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Vanuit de webredactie
Voor jullie ligt de nieuwsbrief van April met nieuws en wetenswaardigheden.
Hieruit blijkt dat Ratti ‘volop in beweging’ is zowel met de teams als binnen de
commissies.
De webredactie heeft kortgeleden weer een overleg gehad met als doel de
nieuwsbrief en de website te optimaliseren. Helaas werken de uitslagen en
standen in de huidige vorm op de website niet meer en hebben we besloten om
deze (tijdelijk) te verwijderen. Wij zijn met het bestuur in overleg om hiervoor een
alternatief te vinden. Verder zijn we met de kantinecommissie in overleg om naast
de website en nieuwsbrief een 3e informatiekanaal te creëren in de vorm van een
informatie-TV in het clubgebouw. Hierdoor krijgen wij nog meer mogelijkheden om
de leden en bezoekers optimaal te informeren.

Vanuit het bestuur
Beste Rattianen,
Het huidige voetbalseizoen is in volle gang. Door de lange periode van kou,
moeten we nu heel veel wedstrijden door de week spelen. Dat is niet altijd prettig,
maar ja, een andere mogelijkheid is er jammer genoeg niet.
Ik zag op Voetbal.nl dat de JO15 er goed voor staat in de competitie. Misschien
maken zij nog kans op een kampioenschap. De toernooicommissie draait op volle
toeren om van het Ratti drieweekenden toernooi ook dit jaar weer een daverend
succes te maken. Het bestuur, maar ook diverse commissies, zijn al weer bezig
met de voorbereiding van het voetbalseizoen 2018- 2019.
Zo is de jeugd in gesprek met vv Vorden over de samenwerking voor JO17 en
JO19.
De dames zijn in conclaaf met Almen, Socii en Vorden.
De CTZ heeft een inventarisatie gedaan bij de huidige heren senioren, als
voorbereiding voor de SSA Ratti-Socii. Er is nu een globaal overzicht over het
aantal teams voor volgend seizoen, maar er moeten nog diverse punten
behandeld worden voordat een definitieve indeling bekend is. Hopelijk hebben we
straks in mei een beter beeld. Via KNVB door gekregen dat de teams voor 20 juni
aanstaande opgegeven moeten worden, dus we hebben nog even tijd. De nieuwe
trainer die wij op het oog hadden, is het niet geworden. Er was onvoldoende
draagkracht om een samenwerking te starten. De vacature voor een nieuwe
trainer is daarom weer heropend.

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

Zoals ik al eerder memoreerde zijn er diverse vacatures binnen Ratti. Helaas zijn
er geen vacatures ingevuld. Een update van onze vacaturebank zal binnenkort
plaats vinden, ook omdat o.a. de SSA waarschijnlijk nieuwe vacatures met zich
mee zal brengen.
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Stichting Sportpark Vorden stopt ermee. Het geld wat ze in hun potje hebben
wordt in juni verdeeld. Wij hebben onze wensen, inclusief de globale begroting,
ingediend bij de stichting. Nu is het afwachten welk bedrag wij toebedeeld krijgen.
De Rabobank heeft ook nieuwe actie, namelijk “Hart voor de Achterhoek”.
Daar hebben wij dus ook ons voor aangemeld. Als je lid bent van de Rabobank,
dan kun je stemmen op SV Ratti. Totaal gaan ze € 400.000, - verdelen. Meer
informatie hierover komt eerdaags in de kantine te hangen.
Hoe meer stemmen, hoe meer geld we mogen ontvangen voor de clubkas.
Meer informatie kun je vinden op de site www.clubkascampagne.nl/noa.
Als je nog geen lid bent van de Rabobank, dan kan je je aanmelden via
https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/. Ik zou zeggen, allemaal lid worden.
Tot zover de bestuursmededelingen, volgende maand gaan weer verder.
André Balvert, interim voorzitter.

Vanuit de onderhoudscommissie
Het groeiseizoen is weer begonnen. Op de velden zijn de eerste werkzaamheden
uitgevoerd. In maart zijn de velden door Paul Zents met een wiedeg bewerkt. Paul
bedankt voor jouw inzet! Naast de start met het maaien zijn de velden bemest en
gevertidraind. De wortels krijgen hierdoor meer lucht wat weer goed is voor het
groeiproces. Als het weer het toelaat zal eerder gestart worden met het
gebruikelijke onderhoud van het trainingsveld. De doelgebieden zullen worden
geëgaliseerd en het veld zal worden doorgezaaid. Terreinmeester Bart Nijhof zal
de teams informeren wanneer e.e.a. gaat gebeuren en op welk veld dan wordt
getraind.
Verder hebben wij met De Groenmakers kritisch gekeken naar ons werkschema,
wanneer welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Dit heeft geleid tot
enkele aanpassingen. Wij hopen dat dit weer een positief effect zal hebben op de
gesteldheid van de velden.
Ballenhok
De firma HELMINK wonen&keukens Vorden heeft dinsdag 24 april vinyl gelegd in
het ballenhok wat er strak uitziet. We geven het vaker aan maar herhaling is nooit
verkeerd. Wees zuinig op deze ruimte en in het bijzonder de vloer. Geen ruw
contact met scherpe dingen (bijvoorbeeld
ijzeren poortjes, verkeerde
schoennoppen etc.)
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Vanuit de kantinecommissie
Veranderingen in de kantine
In de vorige nieuwsbrieven hebben we aankondiging gedaan dat we de kantine
een ander aanzicht willen geven. Dat loopt nog steeds maar heeft wat vertraging
opgelopen wat o.a. weer te maken heeft met de vele inhaalwedstrijden die
momenteel worden gespeeld. Desondanks gaan we er wel mee door en willen in
elk geval dit seizoen de bekerkasten opruimen en een nieuwe informatie TV
plaatsen op de plek waar nu de grote bekerkast hangt. Als iemand voor deze
bekerkast belangstelling heeft dan graag melden. De kleine bekerkast in de
bestuursruimte is inmiddels toegezegd aan één van onze leden die hem graag
wilde hebben.
Garderobe
Al eerder is melding gemaakt dat er telkens weer zoveel blijft hangen (trainings)
jassen etc. Voordat de toernooi beginnen (zaterdag 2 juni) willen we de
kapstokken graag zoveel mogelijk leeg hebben. De kleding die al langer hangt (is
ons bekend) halen we zelf weg, we hopen dat kleding van recentere data door de
leden zo spoedig mogelijk wordt meegenomen.

