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   Van de Webredactie 
Dit is alweer de 10e uitgave van de nieuwsbrief in het bijna voorbije jaar 2017. 
In het afgelopen jaar zijn er zowel in de nieuwsbrief als op de site een aantal 
wijzigingen doorgevoerd wat de leesvriendelijkheid ten goede komt. Ook is er veel 
aandacht besteed aan onze adverteerders zodat ze nog nadrukkelijker in beeld 
komen. Op de site heeft Roy Nijkamp bijvoorbeeld een prachtige banner 
ontworpen, zeg maar een soort lopende reclamegalerij. Was het in het begin nog 
druk puzzelen hoe we alles moesten plaatsen en in welke volgorde daar hebben 
we nu inmiddels wel de nodige ervaring mee opgedaan. Meestal hebben we 
genoeg kopij om de nieuwsbrief  te vullen maar meer is natuurlijk altijd welkom. 
Het is vaker aangehaald maar vanuit de diverse commissies en de  teams zouden 
we nog wel wat meer informatie willen zien. Dat geldt ook voor de mogelijkheden 
die er zijn op de site om regelmatig of af en toe wat te plaatsen. Het hoeven geen 
ellenlange teksten te zijn maar bv karakteristieken van wedstrijden of andere 
vermeldingswaardigheden. Misschien een héél goed voornemen voor het 
komende jaar! 
De uitslagen en standen staan inmiddels op de site (op de homepagina en de 

pagina's van de teams). 

De nieuwsbrief januari 2018 wordt in de week van 15-19 januari uitgebracht! 
 

De Webredactie wenst iedereen hele fijne feestdagen  
en een gezond en sportief 2018    
 

Van het bestuur,  
De eerste helft van het voetbalseizoen 2017/ 2018 zit erop. De resultaten van de 
diverse teams zijn wisselend. Nu geldt de winterstop. Blessures kunnen helen, 
velden kunnen rusten, voetbal is even niet belangrijk. 
De Kerst komt er aan; feestdagen welke vaak in de familiekring worden gevierd, 
een feest van vrede en van sfeer. Daarna Oud en Nieuw; oliebollen, vuurwerk, 
carbid, oudejaarsconference, champagne, wensen en voornemens.  
Halverwege januari starten de trainingen weer. Op zondag 14 januari 2018 wordt 
het onderlinge zaalvoetbaltoernooi vanaf JO17 t/m de senioren gehouden in de 
Hanzehal in Zutphen. Aansluitend is er een nieuwjaarsreceptie in de Ratti-kantine. 
Komt allen!!  
 

Ook in deze voetballoze periode gaat het besturen van de vereniging door. Zo zijn 
er gesprekken gaande over de contractverlenging met de trainer van de 
damesteams. De zoektocht naar een bestuurslid (voorzitter) gaat ook gewoon 
door. De eerste gesprekken met Socii staan gepland voor volgende week over 
een eventuele samenwerking. 
Subsidie aanvraag voor de zonnepanelen moet begin januari de deur uit etc.  
 

Er staan nog diverse vacatures open bij Ratti. Velen hebben goede voornemens 
voor een nieuw jaar. Wat het bestuur van Ratti betreft kan het een prima 
voornemen zijn om je aan te melden voor één van de vacatures bij Ratti. Zie 
https://www.ratti.nl/clubinfo/vacatures.html . 
Als je meer informatie wilt hebben, neem dan contact op met ondergetekende.  
 

In de nieuwsbrieven willen wij jullie op de hoogte blijven houden van alle 
ontwikkelingen die spelen bij onze vereniging. 
Tenslotte wens ik een ieder “Prettige Kerstdagen, een gezellig Oud en Nieuw en 
een gelukkig, gezond en sportief 2018”.  
 

Met een sportieve groet,  
  André Balvert, interim voorzitter e-mail voorzitter@ratti.nl  
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  Welkom 
Na al een aantal jaren betrokken te zijn bij de jeugdafdeling heten wij Ed 
Antonissen en Gerrit Bobbink nu ook van harte welkom als lid van onze vereniging. 
Wij wensen Ed en Gerrit een fijne voortzetting en veel (voetbal)plezier, òp en 
rondom de velden van SV Ratti. 
 
Zaalvoetbaltoernooi en nieuwjaarsreceptie 2018 
Op zondag 14 januari 2018 vindt de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats in 
clubgebouw ’De Eik’, aanvang 14.00 uur.  Voor meer informatie klik hier. 
Voorafgaand aan de receptie organiseert de AC weer een zaalvoetbaltoernooi. 
Voor meer informatie klik hier. 
 
Van de onderhoudscommissie 
De laatste werkzaamheden in 2017 zijn gepland. In overleg met De Groenmakers 
is besloten om het vertidrainen (prikken) en rollen van de velden dit keer over te 
slaan. In plaats hiervan worden de velden een keer extra bezand. De velden zijn 
behoorlijk glad en vettig. 
De voorbereidingen voor het vernieuwen van de dakbedekking op de kleedkamers 
zijn in gang gezet. De planning is om de werkzaamheden dit seizoen uit te voeren.  
Wij bedanken De Groenmakers voor de prettige samenwerking in 2017. Ook 
bedanken wij alle vrijwilligers voor de inzet in het afgelopen jaar. Wij hopen ook in 
2018 een beroep op jullie te kunnen doen. Fijne feestdagen en een sportief en 
gezond 2018! 
 
Van de jeugdcommissie 
De najaarscompetitie is afgelopen. Zaterdag 16 december zijn de laatste 
inhaalwedstrijden gespeeld en de bekerwedstrijden van de JO17 en JO19. Voor 
de uitslagen zie de wedstrijdkalender op de website.  
 

