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Voorwoord webredactie
Voor jullie ligt de 4e nieuwsbrief van dit seizoen. Wij zijn nu anderhalf seizoen
enthousiast bezig met het uitbrengen van nieuwsbrieven en het beheren van de
website. Inmiddels heeft Mario Roelvink te kennen gegeven, i.v.m. drukke
werkzaamheden, te stoppen met zijn activiteiten binnen de webredactie. Wij
bedanken Mario voor zijn jarenlange inzet voor het clubblad ‘Scrimmage’ en
daarna voor zijn hulp bij het opzetten van de nieuwe website en nieuwsbrief.
In het algemeen zijn we tevreden en hebben wij het gevoel dat het uitbrengen
van de nieuwsbrieven wordt gewaardeerd en dat de website een steeds
prominentere plek krijgt binnen de vereniging. De correspondenten van de
commissies zetten regelmatig hun activiteiten en wetenswaardigheden op hun
webpagina. De correspondenten van de teams blijven echter iets achter. Wij
hopen dat we in de komende periode ook hierin stappen kunnen maken zodat
ook de teams hun eigen pagina (nog meer) gaan gebruiken. We zien 2017 met
vertrouwen tegemoet! Wij wensen jullie prettige feestdagen en een voorspoedig
nieuwjaar en we zien elkaar op het onderlinge zaalvoetbaltoernooi en de
nieuwjaarsreceptie op zondag 15 januari a.s., zie agenda. De eerstvolgende
nieuwsbrief staat gepland op vrijdag 20 januari 2017.
Met vriendelijke groet,
De webredactie.

Contact
S.V. Ratti
Clubgebouw ‘De Eik’
Eikenlaan 15a
7251 LT Kranenburg
Tel: 0575 – 556856
Email: info@ratti.nl
www.svratti.nl