Picknicktafels
Bij goed weer zit graag iedereen buiten, bijvoorbeeld op het terras zijde 2e veld of
op de picknickbanken bij veld 1. Je kunt daar goed de wedstrijden bekijken. Wel
hebben we het verzoek de omgeving bij die banken netjes te houden dat wil
zeggen peuken niet op de grond maar in de daarvoor bestemde ”peukenschalen”
die op de tafels staan. Ook geen bierdoppen op de grond zodat mensen van het
onderhoud op maandagmorgen eerst een tijd moeten rapen. We willen die doppen
graag sparen voor een goed doel. De metaalstoffen in de doppen brengen namelijk
geld op (familie S.Roelvink spaart ze o.a.) We stellen het op prijs dat deze netjes
worden afgeleverd bij het barpersoneel die de doppen dan in de bekende
kartonnen doos onder de bar doet. Vraag een plasticzak of eventueel een dienblad
voor tijdelijke opslag als je buiten zit. Bij voorbaat dank hiervoor!!
Nieuwsflits vanuit de jeugdcommissie
JO17 is helaas in de kwartfinale van de beker uitgeschakeld door Varsseveld
JO17-2. De teams zijn allemaal volop aan de voorjaarscompetitie begonnen. De
indelingen bevallen goed en alle teams voetballen leuk mee. De competitie is door
de KNVB verlengd tot en met het weekend van 2 juni. Dit botst met de planning
van de toernooien bij Ratti. Daarom proberen we de wedstrijden te verplaatsen.
Inmiddels zijn we ook bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen.
Binnenkort inventariseren we de teams met als doel medio mei de indelingen voor
komend seizoen klaar te hebben. Over een verlenging van de samenwerking met
Vorden zijn we in gesprek. Onze intentie is de samenwerking door te zetten.
Vanuit de toernooicommissie
Op woensdag 11 april jl. vond het schoolvoetbaltoernooi van de scholen binnen de
voormalige gemeente Vorden plaats, georganiseerd bij voetbalclub SV Ratti. Er
deden dit jaar 17 teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. De Kraanvogel werd
uiteindelijk de winnaar.
Ratti kan, samen met het Graafschap College uit Doetinchem, weer terugkijken op
een gezellig en geslaagd toernooi.
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Binnenkort beginnen de jaarlijkse toernooien weer. Alle teams zullen dan weer
deelnemen aan het eigen Ratti-toernooi. Het zijn altijd mooie dagen met als
afsluiting het altijd gezellige Six-toernooi (familietoernooi). Voor het
toernooischema klik hier.
Ratti 2 Zaterdag in het nieuw
Zaterdag 31 maart jl. heeft Ratti 2 zaterdag het nieuwe tenue en tassen officieel in
ontvangst genomen. Het complete tenue is door Café Uenk en de nieuwe tassen
zijn door Stal aan het Enzerinck aangeboden. Uit dank heeft Café Uenk en Stal
aan het Enzerinck een mooie bos bloemen mogen ontvangen van sv Ratti. Het
team is zeer content over het nieuwe outfit.

Nieuwe presentatiepakken Dames 1
Dames 1 heeft nieuwe presentatiepakken ontvangen van 'Stal aan het Enzerinck'.
De dames zijn zeer blij met deze sponsoring en gingen maar wat graag met de
Fam. van Dijke op de foto.

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

Ratti 2 dames in het nieuw
Dit seizoen kregen de dames van Ratti 2 een nieuw tenue aangeboden. Met op de
voorzijde Wasserij 't Wasbeertje en op de achterzijde Bakkerij Joop. Gerrie
Berendsen, Joop en Helma Bruggink ontvingen als dank een bos bloemen van de
dames. Het team is erg blij met dit mooie tenue.
Agenda
30 april
16 mei

Aanvang
Bestuursvergadering
Jeugdcommissievergadering

20.00 uur
20.00 uur

