.00 uur
13.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

