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Van het bestuur
Het voetbalseizoenseinde nadert. Twee teams hebben nog een kleine kans op
het kampioenschap, nl: Ratti J onder 13 en Ratti Dames 1. De
toernooicommissie draait op volle toeren om van het Ratti drieweekenden
toernooi ook dit jaar weer een daverend succes te maken. Het bestuur, maar
ook diverse commissies, zijn al weer bezig met de voorbereiding van het
voetbalseizoen 2017- 2018.
Zoals ik al eerder memoreerde zijn er diverse vacatures binnen Ratti. In een
ultieme poging om de vacatures in te vullen, is het bestuur begonnen met het
telefonisch benaderen van leden. Concreet ingevulde vacatures leverde dat nog
niet op, wel enkele mogelijke kandidaten. Met hen gaan we in gesprek. Het
bestuur gaat daarom ook door met het telefonisch benaderen van andere leden.
Inmiddels heeft het bestuur besloten om een AED aan te schaffen. Deze AED is
alleen beschikbaar voor gebruik op het sportpark van Ratti. Aan de
veilingcommissie
Vorden
is
een
financiële
bijdrage
gevraagd.
Ook onderzoekt het bestuur de mogelijkheid om de lichtmasten rond het
trainingsveld en misschien de lichtmasten van veld twee te voorzien van LED
verlichting. Hoewel dat een grote investering is, verwachten we deze investering
binnen een aantal jaren terug te verdienen omdat de energiekosten door het
gebruik van LED verlichting fors dalen.
De werkgroepen welke zijn gevormd om een nadere samenwerking tussen
Ratti, Socii en vvVorden te onderzoeken, zijn bij elkaar geweest en zij
rapporteerden hun eerste bevindingen terug naar de besturen van de
afzonderlijke verenigingen. De commissie Inkoop ziet dat er vooral financiële
voordelen behaald kunnen worden door de gezamenlijke inkoop van
spelmaterialen. De commissie welke zich met meisjes en damesvoetbal bezig
houdt ziet op een wat langere termijn een samenwerking bij de damessenioren.
vvVorden en Socii hebben nu samen enkele meisjesteams. vvVorden wil
eigenlijk geen eigen damessenioren voetbaltak, maar wil wel samenwerken.
Gezamenlijk kunnen we dan 3, 4 damesseniorenteams op de been brengen.
De commissie welke zich met Jeugdvoetbal bezig houdt heeft nog niet over een
samenwerking op langere termijn gesproken. Wel zijn ze in gesprek over het
idee om in het voetbalseizoen 2017- 2018 gezamenlijk een Jeugdteam onder 19
uit te brengen.
Tot zo ver het bestuurlijk nieuws. Mochten er vragen zijn, het bestuur wil die
vragen altijd beantwoorden. Schroom niet om één van hen aan het jasje te
trekken.
Bert Tuinman, voorzitter.

Contact
S.V. Ratti
Clubgebouw ‘De Eik’
Eikenlaan 15a
7251 LT Kranenburg

Welkom
Wij heten onderstaand lid van harte welkom bij onze vereniging:
Cas Bouwmeester
JO7
Wij wensen je veel plezier, òp en rondom de velden van SV Ratti.

Tel: 0575 – 556856
Email: info@ratti.nl
www.svratti.nl

Nieuw tenue voor Zondag 2
Profile Bleumink de fietsspecialist heeft de spelers van Zondag 2 in een nieuw
tenue gestoken. Voor de foto’s klik hier.
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Vanuit de Jeugdcommissie
SV Ratti is samen met VV Vorden en Socii aan het proberen om voor het
komende seizoen een samenwerkingsteam JO19 te vormen. In de komende
weken worden de mogelijkheden onderzocht en nader uitgewerkt.
Vanuit de Technische Commissie
Het doel is in het komende seizoen weer met twee dames en vijf herenteams
de competitie in te gaan. Voor zowel dames als heren is aanvulling van harte
welkom!
De komende maanden staan in het teken van teamsamenstelling en
inschrijvingen.
Schoolvoetbaltoernooi op de velden van SV Ratti
Op 5 april jl. is het jaarlijks schoolvoetbaltoernooi weer gehouden op de velden
van SV Ratti. Voor het verslag en foto klik hier.
Van de Kantinecommissie
Op (goede) vrijdag 14 april 2017 zijn Anne en Jan Mokkink
gestart met de belettering van de bovenramen in de
kantine en enkele grote deurramen. Naast teksten zijn er
ook wat symbolen aangebracht zoals het logo van SV
Ratti. Een deel is op deze dag gereed gekomen, de rest
van de werkzaamheden wordt binnenkort afgerond. Het
geeft nu al een mooi aanzicht!
Paasbingo – goede vrijdag 2017
Op goede vrijdag 14 april 2017 was het weer tijd voor de jaarlijkse
PAASBINGO! Na het eerste succes van vorig jaar, was het ook dit jaar weer
erg gezellig in de kantine. Wij als activiteiten commissie hadden ervoor
gezorgd dat de bingoballen tijdig waren gepoetst, de prijzen werden ingeslagen
en de eieren waren geschilderd. In een mooi versierde kantine begon om 20
uur de bingomolen te draaien.
In totaal speelden we 10 rondes, waarbij je per ronde 3 keer kans maakte op
een prijs. Bij veel geluk kon je dus met goed gevulde handen naar huis. Zoals
bijvoorbeeld een lunch of diner bon, een knipbeurt, een bloemetje voor thuis of
zelfs een nieuw koffiezetapparaat!
Wij waren erg tevreden over de opkomst, zo waren er
bekende prijswinnaars van vorig jaar, maar ook nieuwe
gezichten! Naast de mooie kans op prijzen werd er ook
aan de innerlijke mens gedacht, want er gingen geregeld
lekkere hapjes rond.
Aan het eind van de avond ging
iedereen tevreden naar huis met of
zonder prijs. En de winnaar van de
geldronde kwam juichend zijn
bingokaart laten controleren.

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

Wij kijken terug op weer een geslaagde
paasbingo en hopen volgend jaar nog
meer mensen te begroeten. Dus noteer
vast voor volgend jaar; PAASBINGO op GOEDE VRIJDAG (30 maart 2018).

Agenda
21 april
08 mei
09 mei
20 mei
20 mei
21 mei

Klaverjasavond in het clubgebouw
Bestuursvergadering
TC-vergadering
Toernooi JO9 7-tal ’s morgens
Toernooi JO15 11-tal ’s middags
Toernooi Heren Zondag / Zaterdag

Aanvang
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
09.00 uur
13.00 uur
10.00 uur

