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Vanuit de webredactie
Nu Paul Zents voorzitter is geworden van de vereniging is hij gestopt met zijn
vrijwilligerswerk binnen de webredactie. Paul is vanaf het begin betrokken
geweest bij de omzetting van clubblad ‘Scrimmage’ naar de nieuwsbrief en het
maken van een nieuwe website. Wij bedanken Paul voor zijn inzet en wensen
hem veel succes met zijn nieuwe functie.’
De webredactie is samen met het bestuur bezig om een informatiescherm in de
kantine te realiseren. Het scherm heeft al een prominente plek gekregen. Samen
met webmaster Roy Nijkamp wordt nu gekeken hoe we het beste de informatie
kunnen verwerken in samenhang met de website. Verder komen binnenkort de
uitslagen en standen van alle teams weer terug op de website en worden deze
natuurlijk ook op het nieuwe informatiescherm in de kantine geplaatst. Met het
plaatsen van het informatiescherm kunnen we jullie nog beter informeren over
het reilen en zeilen van de vereniging.
Van het bestuur,
Beste Ratti leden en vrijwilligers van de club uit Kranenburg,
Hier dan de eerste inbreng voor deze nieuwsbrief van de door jullie op de
Algemene Ledenvergadering van 1 oktober 2018 nieuw gekozen voorzitter.
Het seizoen is weer begonnen in de nieuwe opzet SSA wat staat voor
Samenwerking Senioren Afdeling Ratti-Socii, wat dus ook betekent dat de jeugd
hier niet onder valt. De eerste wedstrijden zijn gespeeld uit en thuis in Wichmond
en hier op ons terrein, nog met wat wisselende resultaten, maar het seizoen is
nog heel erg pril met andere woorden alles is nog mogelijk!
Het loopt allemaal zoals het loopt en ik kan er nog niet helemaal m`n vinger
achter krijgen wie wat en hoe organiseert of regelt maar dat zal zeker komen.
De leiders en trainers en de spelers overleggen veel met elkaar en vaak heel
snel begrijp ik! Appen heet dat tegenwoordig en dat is de kortste weg van
communicatie.
Zondag 14 oktober zal in de thuiswedstrijd van Ratti-Sociï 1 het nieuwe tenue
worden gepresenteerd. De wedstrijd tegen Angerlo is om 14 uur in ons “stadion
De Eik”.
Verder ga ik proberen om de dingen te doen bij de club die ik heb beloofd op de
Algemene Ledenvergadering, voor zover die dan ook in mijn vermogen liggen.
Maar zoals ik al heb gezegd ik kan dat natuurlijk niet alleen, we doen het samen
in de eerste plaats met de andere bestuursleden en natuurlijk met jullie allemaal.
Ik bedoel met nadruk alle vrijwilligers, en dat zijn er gelukkig heel veel!

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

Ik spreek de wens uit dat we een sportief seizoen tegemoet gaan en dat we ook
samen ergens in het seizoen een kampioen kunnen huldigen!
Met vriendelijke groet,
Paul Zents
voorzitter SV Ratti
Welkom
Wij heten onderstaand lid wederom van harte welkom bij onze vereniging
Pim Haccou
JO19
Wij wensen je veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti.
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Algemene ledenvergadering SV Ratti dd 1-10-2018
Ruim 30 leden kwamen deze avond op de vergadering, welke exact om 20.00
uur door interim voorzitter André Balvert werd geopend. De gebruikelijke
agendapunten werden afgewerkt en deden geen stof opwaaien of leidden tot een
discussie. Er was bijvoorbeeld geen contributieverhoging en de stand van de
financiën van de club werden door de penningmeester Richard ten Pas goed uit
de doeken gedaan waarna het bestuur bij monde van kascommissielid Marieke
Tuinman decharge werd verleend.
Bij de bestuursverkiezing werd de voorzittershamer door André Balvert
overgedragen aan Paul Zents welke in zijn maidenspeech 5 punten aangaf
waarom hij het zag zitten om voorzitter te worden. André werd door het zittende
bestuur bedankt voor het vele goede werk wat hij heeft gedaan en zal blijven
doen maar dan in de rol van voorzitter SSA en bestuurslid facilitaire zaken. Na
de pauze gaf dezelfde André Balvert een presentatie hoe de samenwerking met
Socii (SSA) precies in zijn werk gaat.
Verder werden er een aantal mensen gehuldigd omdat ze zoveel jaren lid waren
van de club. Zie foto onder met daarop van links naar rechts:
Gerdien Heuvelink 40 jaar, Roy Waarle 25 jaar, Hans Berenpas 25 jaar, Wim
Wassink 50 jaar, Rob Holtslag 25 jaar, Jan-Peter (Piet) Ooms 25 jaar en Bertus
Waarle 25 jaar lid.
Andre Arfman 25 jaar lid kon helaas niet aanwezig zijn tijdens de
ledenvergadering, hij krijgt het speldje en een bloemenbon thuis gestuurd.
Verder een foto met daarop André Balvert die door secretaris Rob Holtslag wordt
bedankt voor zijn rol als interim voorzitter.

