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  Vanuit de webredactie 
 

Het seizoen loopt ten einde, de teams spelen hun laatste competitiewedstrijden 
en aansluitend zijn ze nog actief tijdens de drie-weekenden-toernooien en het 
onderlinge toernooi. De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang. 
Het bestuur en diverse commissies informeren de leden in deze nieuwsbrief over 
de laatste ontwikkelingen. 
In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen, in juni, zal een interview worden geplaatst 
met de nieuwe trainer van de heren-selectie Ratti-Socii te weten Ronnie Baten. 
Wij zijn benieuwd naar zijn eerste indrukken van beide verenigingen en wat zijn 
visie is voor het komend seizoen. 
Veel leesplezier! 
 

 
Vanuit het bestuur 
 

Beste Rattianen,  
We zijn bijna aan het eind van een druk seizoen. De laatste wedstrijden worden in 
mei nagenoeg allemaal nog gespeeld. Wat ik gezien heb in voetbal.nl zullen we 
geen kampioenen kunnen huldigen bij Ratti, hopelijk volgend seizoen wel. 
Diverse vrijwilligers zijn druk bezig met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. 
Hoeveel spelers hebben we en hoeveel teams kunnen we voor volgend seizoen 
inschrijven. Allemaal vraagstukken die vóór 20 juni beantwoord moeten worden. 
Het is nu nog koffie dik kijken, jullie worden via de mail op de hoogte gehouden. 
 

De SSA-commissie is ook druk in de weer. We hebben, zoals de webredactie al 
aangeeft, een nieuwe trainer kunnen vinden, namelijk de heer Ronnie Baten uit 
Groenlo. Hij is momenteel nog trainer bij Wolfersveen.  
Op 4 juni willen we een info avond organiseren voor alle leden die meer willen 
weten over de SSA Ratti-Socii van volgend seizoen. Op 12 juni wordt er een avond 
georganiseerd voor de spelers die graag in aanmerking willen komen voor een 
plaats in het team Ratti-Socii 1. Op deze avond zal de nieuwe trainer de spelers 
beter leren kennen. Het is vooral voor hem belangrijk te weten wat voor vlees hij 
in de kuip heeft. 
 

Er is nog een grote kans dat de vrouwen ook onder de SSA naamgeving gaan 
spelen, dus samen met Socii. De vrouwen van sv Almen kunnen geen team meer 
op de been krijgen, dus de samenwerking met Almen stopt hiermee. We willen 
Almen wel bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren. 
 

De Rabobank heeft ook een nieuwe actie, namelijk “Hart voor de Achterhoek”.  
Daar hebben wij ons dus ook voor aangemeld. Als je lid bent van de Rabobank, 
dan kun je stemmen op SV Ratti. Het stemmen is mogelijk vanaf 22 mei t/m 6 juni. 
Als het goed is heb je hierover ook een mail ontvangen van ons. Als er iets niet 
duidelijk is, mail me dan. Stuur de mail ook door naar familieleden, buren etc. 
Hoe meer stemmen, hoe meer geld we mogen ontvangen voor onze clubkas. 
Alvast bedankt namens Ratti.  
 

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. 
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Vanuit de onderhoudscommissie 
 

De onderhoudscommissie houdt ook dit jaar haar jaarlijkse onderhoudsdag en wel 
op zaterdag 23 juni a.s., aanvang 8.30 uur tot ongeveer 13.00 uur (incl. lunch). De 
teams zijn inmiddels gevraagd om per team 3 vrijwilligers te vragen om op deze 
morgen diverse ‘kleine klussen’ te verrichten.  
Het is belangrijk dat alle teams op een leuke manier het seizoen afsluiten. Het is 
ook belangrijk dat de accommodatie, die door alle leden een heel seizoen volop 
wordt gebruikt, schoon en opgeknapt wordt achtergelaten. Zo kunnen we met z’n 
allen straks in augustus/september weer ‘fris’ van start. 
Vrijwilligers, die niet verbonden zijn aan een team, kunnen zich natuurlijk ook 
opgeven via onderhoud@ratti.nl 
Tot ziens op zaterdag 23 juni! 
 
 
Ledenadministratie 
 

Het seizoen zit er bijna op. Overschrijvingen en aan- en afmelding worden weer 
actueel. Wenst men overschrijving naar een andere vereniging, dat kan t/m 15 juni 
a.s. Meldt dit bij de nieuwe en oude vereniging en het wordt verder door de nieuwe 
vereniging digitaal geregeld. Er is geen formulier meer nodig. 
 
 
Eigen (familie) toernooi(en) 
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). Zie ook bijdrage 
toernooicommissie! 
 
 
 
Nieuw speelschema klaverjasavonden 
 

Ook in het seizoen 2018-2019 organiseert de klaverjascommissie een 
klaverjascompetitie in het clubgebouw van SV Ratti. 
 
     Vrijdag 21 september  2018 
     Vrijdag 19 oktober 
     Vrijdag 16 november 
     Vrijdag 14 december 
     Vrijdag 18 januari 2019 
     Vrijdag 15 februari 
     Vrijdag 15 maart 
     Vrijdag 19 april 
 
 
   Aanvang 20.00 uur in clubgebouw 'De Eik'. 
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  Vanuit de kantinecommissie 
 
Kantine-inrichting 
Zoals op bijgaande foto te zien is hebben wij  
inmiddels een start gemaakt met het opruimen  
van diverse bekers. Uiteraard niet de meest  
nieuwe maar oudere exemplaren en die  
beschadigd waren. Een aantal zijn naar een  
goed doel gegaan (actie Bart Nijhof/Paul  
Zents). De grote bekerkast gaat waarschijnlijk  
naar de Oudheidkundige vereniging Vorden,  
een goede bestemming lijkt ons. Begin juni  
krijgen we hierover uitsluitsel. Binnenkort hopen  
we de nieuwe (informatie) TV te plaatsen. 
Deze moet in het nieuwe seizoen zeker actief  
zijn! Krijgt een vervolg dus!    
 