Welkom
Wij heten onderstaand lid van harte welkom bij onze vereniging:
Ledenadministratie
Jurgen Korten Zondag 2
In
totveel
deplezier,
heren-òpen
damesteams
is de
bezetting
Wij tegenstelling
wensen Jurgen
en rondom
de velden
van SV
Ratti. 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
Vacatures
de
afvallers binnen de jeugdteams door de jaren heen gering is ziet de
-toekomst
Voorzitter
(per
maarten
2017)
voor
de01
herendamesteams er goed uit.
- Bestuurslid Technische Zaken
- Leider voor Zondag 2 en Dames 1
.- Coördinator voor de onderhoudscommissie
- Vrijwilligers voor de toernooicommissie
- Vrijwilligers voor de sponsorcommissie
- Kantinevrijwilligers
- Verenigingsscheidsrechters voor vooral de seniorenteams.
In de jubileumkrant ’60 jaar SV Ratti’ van 2005 staat een column ‘Bankzitters’
die de webredactie, in het kader van de openstaande vacatures, graag weer
eens onder de aandacht wil brengen.
Om deze column te lezen en voor meer informatie over de vacatures zie de
vacature-pagina op de website.
.
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Van het bestuur,
De eerste seizoenshelft zit erop. Ratti JO 15 is kampioen geworden en wordt
daarmee door het bestuur gefeliciteerd. Ook zijn ze geplaatst voor de volgende
ronde in de KNVB beker. ST Ratti Almen Dames 1 werd de afgelopen zondag
onder de ogen van een grote supportersschare in een heroïsche wedstrijd
tegen Brummen Oeken uitgeschakeld voor de KNVB beker. In een wedstrijd
welke alles in zich had wat het voetbalspel mooi en spannend maakt. Een 3-1
achterstand, terugkomen tot 3-3, beiden kansen hebben op een voorsprong en
uiteindelijk na strafschoppen uitgeschakeld worden. In de competitie staan de
Ratti Almen dames momenteel op de tweede plaats en hebben zij nog volop
kansen op het kampioenschap. We wensen hen veel succes.
Bert Jan Koekenbier draagt zijn taak als damestrainer en coach van Dames 1
na de winterstop over aan Michael van Dijke. Bert Jan leidt nog wel wekelijks
een training en is in noodsituaties beschikbaar als coach. We willen Bert Jan
bedanken voor zijn inzet tot nu toe. Michael heten we welkom en willen we veel
plezier wensen in zijn rol als damestrainer en coach. Het is de bedoeling dat
Ratti heren 1 het volgende seizoen weer in de standaard vijfde klasse speelt.
De komende periode zal het bestuur er alles aan doen om de terugkeer van
heren 1 in de standaard klasse daadwerkelijk mogelijk te maken.
De al eerder genoemde bestuursvacatures zijn nog steeds niet vervuld. Ook
bestaan er nog steeds vacatures in diverse werkgroepen. Velen hebben goede
voornemens voor een nieuw jaar. Wat het bestuur van Ratti betreft kan het een
prima voornemen zijn om je aan te melden voor één van de
(bestuurs)vacatures bij Ratti. Wij houden ons aanbevolen.
Het jaar 2016 is bijna ten einde. Iedereen kijkt op zijn of haar manier terug op
het afgelopen jaar. Er was vreugde, maar er was ook droefenis. Iedereen
wensen we prettige Kerstdagen, een goed uiteinde en een gelukkig, gezond en
sportief 2017 toe.
Bert Tuinman, voorzitter sv Ratti.
Vanuit de kantinecommissie
Project verkoop fruit (tijdelijk) stopgezet
Het project dat we in september 2016 zijn gestart heeft te weinig opgeleverd
om het gedurende dit seizoen een vervolg te geven.
Wel jammer, want tijdens de toernooidagen liep de verkoop vlot. Er wordt
minimaal verkocht. Directe oorzaak is niet duidelijk, wellicht geeft men geld in
de kantine liever uit aan andere dingen dan aan fruit of wordt er gedacht een
appel of peer eet ik thuis wel. Uiteraard is er tijdens de toernooien wel weer
volop fruit verkrijgbaar. Komend toernooi naast de aardbeien ook appels,
peren, sinaasappelen etc. en wellicht ook schijven meloen.
Airfryer
Dutch-PC heeft Ratti een airfryer geschonken waarvoor hartelijk dank! Tijdens
bijzondere gelegenheden w.o. recepties, feestavonden e.d. zal deze worden
gebruikt voor het bereiden van kleine snacks zoals bitterballen etc.
Thermostaat
In het kader van zo zuinig mogelijk omgaan met energie is naast het
ledverlichtingsproject kantine/kleedkamers, inclusief een aantal sensoren (licht
automatisch aan/uit), nu ook gekozen voor een nieuwe thermostaat in de
kantine. Naast het handmatig bedienen kan bediening door leden van de KC en
o.a. de terreinmeester nu ook op afstand (middels een app). Groot voordeel is
dat je de verwarming vooraf kunt programmeren op basis van wat die week op
de (voetbal) agenda staat. Ook is de thermostaat op afstand te regelen als
deze bijvoorbeeld na handmatig inschakelen niet is teruggedraaid. Dit laatste
gebeurde nog wel eens wat extra stookkosten met zich meebracht.
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Jeugdcommissie
JO15 ongeslagen KAMPIOEN
Wij feliciteren de spelers en trainers/leiders van JO15 met het behalen van het
kampioenschap. Voor de foto en het wedstrijdverslag klik hier.
Start jeugdcompetities 2017
De voorjaarsreeks voor het jeugdvoetbal gaat zaterdag 11 februari 2017 van
start.
Oudheidkundige vereniging Oud Vorden zoekt foto’s van vroeger.
Op de website www.oudvorden.nl is een indrukwekkend fotoarchief
opgenomen van meer dan 6000 foto’s uit de voormalige gemeente Vorden.
Kies op de site voor beeld/foto’s of dia’s ed. Ook van kerkdorp/buurtschap
Kranenburg met o.a. de school, de kerk en de voetbalvereniging Ratti is een
behoorlijk aantal foto’s opgenomen. Dit aantal zal binnenkort hoger worden,
omdat uit het clubhuis van Ratti verschillende foto’s inmiddels zijn gescand om
op de site te plaatsen.
Omdat “Oud Vorden” zoveel mogelijk beelden uit het verleden probeert
toegankelijk te maken via de website, waardoor iedereen de “foto’s van
vroeger” kan blijven bekijken, doen we hierbij een oproep aan iedereen om uw
foto’s beschikbaar te stellen om ze te laten scannen door de fotocommissie van
“Oud Vorden”. In principe is er belangstelling voor allerlei categorieën:
schoolfoto’s, foto’s van (bewoners van) huizen, boerderijen, verenigingen,
gebeurtenissen, activiteiten, enz. enz. Na het scannen ontvangt u ze z.s.m.
retour en dan kunt u ze via internet bekijken.
Omdat de vereniging inmiddels ook meer dan 60 jaargangen van Weekblad
Contact op de site toegankelijk en doorzoekbaar heeft gemaakt, is er een uniek
en indrukwekkend tijddocument beschikbaar voor eenieder die geïnteresseerd
is in het Vordense dagelijks leven van vroeger tot nu!
De webredactie geeft, i.o.m. het bestuur, medewerking aan deze oproep.
Aanleveren kan bij Jan Kieskamp, Eikenlaan 16, 7251 LT, Kranenburg, tel.nr.
0575-556941.
Jan zorgt dat ze bij Oud Vorden komen, bewaakt de juiste afhandeling,
beoordeelt samen met vereniging Oud Vorden de geschiktheid en zorgt er voor
dat ze na het scannen bij de rechtmatige eigenaar terugkomen.
Hebben jullie de foto’s en eventueel andere documenten al digitaal dan kan dit
ook gemaild worden. Graag vooraf dan eerst contact opnemen met Jan
Kieskamp over de manier van aanleveren i.v.m. zwaarte bestanden etc.

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

Clubs lijken positief over opzet met kleinere velden en kleinere teams
Hoe nu verder met de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal?
De KNVB beslist in januari of de nieuwe opzet van het pupillenvoetbal –
inclusief kleinere velden en kleinere teams – komend seizoen al ingaat. Dat
gebeurt mede op basis van de uitkomsten van een enquête onder 1.700 clubs.
De veldafmetingen staan vast, de spelregels nog niet. Wordt de traditionele
ingooi vervangen door een intrap of ‘indribbel’? Mogen keepers voortaan nog
louter over de grond uittrappen? Gaat het wisselen geschieden door aftikken in
het veld? Hoe zijn de ervaringen met spelleiders in plaats van scheidsrechters?
En willen de clubs de ranglijsten afschaffen bij jongere teams? Op basis van de
input van alle clubs worden knopen doorgehakt. De KNVB kan besluiten de
nieuwe competitievormen uit te stellen of meteen in het eerstvolgende seizoen
(2017-2018) op te starten.

Agenda
09 jan.
15 jan.
15 jan.
20 jan.
06 febr.

Aanvang
Bestuursvergadering
20.00 uur
Onderling zaalvoetbaltoernooi. Voor info klik hier
09.30 uur
Nieuwjaarsreceptie in clubgebouw. Voor info klik hier 14.00 uur
Klaverjasavond in het clubgebouw.
20.00 uur
Bestuursvergadering
20.00 uur

