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Vanuit de webredactie
In de afgelopen weken zijn diverse commissies, bestuur, trainers en leiders, in
gesprek gegaan hoe de jeugd-, dames- en herenteams voor het volgende
seizoen ingedeeld moeten worden. Wat is haalbaar en wat is goed voor de
vereniging in het algemeen? De nieuwsbrief werd een week opgeschoven om
hierin het laatste nieuws te kunnen melden. Helaas kunnen wij nog niets
definitiefs melden. De jeugd- en technische commissie is wel in een ver
gevorderd stadium met de samenwerking met Vorden voor de teams JO19 en
JO17. In de laatste nieuwsbrief (medio juni) zal ongetwijfeld de laatste
onduidelijkheden worden weggenomen en zullen de definitieve teamindelingen
bekend zijn.

Ledenadministratie
Het seizoen zit er bijna op. Overschrijvingen en aan- en afmelding worden
weer actueel. Wenst men overschrijving naar een andere vereniging dan kan
dat t/m 15 juni a.s. Meldt dit bij de nieuwe en oude vereniging en het wordt
verder digitaal geregeld. Er is geen formulier meer nodig.

Klaverjassen
Het klaverjasseizoen zit erop. Op vrijdag 21 april jl. werd de laatste avond
gehouden. De vrijwilligers Laurens Bleumink en Gerard Lichtenberg hebben
hun pijlen alweer gericht op het volgende seizoen. Het speelschema is bekend
en hangt inmiddels op het prikbord in de kantine en staat op de Ratti-site. Voor
het schema klik hier.

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

Onderhoudscommissie
De commissie is inmiddels uitgebreid met een nieuw lid. Wij zijn blij dat Erik
Brummelman als bouwkundige de commissie komt versterken. Erik zal zich
hoofdzakelijk bezig houden met de opstallen. Hij zal hierin bouwkundig
adviseren en zal de bouwkundige werkzaamheden aansturen. Nu de
commissie is uitgebreid en de werkzaamheden beter verdeeld kunnen worden
heeft Jan Waarle besloten om aan te blijven als algemeen coördinator van de
onderhoudscommissie.
De komende jaren staan enkele grote werkzaamheden op de planning. De
dakbedekking van de kleedkamers is aan vernieuwing toe, het schilderwerk zal
gedaan moeten worden en een werkgroep is bezig om te kijken naar
energiebesparende maatregelen. In overleg met het bestuur zal besloten
worden hoe en wanneer deze werkzaamheden plaats zullen vinden.
ATTENTIE
Op zaterdag 17 juni a.s., van 8.30 tot 13.30 uur, wordt weer de jaarlijkse
onderhoudsdag georganiseerd. De trainer/leiders hebben inmiddels bericht
ontvangen om per team 3 á 4 vrijwilligers op te geven. Graag ontvangen wij
z.s.m. de opgave zodat wij de dag verder kunnen voorbereiden.
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Vrijwilligersfeest
Onze mooie vereniging draait met veel vrijwilligers. En om onze vrijwilligers in
het zonnetje te zetten organiseren de activiteiten- en de kantinecommissie
samen een vrijwilligersfeest op zaterdag 10 juni 2017. Alle vrijwilligers hebben
hiervoor een persoonlijke uitnodiging ontvangen!
Dus laten we er samen een leuke middag en avond van maken, voor jullie
vrijwilligers wordt er voor het eten gezorgd, naast leuke activiteiten! Denk nog
even aan de opgave voor 1 juni 2017.

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.

Van de kantinecommissie
De kantinecommissie is druk doende om tijdens de toernooidagen de
kantinezaken inkoop/verkoop in goede banen te leiden. Dit vergt de nodige
inspanning maar als groep zijn we inmiddels goed op elkaar ingespeeld zodat
dit geen noemenswaardige problemen oplevert. Er gaat heel wat koffie,
etenswaren, drankjes etc. doorheen. Het is elke keer een uitdaging om heel
goed te plannen wat je precies moet inkopen en vooral hoeveel! Evenals vorig
jaar wordt er ook dit jaar weer fruit verkocht. Naast de bekertjes met aardbeien,
meloen (nieuw dit jaar) worden er ook bananen verkocht. De verkoop van deze
gezonde lekkernijen loopt goed!
De belettering van de kantine, heeft inmiddels zijn voltooiing gekregen en het
staat heel netjes. We hebben diverse positieve reacties ontvangen. Mogelijk
komt er binnenkort nog een kleine uitbreiding namelijk dat we de binnenramen
bij de entree alsnog laten beletteren (was niet de oorspronkelijke opzet).

In juni laatste nieuwsbrief van dit seizoen
De webredactie brengt dit seizoen nog één nieuwsbrief uit en wel rond het
weekend van 24/25 juni a.s. Hebben jullie nog wetenswaardigheden over de
vereniging, vanuit de commissies en/of jullie teams laat het ons dan weten.

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

Agenda
10 juni
10 juni
11 juni
17 juni
19 juni

Toernooi JO13
11-tal ’s morgens
Vrijwilligersfeest
SIX-toernooi SV Ratti
Onderhoudsdag
Bestuursvergadering

Aanvang
09.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
08.30 uur
20.00 uur

