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Vanuit de webredactie
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief. Wij zullen ook dit seizoen jullie weer met vol
enthousiasme berichten over het wel en wee van de vereniging via onze website
en de nieuwsbrieven. Wij vragen ondersteuning hierin vanuit het bestuur,
commissies en teams. Een persoonlijke bijdrage mag natuurlijk ook, dit houdt de
berichtgeving levendig.
Er ligt een bijzonder seizoen voor ons. Voor het eerst wordt op grote schaal met
een buurvereniging samengewerkt. Een van de voordelen is dat we met het
eerste heren-team weer in de standaard klasse kunnen spelen. Wij wensen alle
spelers van Socii en Ratti een sportief en succesvol seizoen!!
Van het bestuur,
De zomervakantie zit erop. De eerste voetbaltrainingen zijn geweest, diverse
teams spelen / speelden al bekerwedstrijden. De competitie start spoedig.
De SSA Ratti-Socïi draait ook op volle toeren. Tot dusver zijn de resultaten van
het 1e team tot onze tevredenheid (resultaten weliswaar wat wisselend). We
zullen zien wat het vlaggenschip in de competitie gaat doen. Zondag 23
september is de eerste competitiewedstrijd van het 1e team bij Socïi, komt allen
om
het
nieuwe
team
te
ondersteunen!
Bij de jeugd spelen de JO19 en JO17 weer in een samenwerking met vv Vorden,
al heten ze nu weer gewoon Ratti JO19 / JO17.
De vrouwen spelen dit seizoen ook onder de SSA, waarbij het 1e team alle
wedstrijden in de Kranenburg speelt. Het 2e team zal om en om spelen in
Wichmond en Kranenburg. We hopen dat al onze voetballers met veel plezier,
sportiviteit en succes het komende seizoen hun wedstrijden zullen spelen.
Op maandag 1 oktober wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering
gehouden. Het bestuur heeft een kandidaat gevonden die de functie van
voorzitter gaat vervullen. Als de ALV het goedkeurt, dan is ons bestuur weer
volledig. Je bent van harte welkom op deze vergadering.
Via deze weg wil ik graag een oproep doen aan iedereen voor de rol van
scheidsrechter (m/v) bij onze wedstrijden.
Daar ik de planning doe, voorzie ik dit seizoen dat het moeilijk wordt. Vooral bij
de jeugd op de zaterdag. En om de huidige scheidsrechters niet te veel te
belasten, zou het prettig zijn om enkele fluitisten erbij te hebben, zodat we een
mooi schema kunnen maken.
Indien gewenst is een clubscheidsrechters cursus altijd mogelijk.
Heb je interesse of wil je meer informatie, doe dan een mailtje naar
voorzitter@ratti.nl of een belletje naar André Balvert.

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

Met sportieve groet,
Het Bestuur van SV Ratti.
Welkom
Wij heten onderstaande leden (wederom) van harte welkom bij onze vereniging.
Thijmen Groot Jebbink
JO9
Nina Fokkink
JO13
Douwe Lichtenberg
Herenafdeling
Patryk Zents
Herenafdeling
Wij wensen jullie veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti.
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Kantinecommissie
Kantinediensten
De mensen van de kantinecommissie zijn druk in de weer geweest om de
kantinediensten zo goed mogelijk naar de teams te verdelen. Dat valt zeker niet
mee nu een aantal teams anders zijn samengesteld en ook de nieuwe SSA met
Socïi een feit is. Na wat aanloopproblemen zullen ze daar zeker uitkomen. Wel
zal de kantine straks bij wedstrijden van het eerste team SSA Ratti-Socïi drukker
bezocht worden dan afgelopen jaren het geval is geweest. Omdat de wedstrijden
om en om worden gespeeld bij Socïi en bij Ratti doet zich dat maar 1x per maand
voor. Extra assistentie van de leden is dan meer dan welkom en mogelijk
benaderen ze je hiervoor een keer. Ook hopen we dat we, naast de spelers,
andere mensen kunnen inzetten bij de diverse thuiswedstrijden en dat die zich
aanmelden bij de kantinecommissie. Dat zou heel fijn zijn!
Alcoholvrij bier
De verkoop van alcoholarm en alcoholvrij bier stijgt nog steeds, ook bij SV Ratti.
Dat is een goede zaak lijkt ons. In de kantine zijn momenteel 4 soorten
verkrijgbaar nl Grolsch-Radler 2%, Grolsch-Radler 0% , Amstel-Radler 0%
suikervrij (wel met zoetstof) en Grolsch 0%. Deze laatste wordt met name door
klanten gedronken die de zoete smaak van de
3 andere soorten willen mijden. Blijkt nu naar
verloop van tijd dat een soort niet of nauwelijks
wordt verkocht dan overwegen we deze
uit het assortiment te nemen of eventueel te
vervangen door een ander soort AV-bier.
Uiteraard blijven we de standaard flesjes
Grolsch bier (pijpjes) 5% alcohol verkopen.

