
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 het bestuur 

In de vorige nieuwsbrief spraken we de hoop uit dat de vacante 
bestuursfunctie binnenkort vervuld zou gaan worden. Nu enige tijd later 
moeten we melden dat het ons nog steeds niet is gelukt om een secretaris 
te vinden. Dat betekent dat de huidige bestuurders extra belast worden. 
Een belasting welke niet lang voort kan blijven gaan. Ook het feit dat er nog 
steeds geen jeugdcoördinator is, trekt een grote wissel op één van de 
bestuurders. Deze bestuurder is als bestuurslid voorzitter van de technische 
commissie, is jeugdleider, maar daarnaast nu ook tijdelijk jeugdcoördinator. 

Tijdens de laatste bestuursvergadering werd de huidige situatie vergeleken 
met eerdere situatie waarbij het bestuur geen andere mogelijkheid zag dan 
zich voltallig als bestuur terug te trekken, met de hoop dat er dan wel 
“enthousiastelingen” op zouden staan om bestuurlijke verantwoordelijkheid 
te nemen. Zo ver is het nu nog niet en wat mij betreft laten we het niet zo 
ver komen. Maar dat betekent wel dat enkele leden hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen en zich aan moeten bieden als 
bestuurder en/of jeugdcoördinator. Wilt u zich inzetten als bestuurder of 
jeugdcoördinator, dan kunt u zich melden bij een van de huidige 
bestuurders. 

In de vorige Nieuwsbrief meldden we ook dat het bestuur voornemens was 
om een jaarlijks een seizoengids uit te brengen. Dat ook op verzoek van 
meerdere leden, cq commissies en werkgroepen. Nu moeten we melden 
dat het ons als bestuur niet is gelukt om de uitvoering ervan in een 
werkgroep onder te brengen en zal tot onze spijt een jaarlijkse seizoengids 
vooralsnog niet verschijnen. 

De activiteitencommissie is bezig met de organisatie van een heuse PAAS 
bingo voor alle leden, ouders van jeugdleden, partners van leden, ed. Ik 
hoop dat er veel enthousiastelingen op het initiatief af komen, dat deze 
BINGO een daverend succes wordt en mogelijk een jaarlijks terugkerende 
activiteit wordt. Aan de inzet van de activiteitencommissie zal het niet 
liggen. Stel ze niet teleur en komt in grote aantallen op de paasbingo van 
vrijdag 25 maart aanstaande, aanvang 20.00u. (kantine is om 19.30u open) 
KOMT ALLEN!!! 

Bert Tuinman, voorzitter. 

Welkom 

Wij heten onderstaande leden van harte welkom bij onze vereniging: 

Mathieu Hulstijn  Mini-F-Pupillen 
Rob Groot Wassink     Verenigingslid 

Wij wensen jullie veel (voetbal)plezier, óp en rondom de velden van SV 
Ratti. 
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Informatie vanuit de jeugdcommissie 

Het overleg van de jeugdcommissie in maart was vooral gericht op de start 
van de voorjaarscompetitie, mogelijkheden voor een trainingsprogramma 
en een vooruitblik op komend seizoen. 

De teams zijn allemaal weer in competitie. De mini F is uitgegroeid tot 13 
spelers. Wekelijks spelen zij hun wedstrijden samen met verenigingen uit 
de buurt. De F is van de vierde naar de vijfde klasse gegaan en kent een 
goede start met twee overwinningen. De E is helaas uitgeschakeld in de 
kwartfinale van de bekercompetitie. Het team lijkt ook dit voorjaar prima 
mee te kunnen draaien in de vierde klasse. 

De D-pupillen staan na één nederlaag en drie overwinningen in de top van 
het klassement. De C-junioren voetballen goed mee en zullen zeker de 
punten gaan pakken. Als enige team is de B-jeugd een klasse hoger gaan 
voetballen. In de eerste wedstrijden is gebleken dat het niveau prima bij het 
elftal past en sprake is van echte wedstrijden. 

De jeugdcommissie  verwacht komend seizoen ook van de mini F tot en 
met de B-jeugd een team in te kunnen schrijven. De teamindelingen 
worden de komende maanden uitgewerkt. 

