1

Nieuwsbrief

Seizoen 2, nummer 3 - November 2016

In deze editie:
-

Van het bestuur
Kantinecommissie
Vacatures
Programma 3weekenden toernooi
- Agenda

Van het bestuur
De eerste helft van de competitie 2016-2017 zit er bijna op. Twee Ratti teams
hebben nog volop kansen op het (winter)-kampioenschap, nl; Ratti JO15 en
Ratti dames ST: Ratti/Almen 1. Beide teams zijn ook een ronde verder in de
bekercompetitie. Het bestuur wil de dames en JO15 veel succes wensen op
weg naar het al dan niet behalen van het (winter) kampioenschap en/ of winnen
van de beker!
De andere teams presteren naar hun mogelijkheden. Sommigen boven
verwachting, van andere teams werd misschien meer verwacht. Allen hebben
plezier in het spelletje en sportiviteit hoog in het vaandel staan. Ook deze teams
worden succes gewenst tijdens het vervolg van de competitie.
In de vorige Nieuwsbrief werd geschreven over de diverse vacante functies in
de vereniging en werd gevraagd naar ideeën om de functies in te vullen. Tot nu
toe leverde dat geen enkele reactie op. Maar reageren kan nog steeds, daarom
nogmaals het volgende: Ratti zoekt momenteel diverse vrijwilligers. Vrijwilliger
als bestuurslid, commissielid in diverse commissies, leider, trainer,
barmedewerker en sinds kort is er ook behoefte aan scheidsrechters voor
vooral de seniorenteams. Met name oud spelende leden 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
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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

.Al eerder werden in deze Nieuwsbrief mededelingen gedaan over de werkgroep
welke de samenwerking tussen vvVorden, Socii en sv Ratti onderzoekt.
Inmiddels zijn er verdere stappen gezet. De bevindingen van de algemene
werkgroep zijn in de afzonderlijke besturen besproken en daarna hebben de
besturen in gezamenlijkheid afgesproken om een viertal werkgroepen in te
stellen welke bepaalde thema’s onderzoeken. Deze werkgroepen:
Gezamenlijke inkoop van tenues, spelmaterialen zoals ballen, ed. en het
eventueel gezamenlijk aanbesteden van het veldonderhoud. Het is de
verwachting dat samenwerking financieel gewin oplevert. André Balvert,
bestuurslid facilitaire zaken en activiteiten, neemt namens Ratti deel aan deze
werkgroep.
Vervolg op volgende pagina
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Samenwerking in het jeugdvoetbal. Robert Ruiterkamp, coördinator
Jeugdzaken, neemt namens Ratti deel aan deze werkgroep. Door een
eventuele samenwerking kunnen mogelijk alle jeugdleden op hun eigen niveau
voetballen.
Samenwerking meisjes-, en damesvoetbal. Meisjes -, en damesvoetbal wordt
een steeds belangrijkere tak van de KNVB. Ook in Vorden en omgeving leeft
deze voetbaltak. Door samenwerking kan de kwantiteit en kwaliteit van het
meisjes-, en damesvoetbal een forse impuls krijgen. Hanneke Nijenhuis
(namens de dames afgevaardigd in de Technische Commissie van Ratti) en
Bert Jan Koekenbier (damestrainer en coach dames 1) nemen namens Ratti
deel aan deze werkgroep.
Het bestuur van Ratti wil zich inzetten voor het zo lang als mogelijk zelfstandig
blijven van onze vereniging. Toch ook moeten we onze ogen niet sluiten voor de
realiteit. Zo zal er de komende jaren sprake zijn van een grote inwonerskrimp in
deze regio, met alle mogelijke gevolgen voor de drie voetbalverenigingen.
Daarom is er ook een werkgroep ingericht welke zich bezig houdt met de vraag:
“hoe zal de samenwerking er in 2025 mogelijk uit zien? Ons lid Mario Roelvink
neemt aan deze werkgroep deel.
Tot zo ver de berichtgeving over een mogelijke samenwerking van vvVorden,
Socii en Ratti. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van verdere vorderingen.
Met een sportieve groet,
Bert Tuinman, voorzitter.
Vanuit de kantinecommissie
Pinnen in de kantine
De kantinecommissie is, na overleg met het bestuur, bezig te onderzoeken of
we in de kantine een pinautomaat kunnen aanschaffen. Ook een aantal leden
hebben die wens al eens geopperd vandaar dat de kantinecommissie heeft
besloten er werk van te maken. Binnenkort hierover meer!
LED verlichting
Sedert medio oktober 2016 zijn de oude lichtbakken in de kantine vervangen
voor nieuwe LED verlichting. Behalve dat deze lampen een strakke aanblik
hebben in het plafond kost het ons ook beduidend minder energie en daardoor
geld en dat is mooi meegenomen. Voor de oude TL-lichtbakken is inmiddels
een gegadigde gevonden. Ook zijn er op een aantal plekken, waar niet constant
licht nodig is, zoals de wc's en kleedkamers sensoren geplaatst zodat de lichten
automatisch worden aan- en uitgeschakeld wat ook energiebesparend werkt.
Verder wordt onderzocht in hoeverre we de LED verlichting moeten uitbreiden
naar bv. de velden. Een kleine commissie bestaande uit leden van de
kantinecommissie en de onderhoudscommissie houdt zich hier mee bezig.
Vacatures
In aansluiting op de oproep van het bestuur verwijzen wij graag voor meer
informatie over de vacatures naar de vacature-pagina op de website.
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Web-redactie:
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zie www.svratti.nl.

Programma 3-weekenden-toernooi SV Ratti 2017
Het programma voor het 3-weekenden-toernooi SV Ratti 2017 is
bekend.
Opgaves kunnen per mail of online worden gedaan. Voor
uitgebreide informatie over alle toernooidagen en opgaves zie de
websitepagina van de toernooicommissie.
Agenda
12 dec.
16 dec.

Aanvang
Bestuursvergadering
Klaverjasavond in het clubgebouw

20.00 uur
20.00 uur