Garderobe
Het komt in bijna iedere nieuwsbrief terug maar wees a.u.b. zuinig op je
spullen! Paraplu’s, kleding, voetbalschoenen, sportdrinkflessen overal kom je
het tegen; in de garderobe, buiten op de terassen, in het ballenhok bijvoorbeeld
tussen de hesjes etc. We bewaren het wel een tijdje maar na verloop van tijd
na eerst een paar aankondigingen gaat het toch richting kledingcontainer etc.
Dus graag aandacht hiervoor!

AED
Op 31-10-2018 wordt de jaarlijkse herhalingscursus weer gehouden in de Rattikantine waaraan een aantal Ratti-leden deelnemen. Later dit jaar start nog een
basiscursus. In de vorige nieuwsbrieven hebben we daar ook aandacht aan
besteed. Aanmelden kan nog bij Jan Kieskamp tot 1-10-2018 (mail
janagnes@kpnmail.nl Telefoon 0575-556941 resp 06-25533250).
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Vanuit de onderhoudscommissie
Het zijn hectische maanden geweest voor onze terreinmeester Bart Nijhof. Door
de vele tropische dagen hadden de velden het zwaar te verduren. Echter door
de vele sproeibeurten bleef de schade beperkt en lagen de velden bij de start
van het seizoen er prima bij. Bart, bedankt voor jouw tomeloze inzet!!
Een nadeel van al het sproeien was dat de reclameborden en doelen erg vies
waren geworden. Op zaterdagmorgen 25 aug. jl. werd alles, door een 14-tal
vrijwilligers, in een paar uurtjes weer mooi schoon gemaakt. Ook nu bleek weer
‘vele handen maken licht werk’.
In dezelfde periode werden de kleedkamers en kantine schoon gemaakt door
schoonmaakbedrijf Van Bentum uit Hengelo. Dit alles maakte dat de
accommodatie voor aanvang van de eerste wedstrijden er goed verzorgd bij lag.
Nogmaals dank aan alle vrijwilligers.

Vacature: Coördinator onderhoudscommissie
Binnen de onderhoudscommissie komt per januari 2019 de functie vrij van
Coördinator. Jan Waarle heeft te kennen gegeven dan te stoppen met zijn
vrijwilligerswerk binnen de commissie.
Heb je interesse in deze functie en wil je nadere informatie over de
werkzaamheden neem dan contact op met Jan of met een van de bestuursleden.
Wijzigen onder 16 niet meer mogelijk in de voetbal-app
Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
van kracht. Die stelt dat kinderen tot 16 jaar niet zelf mogen aangeven of
zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform. En dit
geldt dus ook voor de persoonlijke instellingen van kinderen onder 16 in
de voetbal-app. Wie kan deze gegevens in app dan wel wijzigen en hoe
doe je dat nu? Meer informatie vind je hier.

Nieuw speelschema klaverjasavonden
Ook in het seizoen 2018-2019 organiseert de klaverjascommissie een
klaverjascompetitie in het clubgebouw van SV Ratti.

\

Aanvang 20.00 uur in clubgebouw 'De Eik'.

Vrijdag 21 september 2018
Vrijdag 19 oktober 2018
Vrijdag 16 november 2018
Vrijdag 14 december 2018
Vrijdag 18 januari 2019
Vrijdag 15 februari 2019
Vrijdag 15 maart 2019
Vrijdag 19 april 2019
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Info-kastje entree
Het ‘Ratti-kastje’ dat jaren in Vorden dienst deed als informatiepunt is in ere
herstelt. Frans Lebbink, Frans Bleumink en Laurens Bleumink hebben hiervoor
gezorgd. Na een opknapbeurt heeft het een mooie plek gekregen bij de ingang.
Frans, Frans en Laurens, bedankt voor jullie inzet!

Ledenadministratie
Nu de (spelende) leden zelf de pasfoto in hun voetbal-app, waarmee ze ook in
sportlink staan, aan mogen passen komen we regelmatig foto's tegen die niet aan
de regels van de bond voldoen nl. herkenbaar zijn voor bv. de scheidsrechter.
Zouden jullie bij het wijzigen van de foto hiermee rekening willen houden? Bij
voorbaat dank.

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

Agenda
21 september
24 september
01 oktober
19 oktober
31 oktober
05 november

Klaverjasavond in het clubgebouw
Bestuursvergadering
ALV in het clubgebouw
Klaverjasavond in het clubgebouw
AED-training
Bestuursvergadering

Aanvang
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur

