
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Van de webredactie 
 

Eind vorig jaar heeft er een evaluatiemoment plaatsgevonden met de 
correspondenten van de teams en commissies. In dit overleg zijn weer enkele 
ideeën en suggesties naar voren gekomen om de website (nog) aantrekkelijker 
te maken voor de leden, de potentiële nieuwe leden, de sponsoren en de 
bezoekende verenigingen. Zo is onder ‘contact’ de locatie en een 
routebeschrijving naar onze accommodatie opgenomen. Verder is de opmaak 
van het recente nieuws gewijzigd.  Binnenkort krijgen de competitiestanden van 
alle teams een prominente plek op de site. Zo blijven wij de website verder 
ontwikkelen. Nieuwe ideeën en suggesties zijn natuurlijk altijd welkom! 
 

Van het Bestuur 
 

De tweede seizoenshelft is schoorvoetend begonnen. Elk team, alle individuele 

spelers, trainers, coaches hebben zo hun eigen ambities. Als bestuur hopen we 

op een plezierige en sportieve tweede seizoenshelft, een seizoenshelft zonder 

ernstige blessures. 
 

Het bestuur is nog niet compleet. Wel hebben we de hoop dat de vacante 

bestuursfunctie binnenkort vervuld gaat worden.  
 

De vacature van jeugdcoördinator is nog steeds vacant. Als coördineren u ligt, 

u het leuk vindt om de spil te zijn in een jeugdcommissie, u anderen kunt 

enthousiasmeren en u mogelijk ook nog wat verstand heeft van het 

voetbalspelletje, dan past u prima in het profiel van deze jeugdcoördinator. En 

horen wij graag van u ………………………………………………….. 
 

In het kader van ons 70- jarig lustrum brachten we een presentatiegids uit. 

Deze gids is bij velen enthousiast ontvangen. Daarom heeft het bestuur 

besloten om er naar te streven om jaarlijks aan het begin van een 

voetbalseizoen een presentatiegids uit te brengen. Hierover hebben we 

afspraken gemaakt met MijnenMedia bv uit Silvolde. Zij brachten onze eerste 

presentatiegids ook uit en de samenwerking verliep tot ieders tevredenheid. 
 

Inmiddels is de gezamenlijke werkgroep van Ratti, Socii en vvVorden, welke de 

mogelijke samenwerking tussen de verenigingen onderzoekt, voor de eerste 

keer bij elkaar geweest. Deze werkgroep besprak hun werkwijze, formuleerde 

een vijftal deelopdrachten en legde deze voor aan de afzonderlijke 

verenigingsbesturen. De verenigingsbesturen zullen de werkgroep al dan niet 

moeten fiatteren voor de verdere uitwerking van deze deelopdrachten. Het 

bestuur van Ratti heeft inmiddels bij de voorzitter van de werkgroep 

aangegeven akkoord te zijn met de werkwijze en de geformuleerde 

deelopdrachten.  
 

Tot zo ver de bestuursmededelingen. 
 

Bert Tuinman, voorzitter. 

 



     

Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Mario Roelvink  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 

Van de kantinecommissie 
 

Het nieuwe kantinerooster voor de 2e seizoenshelft staat inmiddels op de site 

onder commissies/kantine. Ook hangt er een nieuw exemplaar in de kantine.  

Heren leiders graag regelen dat de diensten ook worden vervuld door spelers 

van je team als die volgens rooster aan de beurt is. 

 

Van de onderhoudscommissie 
 

De jaarlijkse onderhoudsdag is gepland op zaterdag 11 juni 2016. 
Een verzoek aan de seniorenteams en het B-team om voor deze dag 3 á 4 
vrijwilligers te vragen om te helpen. Bij voorbaat dank!! 
 

Agenda        Aanvang 
 

07 maart  Bestuursvergadering    20.00 uur 
16 maart  Jeugdcommissievergadering   20.30 uur 
17 maart  Trainers/leidersoverleg   21.30 uur 
18 maart  Klaverjasavond    20.00 uur 
14/18 maart  Eerstvolgende nieuwsbrief 
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Welkom 
 

Wij heten onderstaande leden van harte welkom bij onze vereniging: 
Matthijs Dostal   E-pupil 
Ruben Stevens  F-pupil 
Wij wensen jullie veel voetbalplezier, óp en rondom de velden van SV Ratti. 
 

Pilot aangepaste rol assistent-scheidsrechters amateurvoetbal 
 

De KNVB is in district Oost van het amateurvoetbal op 13/14 febr. jl. met een 
proef gestart waarbij assistent-scheidsrechters niet meer mogen vlaggen voor 
buitenspel. De scheidsrechter moet het zelf inschatten, vindt de voetbalbond. De 
proef volgt na onderzoek onder verenigingen. "Daaruit bleek dat de rol van 
assistent-scheidsrechters een van de grootste ergernissen in het voetbal is", 
zegt woordvoerder Koen Adriaanse tegenover Omroep Gelderland. Om die 
reden zijn er drie pilots bedacht. In district Oost is dat het niet meer vlaggen voor 
buitenspel. De B-junioren in de derde klasse 15 gaan de proef uitvoeren. 

In district West I is een week ervoor gestart met een test waarbij de assistenten 
niet wisselen van speelhelft in de rust zodat ze een helft bij hun team vlaggen en 
een helft bij de tegenstander. Als derde variant wordt er gespeeld zonder 
assistent-scheidsrechters, De hoofdscheidsrechter neemt alle beslissingen over 
buitenspel en uitballen. Deze variant gaat waarschijnlijk in district Zuid II van 
start. De drie varianten worden in andere landen al toegepast. Na afloop van de 
competitie, in mei/juni, wordt de pilot geëvalueerd en kort daarna zullen 
resultaten beschikbaar zijn. 
 

Ledenadministratie 
 

Het mailadres voor de ledenadministratie is ledenadministratie@ratti.nl 
Wijzigingen in persoonsgegevens graag doorgeven via dit mailadres. Ook aan- 
en afmeldingen van leden, mutaties binnen commissies en teams m.b.t. 
vrijwilligers/trainers/leiders etc. kunnen via dit mailadres worden doorgegeven. 
Op de website vinden jullie onder ‘contact’ de nodige gegevens over de teams 
en commissies zoals ze nu binnen de vereniging bekend zijn. 
 

mailto:ledenadministratie@ratti.nl

