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Pasfoto’s voor nieuwe spelerspassen
ATTENTIE - ATTENTIE
Er zijn nog leden, die ook na een herinnering, geen pasfoto hebben ingeleverd
voor een nieuwe spelerspas. Het seizoen loopt ten einde en de tijd dringt
waarin een nieuwe spelerspas bij de bond kan worden aangevraagd. Is een
spelerspas verlopen of heeft een speler geen spelerspas (nieuwe D-pupillen)
dan is de betreffende speler niet meer speelgerechtigd. Hij/Zij zal hierover
worden geïnformeerd en dit zal worden doorgegeven aan de betreffende
trainers/leiders.
Ratti vrouwen 1 in nieuw tenue dankzij Het Meestershuis
Op dinsdagavond 3 mei kregen de dames van Ratti 1 een nieuw tenue
aangeboden van sponsor Grand Cafe Het Meestershuis.

Op de voorzijde prijkt het herkenbare logo en op de achterzijde staat ‘Grand
Cafe Het Meestershuis Vorden’. Bovenmeester René Jak ontving als dank een
mooie bos bloemen van de dames. Zij zijn erg blij met dit nieuwe tenue. De
wedstrijd die aansluitend gespeeld werd tegen Vios Beltrum vr.2, werd met 11-1
gewonnen. Op naar meer overwinningen in dit mooie tenue!
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Voor meer informatie zie onze website www.ratti.nl
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Contact
S.V. Ratti
Clubgebouw ‘De Eik’
Eikenlaan 15a
7251 LT Kranenburg
Tel: 0575 – 556856
Email: info@ratti.nl
www.svratti.nl

Onderhoudswerkzaamheden velden en accommodatie
In de week na zondag 5 juni wordt er ‘groot onderhoud’ gepleegd op veld 2.
Dezelfde werkzaamheden zijn vorig jaar verricht op veld 1. Ook zal dan de
drainage op de hoek bij de zendmast worden gecontroleerd en waar nodig
worden schoongemaakt en/of uitgebreid.
Bij het lezen van dit artikel zullen de eerste onderhoudswerkzaamheden op het
trainingsveld al zijn uitgevoerd. Dit zal enige hinder met zich meebrengen. Wij
vragen de leden begrip hiervoor.
De onderhoudsdag wordt dit jaar gehouden op zaterdag 11 juni a.s., aanvang
9.30 uur. Veel teams hebben zich nog niet aangemeld. Om alle standaard
klussen te kunnen uitvoeren vragen wij 3 á 4 vrijwilligers per team. Meldt je aan
bij
. de leiders of via info@ratti.nl
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Nieuws vanuit de KNVB – 1
Internationaal gebruikelijke aanduidingen
De aanduidingen A- tot en met C-junioren en D- tot en met F-pupillen
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komen de internationaal gebruikelijke
aanduidingen Onder 20 (jaar) tot en met Onder 6 (jaar). Zie ook het schema op
de website van de KNVB. C-junioren worden dus bijvoorbeeld Onder 15. Dit
was altijd al de leeftijdsgrens van de C-junioren. Feitelijk verandert er dus niets.
De huidige Onder 8-, Onder 10-, Onder 12- en Onder 14-klassen, die op
verschillende plaatsen in het land al worden aangeboden, worden dus ook in
het komende seizoen op dezelfde wijze georganiseerd. De opgave van teams
gaat op dezelfde manier als de jaren hiervoor. Alleen heet het B1-elftal straks
het O17-1 elftal en het D4 team het O13-4 team. Ook de indeling gaat niet
anders zijn dan in voorgaande jaren.
J staat voor jeugdcompetitie
Nieuw is ook de toevoeging van een J in de aanduidingen voor de jeugd. Niet
de J van jongens, maar de J van jeugd. Jeugdklassen waarin zowel jongens als
meiden gezamenlijk in één team of als teams tegen elkaar kunnen uitkomen.
Naast deze gemengde jeugdcompetities komt er, net als nu, bij een aantal
leeftijdsgroepen ook een specifieke meidencompetitie, die wordt aangeduid met
een M in plaats van een J.
Waarom veranderen de aanduidingen?
Als er verder niets wijzigt, waarom dan toch deze nieuwe aanduidingen? Omdat
deze aanduidingen nodig zijn om verbeteringen in de toekomst mogelijk te
maken. Deze aanpassing geeft de KNVB de mogelijkheid om bijvoorbeeld
geboortejaarcompetities aan te bieden (O14, O12, etc.). Dit moet de kwaliteit
van het voetbal ten goede komen.

Nieuws vanuit de KNVB – 2
Digitaal overschrijven naar andere vereniging
Wil jij volgend seizoen voetballen bij een andere club? Dan is het niet meer
nodig om een papieren overschrijvingsformulier in te vullen en op te sturen.
Vanaf nu gaan alle overschrijvingen digitaal. De deadline voor het indienen van
de digitale overschrijving door de ‘’nieuwe vereniging’’ is 15 juni 23.59 uur.
Wat moet ik doen om een overschrijving verzoek in te dienen?
1. Je meldt je aan bij de nieuwe vereniging met je relatiecode
2. De nieuwe vereniging voert je in als nieuw lid van de vereniging
3. Je wordt automatisch overgeschreven naar je nieuwe vereniging per 1
juli 2016 (indien je oude vereniging geen bezwaar heeft).
Waar kan ik alle informatie vinden over digitaal overschrijven?
Kijk eerst op KNVB Assist:
http://www.knvb.nl/assist/wedstrijdzaken/overschrijvingen
Agenda
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