Ledenadministratie
Jan Waarle is gestopt met het bijhouden van de ledenadministratie. Inmiddels is
het beheer van Sportlink overgedragen aan secretaris Rob Holtslag. Hierbij is de
ledenadministratie, na een aantal jaren, weer terug bij het secretariaat. Het
mailadres is ledenadministratie@ratti.nl

WORD SCHEIDSRECHTER!
Lijkt het je leuk om wedstrijden te fluiten? Zie jij jezelf een voetbalwedstrijd in
goede banen leiden? Klik dan hier voor meer informatie!
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Jeugdafdeling
De jeugdafdeling is het nieuwe seizoen gestart met drie pupillen en drie junioren
teams.
De pupillen zijn JO9, JO11 en JO13.
JO9 speelt net als vorig seizoen zes tegen zes op een kleiner veld. Veel
balcontacten en veel doelpunten zijn het resultaat. JO11 speelt dit seizoen voor
het eerst 8 tegen 8 in een nieuwe spelvorm. JO13 speelt ‘gewoon’ 11 tegen 11.
Bij de junioren hebben we een JO15, JO17 en JO19 team. JO17 en JO19 werken
samen met VV Vorden. Wekelijks draaien bij JO17 twee spelers van Vorden in.
JO19 krijgt hulp als dat nodig is. De Samenwerking gaat goed. Dit seizoen zijn
we mede daardoor goed begonnen.
De JO13, JO17 en JO19 hebben de bekerpoule gewonnen en spelen op 20
oktober hun wedstrijd in de volgende ronde. Alle teams zijn goed aan de
competitie begonnen. De komende weken wijzen uit waar de teams staan in hun
competitie.
Stagiaire
Anna de Jonge loopt dit seizoen stage bij de jeugd. Zij is op de trainingsavonden
en op zaterdagochtend aanwezig en helpt waar nodig. Zo heeft ze al
verschillende teams getraind en wedstrijden begeleid.
We wensen haar veel succes en plezier dit seizoen.
Regelmatig draaien oudere jeugdspelers ook mee bij trainingen of wedstrijden in
het kader van maatschappelijke stage. Dit is een mooie gelegenheid om ervaring
op te doen en een steentje bij te dragen.
Scheidsrechters
Dit seizoen zitten we helaas wat krap in de scheidsrechters. Als je wel eens een
wedstrijd wilt fluiten, neem dan contact op met André Balvert. Hij maakt de
schema’s. Een jeugdwedstrijd fluiten is ook voor minder ervaren scheidsrechters
goed te doen, zeker bij de jongere jeugd. Schroom daarom niet als het je wat
lijkt. Vind je het leuk dan is er altijd de mogelijkheid via de vereniging een cursus
bij de KNVB te volgen.

Start competitie seizoen 2019-2020

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

Net als in de voorgaande twee seizoenen wordt er ook in het amateurvoetbaljaar
2019/’20 na de zomer afgetrapt. Uit onderzoek onder veel betrokkenen uit het
amateurvoetbal kwam deze situatie wederom naar voren als de meest geschikte
startperiode. Eind augustus staan de eerste wedstrijden op het programma.
Het startmoment levert veel voordelen op. Niet alleen hoeven minder voetballers
hun eerste wedstrijden te missen, ook kunnen clubs, trainers en spelers zich
beter voorbereiden op de aftrap van het voetbaljaar. Bovendien worden in deze
situatie meer wedstrijden gespeeld in de lente, waardoor de kans op mooi weer
aanzienlijk stijgt en er dus minder kans is op afgelastingen
.
In het weekeinde van 31 aug. en 1 sept. beginnen de bekercompetities. Op 21
en 22 september starten de overige competities van de categorie A en B,
waaronder de Topklasse vrouwen en de overige mannen-, vrouwen- en
jeugdcompetities.

Agenda
19 oktober
31 oktober
05 november
16 november

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

Aanvang
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