Kleding, zonnebrillen etc. 
We halen het nog een keer aan, er hangen al tijden dezelfde kledingstukken in 
de garderobe. Ons verzoek is dus om hier naar te kijken en eigendommen mee 
te nemen. Anders gaan ze medio juni zelf weghalen en gaan ze naar de 
kledingcontainer bij school. Voor de foto zijn de meeste teksten op de kleding 
zichtbaar. Dus kijk hier a.u.b. naar. 
Ook zonnebrillen laten liggen wordt populair en we vinden ze op diverse plaatsen 
zelfs op één van de posten van het toegangshek! Ze liggen nu in de kantine 
boven op de kast achter de bar (linker zijde). Let op je spullen!  Ook deze brillen 
graag weer meenemen! 

 
 
 
Kantinehulp  tijdens de toernooidagen  2 juni  t/m 17 juni 2018  
Zoals de toernooicommissie ook al aangeeft. Voor de toernooidagen zoeken we 
nog hulp voor met name in de kraam voor verkoop koffie, snoep, snacks etc. In 
de kantine (prikbord)  hangt een lijst waarop je je naam kunt invullen. Ook hebben 
de leiders een mail gehad om de ouders / spelers te benaderen. NB: Leiders bij 
toezeggingen de naam van de ouders s.v.p. op de lijst zetten. Ook anderen zijn 
uiteraard van harte welkom om te helpen en zet ook jouw naam op genoemde 
lijst. Bij voorbaat dank! Als je dat makkelijker vindt mag je de gegevens ook 
mailen of appen naar André Balvert of Jan Kieskamp. Mail adres van de TC kun 
je gebruiken te weten tc@ratti.nl  Bellen kan ook! 
 
AED 
In september/oktober willen we met de opleiding starten. We hebben wel 
aanmeldingen binnen gekregen maar het viel ons wat tegen ( aantal is 4) Nieuwe 
zijn nog steeds welkom. Dus als je de training wilt volgen meld je alsnog aan. 
AED-kennis is heel belangrijk, het kan levens redden. Aanmelden kan via Jan 
Kieskamp (0575-556941 of 06-25533250) Mailen kan ook naar 
janagnes@kpnmail.nl 
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Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.ratti.nl. 
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Agenda        Aanvang 
 

28 mei  Bestuursvergadering     20.00 uur 
02 juni  Toernooi JO9 (F) 6-tal  ’s morgens   09.00 uur 
02 juni  Toernooi JO15 (C) 11-tal  's middags   13.00 uur 
03 juni  Senioren Zondag reserve 7e klas /  
  Zaterdag reserve 6e klas KNVB   10.00 uur 
04 juni  Bestuursvergadering     20.00 uur 
09 juni  Toernooi JO11 (E) 7-tal ’s morgens   09.00 uur 
09 juni  Toernooi JO17 (B) 11-tal ’s middags   13.00 uur 
16 juni  Toernooi JO13 (D) 11-tal ’s morgens   09.00 uur 
16 juni  Toernooi JO19 (A) 11-tal ’s middags   13.00 uur 
17 juni  SIX-toernooi SV Ratti     10.00 uur 

Vanuit de toernooicommissie 
 

Beste Sportvrienden,  
De toernooicommissie draait op volle toeren om van het Ratti drieweekenden 
toernooi ook dit jaar weer een daverend succes te maken. De toernooien zijn dit 
jaar van 2 juni t/m 17 juni. Ook zullen alle teams 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. 
 

Johan Hartman heeft aangegeven dat dit zijn laatste toernooi is. Heb je 
belangstelling om bij de TC te komen, meld je aan bij een van de leden. Ook kan 
je ze benaderen voor meer info. 
 

Wij zoeken, zoals ook de kantinecommissie al aangeeft, nog kantinemedewerkers 
voor onze toernooien. Er hangt een lijst in de kantine op het informatiebord. Vul je 
naam rustig in. Veel handen maken licht werk. Als je wilt helpen mag je ook mailen 
naar tc@ratti.nl of appen naar André Balvert of Jan Kieskamp en bellen kan 
natuurlijk ook! 
 

Scheidsrechters zijn ook van harte welkom. Wil je een dagdeel fluiten, doe dan 
een mailtje naar bramkleinhaneveld@gmail.com of naar tc@ratti.nl  en wij nemen 
contact met je op. 
De toernooidatums zijn:   

2-6  JO8/JO9  ’s morgens 
2-6  JO15   ’s middags 
3-6  Heren Senioren  vanaf 10 uur 
9-6  JO11   ’s morgens 
9-6  JO17   ’s middags 
16-6  JO13   ’s morgens 
16-6  JO19   ’s middags 
17-6  SIX-toernooi 

 

Met vriendelijke groet, TC sv Ratti 
 
 
 
Vanuit de commissie Technische Zaken 
 

De CTZ heeft donderdagavond 24-5-2018 vergaderd. Het was te kort dag om de 
uitkomsten nog in deze nieuwsbrief op te nemen. Er werd overlegd over het aantal 
teams komend seizoen maar ook over de indeling, dus in welke team de diverse 
spelers komen te spelen. Je begrijpt dat dit puzzelen was omdat we nu ook met 
de SSA te maken hebben. In de slot nieuwsbrief en ook via een mail worden jullie 
nader geïnformeerd. 
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