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Voorwoord webredactie
Voor jullie ligt de eerste nieuwsbrief van 2017. Wij hopen ook dit jaar de leden,
donateurs en ouder(s)/verzorger(s) weer optimaal te informeren middels de
nieuwsbrief en de website. Wij wensen iedereen veel gezondheid en voorspoed
en de teams een goede voortzetting van de competities.
Met vriendelijke groet, De webredactie.
Zaalvoetbaltoernooi en Nieuwjaarsreceptie
Op zondag 15 januari werd het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi onder de leden
van SV Ratti gespeeld. De laatste jaren spelen we in de Hanzehal in Zutphen,
wat een prima locatie is. Wij waren blij met de opkomst van 34 deelnemers.
Door deze mooie opkomst konden we 5 teams maken, gemixt van JO17 en alle
heren en dames seniorenteams. Voor het publiek op de tribune werd er leuk
gevoetbald. Meerdere teams waren aan elkaar gewaagd, wat zorgde voor
spannende wedstrijden. Aan het eind van deze sportieve ochtend was er één
team het sterkst met 10 punten. Wederom een geslaagde gezamenlijke start
van het nieuwe jaar!
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Het jaar 2016 ligt achter ons. Een jaar waarin een ieder zijn eigen
herinneringen heeft. Mooie herinneringen, trieste of vervelende herinneringen.
Voor Ratti was 2016 ook het jaar waarin voorzichtig werd gestart met een
onderzoek naar een eventuele samenwerking met vv Vorden en Socii. Met als
uitgangspunt het zo lang als mogelijk zelfstandig te blijven van onze vereniging.
In 2017 gaan deze gesprekken door.
Ook wil de vereniging met ingang van het seizoen 2017-2018 met het heren
zondag 1 team weer uitkomen in de standaard vijfde klasse. Enkele oud
selectiespelers hebben toegezegd om met de ingang van het komend seizoen
terug te keren naar onze vereniging. Zij zijn een welkome versterking voor
heren 1. Mogelijk komen er ook nog 1, 2 spelers van buitenaf. Om met een zo
goed mogelijk elftal het komend seizoen de competitie in te gaan, zijn meerdere
versterkingen welkom.
Vervolg op volgende pagina.
.
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Ook spelers uit de andere Ratti teams, welke de ambitie en kwaliteiten hebben,
willen we uitdagen om zich voor het komend seizoen te melden bij de
herenselectie. Mogelijk zijn er oud jeugdspelers welke een klein zetje nodig
hebben om weer te gaan voetballen. Laten we daarom allen de opdracht
oppakken om het voetballen bij Ratti te promoten.
Inmiddels heeft het bestuur in overleg met de huidige selectiespelers besloten
om het contract met de trainer/ coach, Henk Veen, met een jaar te verlengen.
Als bestuur zijn we zeer tevreden met deze contractverlenging.
De vereniging heeft vacatures in diverse commissies. Ook is de
bestuursfunctie “technische zaken” vacant. Daarnaast heb ik besloten (was al
eerder aangekondigd) om dit voorjaar als voorzitter terug te treden. Na elf jaar
Ratti bestuurder te zijn geweest, waarvan 9 jaar als voorzitter, vind ik dat de
houdbaarheidsdatum verstreken is. We hopen dat we voor alle vacatures
enthousiaste opvolgers kunnen vinden. Dat in het belang van het voortbestaan
van Ratti. Schroom niet om je te melden!!
Het jaar 2017 is al weer begonnen. Iedereen heeft zo zijn eigen voornemens
en wensen. Wij hopen dat ze allen uitkomen. Voor twee jonge Ratti spelers,
Wouter en Wesley, en hun ouders, als houtzagerij Wasseveld sponsor van
onze vereniging, is het jaar, wel heel triest begonnen. In de nacht van zaterdag
op zondag 15 januari verwoestte een brand hun huis en zijn ze plotsklaps
dakloos. Zijn ze huis, inboedel, kleding, persoonlijke spullen, feitelijk alles kwijt.
Daar waar wij mogelijkheden hebben, laten wij ze steunen. De jeugdcommissie
en het bestuur willen Wouter en Wesley een nieuwe sport outfit aanbieden,
opdat ze door te voetballen de komende periode hun zorgen en stress wat
kunnen “vergeten”.
Jan, Wendy, Wouter en Wesley, sterkte!!
In schril contrast met het leed van de familie Wasseveld, willen wij een ieder
toch het volgende wensen:
Moge het nieuwe jaar
Op alle gebied
Een jaar worden
Waarvan je zegt
Het had nog jaren mogen duren!!
Proost!!
Bert Tuinman, voorzitter
Vanuit de jeugdcommissie
JO15 speelt op 4 februari a.s. thuis hun KWARTFINALE bekerwedstrijd tegen
KOSC JO15-3G uit Ootmarsum. Een mooie ervaring voor het team. De
wedstrijd begint om 14.00 uur. Kom allemaal naar Kranenburg om ons team
aan te moedigen!!
De jeugdcommissie geeft, i.o.m. het bestuur, nieuwe outfits aan Wesley en
Wouter Wasseveld nu ze na de woningbrand alles kwijt zijn. Wij wensen de
familie Wasseveld veel sterkte in de komende tijd.
De nieuwe competitie indelingen voor alle jeugdteams zijn inmiddels bekend en
staan binnenkort op de teampagina’s. Zie hiervoor de Ratti-site: www.ratti.nl
Vacatures
In de afgelopen nieuwsbrieven hebben wij volop aandacht besteed aan de
openstaande vacatures binnen de vereniging. Helaas nog zonder resultaat. Alle
vacatures staan nog open. Wij doen nogmaals een dringende oproep aan de
leden om zich aan te melden voor vrijwilligerswerk.
Voor meer informatie over de verschillende functies zie de vacature-pagina op
de website.
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Pinnen in de kantine mogelijk
Vanaf januari 2017 is het mogelijk om in de kantine te pinnen. Het pin-apparaat
is geleverd en geïnstalleerd. Voor het kantinepersoneel is een duidelijke
instructie voorhanden. Met eventuele vragen kan men terecht bij één van de
kantinecommissieleden. Dinsdagavond 10 januari 2017 was de primeur (Brian
Heuvelink) van de eerste pinbetaling. Ook op andere data is er al veel gepind.
Voordeel voor onze kantinebezoekers is dat men niet steeds contant geld op
zak hoeft te hebben. Voor de club is het makkelijk en veilig dat het met
belangrijk minder contant geld te maken heeft.

