
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
Jaar 1, nummer 3  - November 2015 

In deze editie: 
 

- Welkom 
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leidersoverleg 
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- Cursus reanimatie  
- Agenda 

Contact 

S.V. Ratti 

Clubgebouw ‘De Eik’ 

Eikenlaan 15a 

7251 LT Kranenburg 

 

Tel: 0575 – 556856 

Email: info@ratti.nl 
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Welkom 
 

Dit seizoen heten wij onderstaande leden van harte welkom bij onze 

vereniging: 

Tom Bruinsma   Zondag 2 

Ariët Kieskamp   Dames 

Liam Kervel   Mini-F-Pupillen 
 

Wij wensen jullie veel voetbalplezier, óp en rondom de velden van SV Ratti. 

 

Ledenadministratie 
 

In tegenstelling tot de heren- en damesteams is de bezetting bij de 

jeugdafdeling (zeer) goed te noemen. Afgelopen week hebben wij weer een 

mini-F-pupil welkom geheten. De vereniging heeft op dit moment in totaal 21 

mini-F- en F-pupillen. Een mooi aantal voor een kleine vereniging. Aangezien 

de afvallers binnen de jeugdteams door de jaren heen gering is ziet de 

toekomst voor de heren- en damesteams er goed uit. 
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Trainers- en leidersoverleg 
 

Donderdag 29 okt. jl. heeft het 1e trainers- en leidersoverleg van dit seizoen 

plaatsgevonden. Hiervoor worden de dames- en herenteams, het B-team en 

alle betrokken functionarissen uitgenodigd. In de laatste seizoenen staat het 

overleg hoofdzakelijk in het teken van de bezetting van de teams. In 

tegenstelling tot de jeugdafdeling kampen de heren- en damesteams met een 

(zeer) krappe bezetting. Daarom is regelmatig overleg van belang, om de 

vinger aan de pols te houden en waar nodig bij te kunnen sturen. Oproepen 

voor nieuwe leden zijn geplaatst, leden benaderen hun familie- en 

vriendenkring en er wordt een beroep op de spelers gedaan om zich niet te 

snel af te melden voor een wedstrijd. Laten we hopen dat we het aantal teams 

kunnen handhaven. Met name bij de dames is het van groot belang om twee 

teams te behouden ook om in de toekomst de jeugdspeelsters die doorkomen 

beter in te kunnen passen. 

 

Commissie technische zaken 
 

Dit seizoen is de commissie technische zaken in het leven geroepen. Deze 

commissie is één van de actiepunten uit het beleidsplan- en functieboek van 

onze vereniging. 

In de commissie zijn de verschillende afdelingen van de verenigingen 

vertegenwoordigd door de volgende personen: 

- Heren prestatief – Gerard Waarle 
- Heren recreatief – Raymond Lichtenberg 
- Heren zaterdag – André Balvert 
- Dames – Hanneke Nijenhuis 
- Jeugd – Frans Lebbink 
- Scheidsrechters – nog in te vullen 
- Bestuur – Robert Ruiterkamp 
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Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Mario Roelvink  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Voor contactgegevens 

zie www.svratti.nl. 

Basiscursus reanimatie met AED 
 

Per jaar overlijden 250 mensen op het sportveld aan de gevolgen van een 

hartstilstand. Ondanks dat hoge aantal wordt op veel sportclubs nog geen 

reanimatiecursus gegeven. Als iemand tijdens een wedstrijd of training een 

hartstilstand krijgt moet direct handelend opgetreden worden. Hoe meer 

mensen bij een club kunnen reanimeren, hoe beter. 

Dit is voor Ratti een goede reden om de basiscursus reanimatie op onze locatie 

plaats te laten vinden. Afgelopen 26 oktober vond er een basiscursus 

reanimatie plaats in de kantine van Ratti in samenwerking met Stichting 

Reanimatie & AED Training Gelre.In de kantine werd onder leiding van Babs 

van Houdt in een relaxte sfeer eerst het theoretische deel behandeld. Na het 

theoretische gedeelte werd er druk geoefend op reanimatie pop Annie en met 

een AED (Automatische Externe Defibrillator). Tijdens deze avond werd 

besproken hoe je een hartstilstand herkent en wat je dan als eerste moet doen. 

Hoe je moet reanimeren en hoe je een AED aansluit en bedient. Na deze 

leerzame en nuttige avond kon Babs alle deelnemers het diploma reanimatie 

en AED uitreiken aan alle deelnemers.  

Volgend jaar wordt deze enthousiaste groep opgeroepen voor de opfriscursus. 

Wil jezelf nu graag een basiscursus reanimatie volgen. Dat kan! Bij een groep 

van minimaal 6 personen kan de cursus gegeven worden in onze kantine. Voor 

vragen of interesse neem contact op met Marloes Brandenbarg, coördinator 

Stichting Reanimatie & AED Training Gelre 

Via sratgelre@yahoo.co.uk, 0575-559191 of gewoon op het voetbalveld. 

 

 

 

Agenda        Aanvang 

13 nov.  Dartkampioenschappen SV Ratti   19.30 uur 
18 nov.  Jeugdcommissievergadering    20.30 uur 
20 nov.  Klaverjasavond     20.00 uur 
07 dec.  Bestuursvergadering     20.00 uur 
14 dec.  Webredactie vergadering    20.00 uur 
18 dec.  Klaverjasavond     20.00 uur 
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De commissie technische zaken heeft taken op het gebied van trainers en 

trainingen, teamindelingen, spelmaterialen, medische verzorging en adviseert 

over aanvangstijden van trainingen en wedstrijden. 

De nadruk van de commissie ligt daarmee op het voetbaltechnische deel van 

de vereniging. De commissie gaat zich buigen over een voetbaltechnisch 

beleidsplan. We hopen hier in de loop van het seizoen aan te kunnen 

beginnen. 

 

mailto:sratgelre@yahoo.co.uk
http://nlhartstichting.m13.mailplus.nl/nct1975674/nmdvTcI2KD8t5Ij

