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Beste leden,
Het heeft een tijdje op zich laten wachten maar hier is dan de 1e nieuwsbrief
van s.v. Ratti. In het seizoen 2013-2014 is het laatste clubblad uitgekomen en
besloten om de website hét medium van Ratti te maken waarin de nieuwsbrief
een onderdeel is. Eerst is een ‘brainstormteam’ bezig geweest met de vraag
‘hoe verder met de website’ en ‘wat moet het alternatief zijn voor het clubblad’.
Het was een moeizaam traject maar uiteindelijk heeft dit geleid tot het vormen
van een webredactie.
Jullie lezen deze nieuwsbrief op een geheel vernieuwde website, gemaakt door
Roy Nijkamp. Wij willen Roy bedanken voor zijn inzet en adviezen en wij vinden
dat de nieuwe website gezien mag worden!!
De teams hebben, zoals ook door de voorzitter in zijn voorwoord is
aangegeven, als vanouds een eigen pagina evenals alle commissies.
De sponsoren hebben een prominente plaats gekregen op de site, zowel op
een eigen pagina als bij hun eigen team. De homepagina van de site is bedoeld
voor het dynamische nieuws. De nieuwsbrieven zijn daar een aanvulling op met
bestuursmededelingen en achtergrondinformatie. Het streven is om
maandelijks een nieuwsbrief uit te brengen. De toekomst zal uitwijzen of dit
haalbaar en/of zinvol is.
Op maandag 14 september a.s. is er een informatie avond gepland voor de
correspondenten van de teams en commissies. Op die avond wordt min of
meer het startschot gegeven voor, naar wij hopen, een optimaal gebruik van de
nieuwe website en het optimaal informeren van de leden.
Wij hebben er zin in en hopen dat de interactie binnen de vereniging groot is!
Met vriendelijke groet,
De webredactie.

Voorwoord van de voorzitter
Beste lezer,

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

Ook s.v. Ratti wil met haar tijd meegaan. Binnenkort is de vernieuwde Ratti
website voor iedereen beschikbaar. Deze website moet het informatieve
medium van de vereniging worden. Alle voetbalteams hebben een eigen
pagina. Ook is er informatie over diverse commissies, daarnaast is er
algemene informatie over s.v. Ratti beschikbaar. Naar sponsoren kan worden
doorgelinkt. Ons clubblad “de Scrimmage” verdwijnt. Wel heeft het bestuur
afgesproken dat er regelmatig een Nieuwsbrief op de Ratti website wordt
gezet. In deze nieuwsbrief staat allerhande informatie en bestuurlijk nieuws
over onze club. Degenen welke geen internet hebben, krijgen een papieren
versie in hun brievenbus.
Vervolg op volgende pagina
.
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Vervolg van vorige pagina
Er is een webredactie samengesteld, deze redactie bestaat uit de volgende
personen: Hester Eggink, Jan Waarle, Mario Roelvink, Paul Zents en Jan
Kieskamp. Ze hebben als uitdagende taak om samen met alle Ratti leden zorg
te dragen voor een blijvende actuele Ratti website. Daarnaast brengen zij de
Nieuwsbrief uit. De eerste Ratti Nieuwsbrief heeft u nu onder uw ogen. Met
dank aan de webredactie!
Veel leesplezier!
Bert Tuinman, voorzitter.

Vanuit het bestuur
Groot onderhoud hoofdveld
Het groot onderhoud van het hoofdveld is goed verlopen. Er ligt een mooie
‘nieuwe’ grasmat die recent in dagblad De Stentor werd beoordeeld met een 8.
In de toelichting stond omschreven: ‘een pareltje in de achterhoek, die
standaard voetbal verdient’. Een mooier compliment kunnen de
onderhoudscommissie en De Groenmakers uit Doetinchem niet krijgen.
Presentatie-jubileumgids SV Ratti
Het bestuur brengt, in samenwerking met MijnenMedia bv, begin oktober een
presentatie-jubileumgids uit i.v.m. het 70 jarig jubileum van de vereniging. De
gids zal worden verspreid onder alle leden, sponsoren, vrijwilligers en
donateurs en zal liggen op een aantal centrale punten in Kranenburg en
Vorden. Wij hopen op een unieke uitgave die door veel leden en
belangstellenden wordt bewaard.
Afscheid van Joost van Duin als jeugdcoördinator
Joost is per 1 september gestopt als jeugdcoördinator. Hij heeft 3 seizoenen
leiding gegeven aan de jeugdcommissie. Wij bedanken Joost voor zijn inzet en
betrokkenheid en wij zullen hem zeker nog zien bij Ratti als supporter van zijn
zoon die bij de B-junioren speelt.
Verkennende gesprekken Ratti-Vorden-Socii
In het beleidsplan 2014-2015 is opgenomen dat Ratti actief, doelgericht en
weloverwogen de samenwerking zoekt met andere verenigingen, zonder
daarbij de kracht en de identiteit van de eigen vereniging uit het oog te
verliezen. De eerste stappen hierin zijn gezet. In het komende seizoen zullen
de eerste verkennende gesprekken plaatsvinden tussen Ratti, Vorden en Socii.
Daarnaast zijn er in het afgelopen seizoen vanuit de werkgroep Jeugd ook de
eerste contacten gelegd met de jeugdafdelingen van Klein Dochteren en SVBV.
Verlichting parkeerterrein
Ratti is in overleg met school De Kraanvogel over het verlichten van het
parkeerterrein. Ook het pad van de school naar het parkeerterrein zal hierin
worden meegenomen.

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

Het nieuwe kantineschema is uit, zie onder de rubriek commissies - kantine.

Agenda
14 sept
18 sept
28 sept
3 t/m 11 okt
12 okt
16 okt

Info-avond correspondenten nieuwe website
Klaverjasavond
Bestuursvergadering
Week van de scheidsrechters
Algemene Ledenvergadering
Klaverjasavond

Aanvang
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u
20.00u

