
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.5, december 2013 

Gezegende kerstdagen en een sportief 2014 

Namens het bestuur van Ritola 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

ALV 2013 

Op de ALV 2013 is afscheid genomen van 

penningmeester Kees Folkertsma en voorzitter Piet 

Alberts.  

Kees heeft zich 4 jaar lang ingezet voor de vereniging. 

Het financiële systeem verder uitgebouwd en met 

hele solide begrotingen de club financieel gezond 

gehouden. Verder heeft Kees ook de taak van 

sponsorcommissie invulling gegeven door sponsoren 

binnen te halen, het geld te innen en de contacten te 

onderhouden. 

Piet heeft zich 6 jaar lang als voorzitter van de 

vereniging ingezet en daarvoor ook al in andere 

functies ingezet. Het was een mooie tijd met daarin 

het ongekende sportieve hoogtepunt van een heren 

en dames team in de 2e divisie. 

Op de ALV zijn de nieuwe bestuursleden verkozen: 

- Arjan Pouw in de rol van penningmeester 

- Karel van der Velden als voorzitter 

Tevens is de aanzet tot het nieuwe beleidsplan 

gepresenteerd door Frans Biemolt van algemene 

zaken. 

Sponsoring 

Penningmeester Arjan Pouw heeft als extra taak op zich 

genomen om te werken aan de sponsoring bij Ritola 

Volleybal. Zijn eerste daad leverde al direct een bijdrage van 

€750,-- op van de ING. Hij is op zoek naar mensen die hem 

daarbij kunnen ondersteunen.  Met name zoekt hij 

contacten uit de middenstand van Zuidlaren die mee 

kunnen helpen om de sponsoring weer goed op poten te 

zetten. Wil je zelf meehelpen of weet je iemand die die dat 

zou willen neem dan contact op met Arjan,  

arjan.pouw@home.nl 

Mini’s kampioen 

Net begonnen bij de vereniging en met dank aan trainster 

Jelijn Heijmans en coach Fred Anakotta zijn Esmee Kiers, 

Suze Anakotta, Meike Hooischuur, Imke Biemolt, Lara 

Anakotta, Meike Biemolt kampioen geworden van de poule 

najaar 2013 N2. Yolet Biemolt traint al fanatiek mee en 

mocht meedelen in de vreugde.  Een bloemetje, een 

medaille en een patatje in de Zwet maakte het feest 

compleet. 

Knol’s koekactie groot succes! 

Menig lid van de vereniging heeft zich ingespannen om 

koeken te verkopen en ook de firma Knol’s koek deed nog 

een extra bijdrage waardoor we het prachtige resultaat van 

€ 1360,-- hebben bereikt.  
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