
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie 
 

In tegenstelling tot de heren- en damesteams is de bezetting 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 

de afvallers binnen de jeugdteams door de jaren heen gering is ziet de 

toekomst voor de heren- en damesteams er goed uit. 
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Welkom 
 

Wij heten onderstaande leden wederom van harte welkom bij onze vereniging: 
Sil Oonk   JO13 
Lex Oonk   JO11 
Wij wensen jullie veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti. 
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Vanuit de Activiteiten Commissie 
 

De activiteitencommissie nodigt jullie van harte uit om ook dit jaar weer mee te 
doen met de paasbingo. Na de leuke en enthousiaste reacties van vorig jaar, 
zal er dit jaar op goede vrijdag weer een grote bingo plaatsvinden in de kantine 
van de club. Het belooft net als vorig jaar een gezellige avond te worden met 
leuke prijzen voor jong en oud.  
Vanaf 19.30 uur zullen de bingokaarten verkocht worden, zodat we om 20.00 
uur de eerste bingogetallen kunnen draaien. Een kaart per ronde kost €1,00 en 
in totaal spelen we 10 rondes.  
We hopen weer op een goede opkomst. Dus voor alle jeugdspelers: neem je 
ouder(s), broertje(s) en zusje(s) ook gezellig mee. Partners en kinderen van de 
senioren en vrijwilligers zijn natuurlijk ook van harte welkom! Wij hebben er al 
veel zin in en hopen jullie allemaal te zien op goede vrijdag 14 april 2017 in 
de kantine!! Voor de flyer klik hier. 
 
 
 

Vacatures 
 

Wij blijven aandacht vragen voor de openstaande vacatures binnen onze 
vereniging. 
Voor het overzicht klik hier. INTERESSE, meld je aan bij één van de 
bestuursleden en/of de betreffende commissie. 
 

Vanuit de onderhoudscommissie 
 

In de afgelopen periode heeft de onderhoudscommissie overleg gevoerd met 
twee bedrijven voor het onderhoud van de velden in 2017. Na de offertes 
zorgvuldig te hebben vergeleken en de voor en tegens te hebben afgewogen 
hebben we besloten om ook in 2017 het onderhoud onder te brengen bij De 
Groenmakers. Het bedrijf uit Doetinchem is al jaren een vertrouwd gezicht 
binnen onze vereniging en we zijn tevreden dat de samenwerking wordt 
voortgezet. 
 
Naast het reguliere onderhoud zullen er dit jaar geen grote 
onderhoudswerkzaamheden worden verricht op de velden. Veld 2 heeft, naast 
de gebruikelijk speelschade door wedstrijden, ook te lijden onder de wekelijkse 
trainingen die op het veld plaatsvinden. Wij zijn met de Jeugdcommissie en de 
Commissie Technische Zaken in overleg hoe hiermee om te gaan in het 
volgende seizoen.  
 
Verder gaan wij het vernieuwen van de dakbedekking op de kleedkamers 
voorbereiden. Deze dakbedekking is inmiddels ongeveer 26 jaar oud en is een 
keer aan vervanging toe. Of de werkzaamheden dit jaar worden uitgevoerd is 
nog niet zeker. De commissie zal in overleg met het bestuur hierin de komende 
maanden een beslissing nemen. 
 

http://www.svratti.nl/commissies/activiteiten.html
http://www.svratti.nl/clubinfo/vacatures.html
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Colofon  
 

Web-redactie:  

Hester Eggink  

Jan Kieskamp  

Jan Waarle  

Paul Zents   

 

Contactgegevens:  

zie www.svratti.nl. 
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Nieuws van de KNVB 
 

Plastic spelerspas niet meer verplicht 
De plastic spelerspas is vanaf zaterdag 4 maart jl. niet meer verplicht. Dit 
besluit van de KNVB maakt onderdeel uit van de introductie van het mobiel 
digitaal wedstrijdformulier. Door de invoering van de wedstrijdzaken-app, waar 
digitale spelerspassen onderdeel van uit maken, verdwijnen de plastic 
spelerspassen na dit seizoen volledig uit het amateurvoetbal. Voor meer 
informatie klik hier. Voor de 5 voordelen van de wedstrijdzaken-app klik hier. 
 
Start seizoen 2017-2018 
Samen met amateurclubs is besloten om het voetbalseizoen 2017/’18 later te 
beginnen en later te eindigen. Het voetbalseizoen begint in het hele land vanaf 
2 september met bekerwedstrijden. De competitiewedstrijden beginnen vanaf 
23 september en het seizoen wordt afgesloten op 27 mei. 
 

Trainers- en leidersoverleg 
 

Tijdens het trainers- en leidersoverleg van donderdag 16 maart jl. heeft er een 
inventarisatie plaatsgevonden van de teams voor het volgende seizoen. Uit de 
1e inventarisatie blijkt dat het aantal heren- en damesteams 
hoogstwaarschijnlijk gelijk zullen blijven maar dat de bezetting wel krap is. 
Afgesproken is dat de komende maanden gebruikt zullen worden om nieuwe 
leden te werven. Wij doen hierbij ook een beroep op de leden zelf. Kennen jullie 
potentiële nieuwe leden (bv. oud-leden) die de teams willen komen versterken 
meld dit dan aan jouw trainer/leider of aan het bestuur. 
 

Agenda        Aanvang 
24 maart Klaverjasavond in het clubgebouw   20.00 uur 
29 maart Vergadering Commissie Technische Zaken  20.00 uur 
03 april  Bestuursvergadering     20.00 uur 
05 april  Schoolvoetbaltoernooi op de velden van Ratti  13.00 uur 
14 april  Paasbingo in clubgebouw ‘De Eik’.   19.30 uur 
21 april  Klaverjasavond in het clubgebouw   20.00 uur 
 

http://www.knvb.nl/nieuws/districtsnieuws/24226/amateurvoetbal-gaat-over-op-mobiel-digitaal-wedstrijdformulier
http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/24242/vijf-voordelen-van-de-wedstrijdzaken-app

