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Van het bestuur, 

Op 28 januari 2017 is Gerdien Bouwmeester overleden, ze was moeder van 

Frank, Bas en Roel. In de tijd dat de jongens bij de jeugd van Ratti voetbalden, 

was Gerdien regelmatig bereid om kantinedienst te doen. Ook kwam ze, al dan 

niet samen met haar echtgenoot Herbert, vaak een kijkje nemen bij een 

thuiswedstrijd van één van de jongens. 

Gerdien mocht maar 54 jaar jong worden. We wensen Herbert, Frank, Bas en 

Roel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies. 
 

Al eerder werd er melding gemaakt van een werkgroep welke de mogelijke 

samenwerking tussen sv Socii, vv Vorden en sv Ratti onderzoekt. Na het eerste 

aftasten zijn er inmiddels 4 werkgroepen met van elke vereniging een lid 

gevormd, welke een deelopdracht uitwerken. Het gaat daarbij om de volgende 

deelopdrachten: 

 Onderzoek naar gezamenlijke inkoop en onderhoud van velden, 

 Samenwerking in het jeugdvoetbal, 

 Samenwerking meisjes-, en damesvoetbal, 

 Waar moet de samenwerking op den duur in uitmonden. 

Half maart geven deze afzonderlijke werkgroepen hun eerste bevindingen door 

aan de stuurgroep, bestaande uit de voorzitters van de verenigingen. De 

voorzitters bespreken deze bevindingen binnen hun eigen bestuur en aan de 

hand daarvan worden er al dan niet vervolgafspraken gemaakt. 

Als voorzitter had ik te kennen gegeven om aanstaande maart te stoppen als 

voorzitter. Omwille van continuïteit met betrekking tot het onderzoeken van de 

samenwerking tussen de drie voetbalverenigingen leek het mij niet verstandig 

om in maart aanstaande daadwerkelijk als voorzitter terug te treden. Daarom 

heb ik besloten om pas tijdens de algemene ledenvergadering in dit najaar als 

voorzitter te stoppen. Dan zal er meer duidelijkheid zijn over een eventuele 

samenwerking tussen de verenigingen. 

 

In dit najaar komt de functie van voorzitter van de onderhoudscommissie 

vacant, daarnaast is de functie van bestuurslid “technische zaken” nog niet 

ingevuld. Daarbij komt dan nog dat er geen opvolger voor de functie van 

verenigingsvoorzitter is. Als deze functies niet vervuld worden, komt het 

voortbestaan van de vereniging in gevaar. En dat willen we niet!! Daarom heeft 

het bestuur besloten om de komende periode alle seniorenleden en ouders van 

jeugdleden te benaderen met de vraag wat zij in sv Ratti willen investeren om 

het voortbestaan van onze vereniging te waarborgen. 

 

Bert Tuinman, voorzitter. 
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Welkom 

Wij heten onderstaand lid (wederom) van harte welkom bij onze vereniging: 
Pjotr Aartsen   JO17 
Wij wensen jou veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti. 
 



 

Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 

Oudheidkundige vereniging Oud Vorden zoekt foto’s van vroeger 
Zoals in de nieuwsbrief van december 2016 is vermeld is op de website 
http://www.oudvorden.nl 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 e.d. Ook van kerkdorp/buurtschap Kranenburg met o.a. de 
school, de kerk en de voetbalvereniging Ratti is een behoorlijk aantal foto’s 
opgenomen. In onze nieuwsbrief van december 2016 hebben we jullie gevraagd 
foto’s aan te leveren van vroeger over Ratti (bv van recepties, elftalfoto’s of 
anderszins)  om ze laten scannen of reeds gescande toe te zenden. We hebben 
er al een aantal ontvangen waarvoor onze dank! Graag willen we er nog meer! 
Omdat genoemde vereniging inmiddels ook meer dan 60 jaargangen van 
Weekblad Contact op de site toegankelijk en doorzoekbaar heeft gemaakt, is er 
een uniek en indrukwekkend tijdsdocument beschikbaar voor een ieder 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. bestandsformaat etc. 

 Animaties drie nieuwe wedstrijdvormen pupillen 
Zoals bekend begint de KNVB vanaf het seizoen 2017-'18 met de invoering van 
nieuwe wedstrijdvormen voor de pupillen. Bekijk hier de animaties met uitleg. 
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Agenda        Aanvang 

06 maart Bestuursvergadering     20.00 uur 
24 maart Klaverjasavond in het clubgebouw   20.00 uur 
 

Nieuws van de kantinecommissie 
Verjaardagskratje bier 

Met ingang van 1 maart 2017 is het mogelijk voor Ratti-leden van 18 jaar en 

ouder om tegen bepaalde voorwaarden, welke staan vermeld op de Ratti-site 

onder Commissies/Kantine, te trakteren op een ronde bier door tegen een 

gereduceerde prijs een kratje te kopen aan de bar met ca 20% korting! 
 

Belettering ramen Kantine  
Om de kantine wat meer uitstraling te geven worden binnenkort de bovenste 
ramen beletterd  met wat algemene (Ratti) en ook wat specifiekere teksten. Dit 
geeft de kantine een extra dimensie. We hebben Anne Mokkink uit Vorden, die 
het tot volle tevredenheid ook bij het zwembad in de Dennen heeft gerealiseerd, 
gevraagd dit voor ons te doen.  
 

Nieuwe coachjassen voor jeugdleiders 

De jeugdleiders hebben dankzij een bijdrage  

van IJzervlechtersbedrijf Bobbink en  

Anacon-infra nieuwe coachjassen ontvangen.  

Gerrit Bobbink en Robert Ruiterkamp  

werden bedankt voor deze ruimhartige  

sponsoring en kregen een mooie bos bloemen. 

 
JO15 naar halve finale beker 

De JO15 is na een spetterende 10 - 4 overwinning op KOSC doorgedrongen tot 
de halve finales van het bekertoernooi. Deze spelen zij tegen SVGG JO15-1. De 
halve finale is op 4 maart op sportpark De Biel in Mechelen. 
  

 

 

http://www.oudvorden.nl/
http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/kennis/23830/animaties-drie-nieuwe-wedstrijdvormen-pupillen