De laatste weken is het weer vaak spelbreker geweest. De competities eindigen 
daarom niet volledig uitgespeeld. Als het goed is, heeft dat geen gevolgen voor de 
indeling van de voorjaarscompetitie. Op 23 december worden de concept 
indelingen voor de voorjaarscompetitie bekend gemaakt. Hierop kan de 
jeugdcommissie dan nog reageren.  
De voorjaarscompetitie start zaterdag 17 februari. We verwachten dat medio 
januari de definitieve indeling en de programma’s bekend zijn.  
 

De trainingen beginnen weer vanaf 15 januari. Nadere informatie aan de teams 
volgt via de leiders. 
 
Van de kantinecommissie 
Kantineplanning: Het nieuwe kantinerooster voor de 2e seizoenshelft wordt in de 
winterstop gemaakt en is vanaf ca 20-1-2018 te raadplegen op de site bij 
commissies/kantine. Uiteraard zenden we het rooster de mensen die in die periode 
dienst hebben ook toe via de mail. 
Prijzen kantine: Meeste prijzen blijven het zelfde in 2018 met uitzondering van de 
zakjes chips. Deze gaan met ingang van 1-1-2018 van 0,80 cent naar 1,00 euro. 
Veranderingen in de kantine: De commissie blijft bezig met het zoeken naar 
nieuwe tafels voor de kantine. Dat valt nog niet mee. Vaak speelt de kleur een rol, 
de afmeting of ze zijn te prijzig. Uiteraard blijven we zoeken naar een goede optie. 
Daarnaast hebben de leden een mail gehad om na te denken over veranderingen 
met als doel de kantine wat ”op te leuken”. Er zijn al wat reacties maar nieuwe zijn 
nog steeds welkom. Heb je een idee, doe dan een mailtje naar kantine-
ratti@ziggo.nl of spreek één van de leden van de kantinecommissie aan. 
AED: De aanmeldingen voor een AED-training lopen nog geen storm (4 tot dit 
moment). Ratti-leden die zich nog willen aanmelden en de training wil volgen 
kunnen zich nog melden bij Jan Kieskamp (janagnes@kpnmail.nl). Mogelijk gaan 
we in het nieuwe jaar ook nog een aantal mensen, die veel bij Ratti komen, 
persoonlijk benaderen. 
 

 Met vriendelijke groet, Aad, André, Frank, Jan en Nico 
 

https://www.ratti.nl/UserFiles/Activiteiten/nieuwjaarsreceptie_2018.pdf
https://www.ratti.nl/UserFiles/Activiteiten/zaalvoetbaltoernooi_2018.pdf
mailto:kantine-ratti@ziggo.nl
mailto:kantine-ratti@ziggo.nl
mailto:janagnes@kpnmail.nl
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Agenda        Aanvang 
08 januari 2018 Bestuursvergadering    20.00 uur 
14 januari  Onderling zaalvoetbaltoernooi   10.00 uur 
14 januari  Nieuwjaarsreceptie    14.00 uur 
19 januari  Klaverjasavond in het clubgebouw  20.00 uur 
 

  Mooie opbrengst oliebollenactie 
De oliebollenactie van Ratti op de kerstmarkt in Kranenburg heeft netto 170 euro 
opgebracht. Dit bedrag komt ten goede aan het maken van nieuwe jeugddoeltjes.  
 
Jan Kieskamp en Gerdien Heuvelink  
 
BEDANKT!! 
 
namens de Jeugdafdeling. 
 
Trainingspakken voorJO17 
Vorden/Ratti JO17-3 heeft zaterdag 25 november trainingspakken gekregen van 
de Wissels Groep uit Zutphen. Wissels is actief in infra, milieu, afval en transport. 
Namens het team heeft sponsor Frank Wissels als dank een mooie bos bloemen 
gekregen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Start competities seizoen 2018-2019 (bron KNVB) 
De amateurs beginnen komend seizoen net als dit seizoen pas na de zomer. Net 
als in 2017/’18 zal ook het komende seizoen van het amateurvoetbal later 
beginnen. Dit seizoen werd er voor het eerst besloten om pas na de zomer te 
beginnen met voetballen. Vanwege de vele positieve reacties vanuit het 
amateurvoetbal is hier ook voor seizoen 2018/’19 toe besloten. De Tweede en 
Derde divisie van het amateurvoetbal beginnen komend seizoen in het weekeinde 
van 25 en 26 augustus. De Hoofdklasse mannen begint een weekend later op 1 
en 2 september. 
In datzelfde weekend beginnen de bekercompetities voor de rest van het 
amateurvoetbal. Op 22 en 23 september starten de overige competities van de 
categorie A en B, waaronder de Topklasse vrouwen en de overige mannen-, 
vrouwen- en jeugdcompetities. 
 
Door pas na de zomervakantie te beginnen met bekerwedstrijden in het weekend, 
hoeven minder voetballers hun eerste wedstrijd(en) te missen. Daarnaast kunnen 
voetballers, trainers, teams én clubs zich beter voorbereiden op de start van de 
competitie. Als bijkomend voordeel loopt het voetbalseizoen ook langer door, wat 
betekent dat meer wedstrijden in de lente worden gespeeld, met hierdoor meer 
kans op mooi weer en dus minder kans op afgelastingen. 
 
De volledige speeldagenkalenders voor het seizoen 2018/’19 worden in januari 
2018 door de KNVB gepubliceerd. 
 
 