Voetballen op kunstgras is veilig (Bron: KNVB)
Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn
ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. De KNVB verwachtte duidelijke
taal van het RIVM en die is nu gegeven.
De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat,
is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het
sein staat op veilig. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt dat
er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze
slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect
op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk
dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft
vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn
uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek. De KNVB blijft altijd
alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De
aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid,
maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat de KNVB op dit vlak permanent
kennis willen verzamelen.

Ledenadministratie
Verhuisd? Ander telefoonnummer of mailadres? Laat het ons weten via
ledenadministratie@ratti.nl of via de pagina ‘contacten’ op onze website
www.ratti.nl.

Amateurvoetbal kiest voor vernieuwing pupillenvoetbal (Bron: KNVB)
Meer balcontacten, acties, goals en spelplezier bij jongste voetballers

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

Het amateurvoetbal start vanaf het seizoen 2017/’18 met nieuwe
wedstrijdvormen voor pupillenvoetballers. Kinderen van 7 en 8 jaar gaan
wedstrijden spelen op kleinere veldjes in kleinere teams, waardoor ze vaker
aan de bal komen, meer dribbelen, schieten, samenspelen en scoren. Dit
draagt bij aan het spelplezier en de ontwikkeling van ieder kind op elk niveau.
De nieuwe wedstrijdvormen worden in twee jaar, stapsgewijs ingevoerd. Deze
fasering is tot stand gekomen na zorgvuldig overleg met de verenigingen. De
KNVB gaat de komende periode verenigingen intensief ondersteunen om de
nieuwe wedstrijdvormen succesvol in de praktijk te brengen.
Lees het complete artikel hier.

Agenda
06 febr.
17 febr.
06 maart

Bestuursvergadering
Klaverjasavond in het clubgebouw
Bestuursvergadering

Aanvang
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

