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Van het bestuur,
De voetbalcompetitie draait weer volop. Na de eerste wedstrijden weten de
teams welke doelen ze voor de rest van de competitie kunnen nastreven.
Doelen zoals: het kampioenschap, een plekje in het linker rijtje, de
bekerfinale of misschien gewoon met plezier kunnen voetballen. Aan het
einde van de competitie wordt duidelijk of de doelen zijn gehaald. Allen
succes!!
Vorige week zorgde het tv programma Zembla voor opschudding. De
rubberen korrels, het zogeheten SBR- rubbergranulaat, in de
kunstgrasvelden kunnen mogelijk een gezondheidsrisico opleveren voor
degenen welke op die kunstgrasvelden voetballen. Diverse leden van Ratti
vroegen wat het beleid van Ratti is met betrekking tot het spelen op
kunstgrasvelden. Het bestuur van Ratti schaart zich bij deze materie achter
de berichtgeving van de KNVB, www.knvb.nl De KNVB zegt onder andere
het volgende: “Hoewel we de zorgen snappen van clubs en ouders is hier is
op dit moment geen aanleiding voor om wedstrijden af te gelasten. Uit
meerdere onderzoeken, dat het RIVM heeft verricht, blijkt dat spelen op
kunstgras geen gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Wel willen wij, net
als de rest van Nederland, dat er zo snel mogelijk nieuw onderzoek gedaan
wordt door het RIVM. Er is op dit moment geen onderzoek dat uitwijst dat
spelen op kunstgras schadelijk is voor de gezondheid en daarom kan er dit
weekend ook gewoon gevoetbald worden”. Tevens noemt de KNVB: “Je
kan blootstelling uiteraard vermijden door niet met het rubbergranulaat te
Ledenadministratie
spelen, maar het alleen te gebruiken om op te voetballen. Daarnaast kan je
In
tot de
herenen gevallen
damesteams
is de bezetting
na tegenstelling
het voetballen,
zoals
in veel
gewoonlijk,
douchen bij
bij de
de
jeugdafdeling
goed
te noemen.
Afgelopen week hebben wij weer een
vereniging en(zeer)
schone
kleding
aandoen”.
mini-F-pupil welkom geheten. De vereniging heeft op dit moment in totaal 21
mini-Fen F-pupillen.
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Met
name
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toekomst voor de heren- en damesteams er goed uit.
die gestopt zijn als speler en ouders van jeugdleden zijn druk met de
.vrijwilligerstaken binnen de vereniging. Daarvoor echt grote hulde. Opvallend is
het dat van de spelende seniorenleden slechts een klein percentage, 10% tot
20%, zich aanbiedt voor taken binnen het bestuur en commissies. Als bestuur
willen we graag dat meer spelende leden zich structureel voor de vereniging
inzetten. We vragen ons af hoe we dat kunnen bereiken. Mocht je als lezer van
deze Nieuwsbrief een idee hebben over hoe we spelende leden structureel
kunnen betrekken bij het verenigingswerk als commissie-, en/of bestuurslid,
mail dan je idee naar: tuinmanbert@hotmail.com
Ook eventuele namen van leden waarvan je denkt dat ze geschikt zijn als
bestuurs-, en/of commissielid kun je aan mij mailen.
Bert Tuinman, voorzitter sv Ratti.
.
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Welkom
Wij heten onderstaande leden/donateurs (wederom) van harte welkom bij
onze vereniging:
Dieze Bierens
Merle Roelvink
Bram Krabben
Jos en Ineke Berentsen

Jeugd - JO9-1
JO11
Zondag 4
Donateur

Wij wensen jullie veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti.

Veranderingen pupillenvoetbal
In samenwerking met experts uit binnen- en buitenland, coaches,
scheidsrechters, ouders en natuurlijk de kinderen zelf, heeft de KNVB het
pupillenvoetbal grondig onder de loep genomen. Om onze pupillen in een
optimale omgeving te laten voetballen is er vernieuwing nodig: nieuwe
wedstrijdvormen.
Wat staat er te gebeuren?
Met ingang van het seizoen 2017/'18 wordt het pupillenvoetbal vernieuwd.
Alle pupillen in de leeftijdscategorieën O6 tot en met O12 gaan spelen in
nieuwe wedstrijdvormen. Zo worden er bijvoorbeeld wedstrijden gespeeld
met minder veldspelers en op kleinere veldjes. Deze nieuwe vormen sluiten
beter aan bij de ontwikkeling en het spelplezier van alle voetballende
jongens en meiden.
Wat betekent dit voor de vereniging?
Vanzelfsprekend vereist dit aanpassingen in de organisatie van het
jeugdvoetbal. Bij de KNVB, maar natuurlijk ook voor de organisatie van een
vereniging.
Daarom zijn er door heel Nederland 80 bijeenkomsten
gehouden waarin werd toegelicht welke veranderingen er ophanden zijn.
De jeugdcommissie van Ratti heeft hieraan deelgenomen en gaat hiermee
de komende maanden aan de slag. In de volgende nieuwsbrieven meer
hierover.
Vacatures

Colofon
Web-redactie:
Hester Eggink
Jan Kieskamp
Mario Roelvink
Jan Waarle
Paul Zents
Contactgegevens:
zie www.svratti.nl.

- Voorzitter (per 01 maart 2017)
- Bestuurslid Technische Zaken
- Leider voor Zondag 2 en Dames 1
- Coördinator voor de onderhoudscommissie
- Vrijwilligers voor de toernooicommissie
- Vrijwilligers voor de sponsorcommissie
- Kantinevrijwilligers
Voor meer informatie zie de vacature-pagina op de website.
Agenda

Aanvang

21 okt. Klaverjasavond in het clubgebouw
20.00 uur
21 okt. Zwemmen met JO15 en JO13 (C en D). Voor info klik hier. 18.00 uur
27 okt. Trainers- en leidersoverleg
21.30 uur
31 okt. Opfriscursus AED
20.00 uur
07 nov. Bestuursvergadering
20.00 uur
11 nov. Dartavond SV Ratti – clubkampioenschap. Voor info klik hier.20.00 uur
18 nov. Klaverjasavond in het clubgebouw
20.00 uur

