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Vanuit de webredactie
Voor jullie ligt de 3e nieuwsbrief van dit seizoen en het is de bedoeling dat vóór
de feestdagen ook de december nieuwsbrief nog uitkomt. De webredactie heeft
donderdag 15 november overleg gehad. Een aantal belangrijke punten kwamen
hierbij naar voren o.a. hoe we de presentatie van nieuwtjes nog beter (digitaal)
kunnen regelen. We denken daarbij ook aan de actuele uitslagen en standen.
Verder de uitbreiding van (media) sponsoring etc.. We krijgen de nieuwsbrief
maandelijks altijd goed gevuld toch zou de bijdrage van een aantal teams nog
beter kunnen maar dat is al vaker aangehaald.
We wensen een ieder weer veel leesplezier!
De webredactie

Van het bestuur,
Beste Ratti leden en vrijwilligers van de club uit Kranenburg

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

Hierbij mijn inbreng voor de nieuwsbrief over de maand november 2018.
We hebben afgelopen maandag 5 november de eerste vergadering gehad in de
nieuwe bestuurssamenstelling, zoals die is gekozen op de Algemene
ledenvergadering van 1 oktober 2018. We hebben in deze vergadering een
belangrijke beslissing moeten nemen zoals ik hieronder schrijf.
Wat misschien ook een aantal mensen al hebben gezien is namelijk dat we
besloten hebben om een nieuwe grasmaaier (trekker) aan te schaffen omdat de
oude na 17 jaar trouwe dienst gewoon “op” was. Deze nieuwe machine is
zaterdag 10 november afgeleverd door Bulten Techniek Vorden (Eric Bulten) met
deels sponsoring! Ik wens de mensen die hem gebruiken, voornamelijk Bart en
Laurens veel werkplezier toe! Zie verder de foto’s in de bijdrage van de
onderhoudscommissie.
We hebben donderdag 8 november 2018 een evaluatiegesprek gehad met
trainer Ronnie Baten en deze is positief verlopen. Ik hoorde ook dat het trainen
en de te spelen wedstrijden in Wichmond (sportpark De Lankhorst) en
Kranenburg (sportpark De Eik) goed verlopen. Ik bedoel ook dat waar men traint
en speelt door de SSA vorm steeds wisselt maar we horen hier weinig klachten
over en dat is fijn!
Verder zijn er wat de wedstrijden betreft nog geen afgelastingen. Als het een
beetje meezit worden alle geplande wedstrijden deze seizoenshelft ook nog
afgewerkt.
Daarna gaan we zo zoetjes aan naar de winterstop toe, ik heb begrepen dat er
op 13 december de laatste trainingen zijn mits de velden dan nog goed te
gebruiken zijn tenminste maar daar gaan we van uit.
Tot de volgende nieuwsbrief!
Met vriendelijke groet,
Paul Zents, voorzitter
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Nieuw tenue voor SSA Ratti-Socii 1
Op zondagmiddag 14 oktober jl., voor de thuiswedstrijd tegen Angerlo Vooruit,
kreeg het 1e team een nieuw tenue aangeboden door Schildersbedrijf Peters,
Hissink Rietdekkers en Timmerfabriek Besseling. In het nieuwe tenue zijn de
kleuren van Ratti en Socii verwerkt.
Daarnaast kreeg het team van Veehandel Hissink en Free-Wheel nieuwe
inloopshirts en trainingspakken. De sponsoren werden bedankt voor deze mooie
outfit en kregen uit handen van bestuurslid André Balvert bloemen aangeboden.

