
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Schoolvoetbal 
 

Op woensdagmiddag 6 april vond op de voetbalvelden van sv Ratti te 
Kranenburg weer het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi plaats. Er waren 
zeventien teams aangemeld van vijf verschillende scholen binnen de 
voormalige gemeente Vorden, verdeeld over drie poules van vier en één van 
vijf teams. De Dorpsschool kwam als winnaar uit de strijd en mocht de 
wisselbeker in ontvangst nemen. 
Om 13.30 uur begon het toernooi. De algehele leiding was, ondersteund door 
de toernooicommissie van SV Ratti, in handen van Mirthe Lukassen, studente 
Sport en bewegen aan het Graafschap College te Doetinchem.  
Vele ouders, opa's en oma's waren rond de velden aanwezig om de kinderen 
aan te moedigen.  
Voor de andere deelnemende scholen was er een medaille. 2e plaats De 
Garve, 3e plaats De Kraanvogel, 4e plaats Het Hoge en de 5e plaats De 
Vordering. 
De organisatie kan terug kijken op een geslaagde middag, volgend jaar weer! 
 
 

Contact 

S.V. Ratti 

Clubgebouw ‘De Eik’ 

Eikenlaan 15a 

7251 LT Kranenburg 

 

Tel: 0575 – 556856 

Email: info@ratti.nl 

www.svratti.nl 
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Welkom 
Wij heten onderstaande leden (wederom) van harte welkom bij onze 
vereniging: 
Nick Jurrius   E-Pupil 
Ingrid Ooms-Temmink  Dames 2 Weer spelend lid 
Wij wensen jullie veel voetbalplezier, óp en rondom de velden van SV Ratti. 
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Kantinecommissie 
 

Kantine “De Eik” SV Ratti organiseert op vrijdag 29 april a.s. een gezellige PUB 
QUIZ, aanvang 20.00 uur in het clubgebouw. Wil jij mee doen? Schrijf je dan 
tijdig in, want vol = vol.  
Maximaal 12 teams. Team minimaal/maximaal 4 personen. Aanwezig uiterlijk 
19.45 uur. Inschrijfgeld is € 10,- per team. Stuur een mailtje met teamnaam en 
contactgegevens naar kantine-ratti@ziggo.nl of vul het inschrijfformulier in de 
kantine in. 
 

Agenda        Aanvang 
 

28 april  Trainers- en Leidersoverleg in kantine   21.30 uur 
29 april  PubQuiz in kantine     20.00 uur 
02 mei  Bestuursvergadering 
09/13 mei Eerstvolgende nieuwsbrief 
18 mei  Jeugdcommissievergadering    20.30 uur 
 
 
 

Ledenadministratie 
 

Wij lopen langzamerhand tegen het eind van het seizoen. Een moment waarbij 
alweer wordt gekeken naar het volgende seizoen. Komen er nieuwe leden bij, 
stoppen er leden en kunnen wij het aantal teams handhaven? Blijven alle 
commissieleden en functionarissen en krijgen wij er nieuwe vrijwilligers bij? Aan- 
en afmeldingen, en alle andere relevante informatie, graag zo spoedig mogelijk 
doorgeven via ledenadministratie@ratti.nl 
Het geeft de vereniging de mogelijkheid om in een vroeg stadium, indien nodig, 
actie te ondernemen en de juiste beslissingen te nemen voor het volgend 
seizoen. 
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