
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.6, januari 2014 

Volleybal, de sport die alles heeft 

Namens het bestuur van Ritola 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Terugblik NOJK 

Op 4 januari waren de voorronde voor het NOJK. MB1, 

JB1 en MC1 waren afgevaardigd. Alle teams zijn weer 

de nodige ervaringen rijker. JB1 en MB1 kwamen net  

tekort om door te mogen gaan (JB1 één punt!).  Maar 

MC1 mag door naar de halve finales van het NOJK. De 

halve finales zijn op 8 februari. 

We zullen duimen voor ze en hopen op een prachtig 

resultaat 

Gezocht: Secretaris! 

De huidige secretaris, Henk van Norel, ouder van de 

speelsters Maaike en Renske, heeft aangegeven zich niet 

herkiesbaar te stellen bij de volgende ALV.  

De vereniging is dus op zoek naar een nieuwe secretaris. 

Wie van de senior spelers of ouders/opvoeders van 

jeugdleden wil het bestuur komen versterken om de 

plannen voor de komende jaren mede vorm te geven? 

De huidige secretaris kan een potentiële kandidaat vertellen 

wat de taken zijn en wat de tijdsbesteding is. 

Mocht iemand een geschikte naam weten dan mag dat ook 

door worden gegeven via secretaris@ritolavolleybal.nl.   

Bestuur ontmoet leden 14/15 maart 

Het bestuur en TC/JC willen in dit thuiswedstrijd weekend 

na afloop van de wedstrijden met de teams/ouders/ 

opvoeders in contact komen.  

Na een voorstelrondje, zal ook kort worden aangegeven 

waar het bestuur/TC/JC mee bezig zijn en daarnaast ruimte 

geven om vragen te stellen en suggesties te doen. 

 

Jeugdkamp 

Ook dit jaar staat er weer een jeugdkamp op het 

programma! Ritola is bezig met het organiseren van 

een Jeugdkamp waarbij plezier en sport voorop 

staat! In de bossen bij Ellertshaar bevindt zich een 

prachtige kampeerboerderij met ruimte genoeg voor 

leuke, sportieve activiteiten. Hier zal in het weekend 

van 6 t/m 9 juni 2013 het Ritola- jeugdkamp 

plaatsvinden. Met een fantastisch programma, 

hopelijk mooi weer en een dol enthousiaste 

organisatie hopen we er een geweldig kamp van te 

maken. Overige informatie volgt binnenkort. 

De jeugdkamp commissie  

 

 

SEPA machtigingsformulier 

Willen alle leden die het machtigingsformulier nog niet 

hebben  teruggestuurd dit alsnog doen? Stuur het ingevulde 

formulier naar ledenadministratie@ritolavolleybal.nl of per 

adres: De Spanten 1, 9472 ZE Zuidlaren 
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