Kantinecommissie
Activiteiten
Afgezien van bijzondere overleggen/activiteiten (bijvoorbeeld kaarten) etc. is de
kantine na de laatste trainingsavond op 13-12-2018 gesloten tot begin januari.
Wel willen we zoals we ook andere jaren deden aan deze avond een bijzonder
tintje geven in de vorm van een speciale clubavond waarbij we hopen op een
grote opkomst. Uiteraard staan er weer diverse hapjes klaar! Deze avond is met
een initiatief van Antoon Peters in samenwerking met de KC. Op 13 januari 2019
is de nieuwjaarsreceptie na het traditionele zaalvoetbaltoernooi. De invulling
hiervan regelt het bestuur met de activiteitencommissie en uiteraard met
ondersteuning van de kantinecommissie. Binnenkort zullen jullie hierover meer
lezen op de website van Ratti of in de volgende nieuwsbrief van december 2018.
Kerstmarkt 2018 Kranenburg
Verder staat de kantinecommissie ook dit jaar weer op de kerstmarkt in
Kranenburg en wel op het terrein voor de Sint Antoniuskerk. We gaan oliebollen
verkopen met misschien een kleine uitbreiding van erwtensoep en broodjes
knakworst. Voor de verkoop van 11.00 uur tot 17.00 uur hebben we nog wat hulp
nodig. Zou fijn zijn als wat leden ons willen helpen, 2 a 3 personen is genoeg:
senioren heren/dames maar ook jeugd vanaf de JO-17/JO-19 zijn welkom! Geldt
trouwens ook voor niet-spelende leden, ouders van spelers etc. Het is een leuk
werkje bleek ons vorig jaar al!. We hebben al een aanmelding van Gerdien
Heuvelink! Gaat om de tijd van 11.00 uur-14.00 uur en/of van 14.00 uur-17.00
uur. Dus bewust niet te lang achtereen! Graag melden bij Jan Kieskamp telefoon
556941 of 06-25533250. Mailen (janagnes@kpnmail.nl) of appen mag ook!
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Onderhoudscommissie
Nieuwe zitmaaier
Op zaterdag 11 november jl. kreeg de onderhoudscommissie de beschikking
over een nieuwe zitmaaier. Omdat de oude zitmaaier langzamerhand veel
onderhoud vroeg was het tijd voor een nieuwe. Terreinmeester Bart Nijhof en
Laurens Bleumink zijn blij met de nieuwe aanwinst.

De nieuwe multifunctionele zitmaaier werd gelijk ingezet om het blad van veld 1
te verwijderen. Op de foto te zien lukte dat prima!
Zuinig zijn met energie
Nu de winter weer voor de deur staat en de verwarming vaak weer extra moet
branden is het zaak dat we zuinig met energie omgaan. In de kantine en de
kleedkamers hebben we één en ander wel goed geregeld met schakelklokken
maar dan moeten we er met z’n allen wel aan denken dat we de deuren goed
dicht doen. Met name tijdens de trainingsuren zien we regelmatig dat de
buitendeuren van de kleedkamers wijd openstaan! Ook al is het misschien
mondjesmaat het scheelt toch weer in stookkosten als deze steeds worden
dichtgedaan door de spelers/leider/trainers. Ook als je ziet dat een ander ze open
heeft laten staan: doe ze dicht!!

Opfriscursus AED-training
Op woensdagavond 31 oktober jl. vond er weer een opfriscursus plaats in het
clubgebouw van Ratti. Zeven leden van Ratti en 8 leden van Kranenburgs Belang
waren op deze avond aanwezig.
Hoe belangrijk deze AED training is bleek wel weer op 14 oktober jl. De
scheidsrechter van de wedstrijd VSV – De Meer, in de zondag derde klasse,
kreeg tijdens de wedstrijd een hartstilstand. Dankzij de Automatische Externe
Defibrillator (AED) bij VSV én het kordate optreden van een aantal vrijwilligers is
hij nog in leven.
Het bestuur is inmiddels akkoord gegaan om nog wat extra mensen op te leiden.
Wel hangt hier een prijskaartje aan maar is het zo dat een aantal
zorgverzekeraars de eerste (basis) training en de kosten van een
herhalingstraining vergoeden.
In het geval dat de kosten niet worden vergoed neemt Ratti deze voor haar
rekening.
De mensen die zich hebben aangemeld krijgen hierover binnenkort een mail.

4
Dartavond SV Ratti
Op vrijdagavond 23 november a.s. organiseert de activiteitencommissie weer
haar jaarlijks terugkerende dartavond. Kom gezellig een pijltje gooien in de
kantine van SV Ratti!
Voor iedereen die het gezellig vind of fanatiek wil mee doen.
Aanvang van de dartavond is 19.30 uur.
Opgave voor deze avond kan in de kantine van SV Ratti.
Voor de flyer klik hier of zie hieronder.

Wedstrijdzaken-app steeds prominenter aanwezig in het voetbal
Het is nog maar ruim een jaar geleden dat het veldvoetbal is gaan werken met
het mobiele digitale wedstrijdformulier. En het zaalvoetbal zelfs al een jaar
langer. De plastic spelerspassen liggen ver achter ons en het gebruik van de
smartphone of tablet is gemeengoed geworden.
Na het amateurvoetbal is begin dit kalenderjaar ook het betaald voetbal
overgestapt op de Wedstrijdzaken-app en ook het pupillenvoetbal doet sinds dit
seizoen een spelersopgaaf in de Wedstrijdzaken-app.

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

Lees het hele verhaal op KNVB-Assist.

Agenda
23 november
27 november
28 november
03 december
14 december

Dartavond
Overleg Bestuur/AC/Kantinecommissie
Jeugdcommissievergadering
Bestuursvergadering
Klaverjasavond in het clubgebouw

Aanvang
19.30 uur
20.00 uur
20.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