 
Toernooicommissie 

Ook dit jaar organiseert de Toernooicommissie het jaarlijkse 
schoolvoetbaltoernooi op de velden van SV Ratti. Dit jaar wordt het 
schoolvoetbaltoernooi gehouden op woensdag 6 april a.s., aanvang 13.30 
uur. Komt allen kijken, het is altijd een leuk en sportief toernooi. Voor het 
programma van het Drie-weekenden-toernooi zie onze website 
www.ratti.nl. 

Vanuit de webredactie 

Webmaster Roy Nijkamp heeft inmiddels de uitslagen en standen van alle 
teams op de website geplaatst. Zie hiervoor de home- en teampagina’s. Wij 
danken Roy voor zijn inzet! 

Wij missen nog enkele teamfoto’s, wedstrijdverslagen en/of 
wetenswaardigheden op de teampagina’s. Het lijkt ons leuk dat de teams 
zich wekelijks presenteren. Bij de jeugd denken wij aan een mooi 
wedstrijdverslag, geschreven door een jeugdlid, en bij de senioren bv. aan 
een opvallende gebeurtenis tijdens een training en/of wedstrijd. Het houdt 
de website levendig en de leden en ouder(s)/verzorger(s) blijven op de 
hoogte met het wel en wee van de teams. Elk team heeft een eigen 
correspondent. Hij of zij kan de foto’s en/of artikelen plaatsen maar het mag 
ook worden gemaild naar de redactieleden (zie hiervoor de contactenlijst op 
de website). Wij zorgen dan voor de plaatsing. 

 

Inbraak in kantine SV Ratti 

Afgelopen weekend, van zondag op maandag, is ingebroken in de kantine. 
Door de beglazing uit de terrasdeur te verwijderen hebben de inbrekers 
toegang gekregen. Na controle is gebleken dat de TV is meegenomen en 
verder, op de terrasdeur na, geen schade is aangericht. Ratti heeft 
inmiddels aangifte gedaan bij de politie. 

 



 

Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Mario Roelvink  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 
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Trainers- en leidersoverleg 

Afgelopen week is er weer een trainers- en leidersoverleg geweest. 
Belangrijkste agendapunt was de inventarisatie binnen de teams gericht op 
het aantal spelende leden voor het volgende seizoen. Conclusie op dit 
moment is dat ook voor het volgende seizoen vooralsnog vier teams op de 
zondag worden ingeschreven. Bij de dames blijft het, net als dit seizoen, 
krap om twee teams op de been te houden. De damesafdeling is nog in 
gesprek met buurverenigingen om te komen tot een soort samenwerking. 

Teun Brummelman heeft te kennen gegeven dat hij aan het eind van dit 
seizoen stopt als leider van Zondag 2. Hij blijft de vereniging wel steunen 
als verenigingslid. Wij danken Teun voor zijn inzet voor de vereniging!  

 

Agenda        Aanvang 

25 maart          Paasbingo                                                19.30 uur 

04 april            Bestuursvergadering                                  20.00 uur 

06 april             Schoolvoetbaltoernooi bij SV Ratti                13.30 uur 

15 april            Klaverjasavond in het clubgebouw                               20.00 uur 

11/15 april       Eerstvolgende nieuwsbrief 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie organiseert op (goede)vrijdag 25 maart 2016 een 

PAASBINGO voor jong en oud! En voor jong en oud betekent, dat de jeugd 

hun ouders mee mogen nemen en de senioren hun partners. We 

organiseren het voor alle leden van Ratti!  

Voor meer informatie zie onze website www.ratti.nl 

Onderhoudscommissie 

Binnenkort starten de eerste voorjaarswerkzaamheden weer op de velden 

van SV Ratti. Wij zijn nog in overleg met De Groenmakers over een 

bemestingsplan en over het wel of niet laten uitvoeren van het groot 

onderhoud voor veld 2, na dit seizoen. Het groot onderhoud van veld 1 is 

geëvalueerd en de reacties zijn overwegend positief. Dit zullen wij 

meenemen in de besluitvorming voor veld 2. Verder vragen wij aandacht 

voor de onderhoudsdag, die wordt gehouden op zaterdag 11 juni a.s. Meldt 

je aan bij de leiders of via info@ratti.nl 


