
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2, september 2014 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

ALV: 23 oktober! 

Zet de datum in de agenda! Op de ALV zullen we, naast de 

verantwoording voor het afgelopen jaar, het beleidsplan 

bespreken waarmee het bestuur richting aan de vereniging 

wil geven.  

 

Basisschooltoernooi! 

Het toernooi is vervroegd! 

Al op woensdagmiddag  26 november  gaat het allemaal 

gebeuren. Daarvoor zijn weer de nodige handjes gewenst 

om te fluiten, te tellen en bij de wedstrijdtafel alles in goede 

banen te leiden. Het is een belangrijk toernooi om de 

mooiste sport te promoten onder de jeugd. Graag je hulp 

doormailen naar: basisschooltoernooi@ritolavolleybal.nl 

 

3, 2, 1, Start…!!! 

     Goed, de eerste spierpijn is geweest, de scholen zijn al weer  

bezig en een groot aantal maakt zich klaar voor de eerste competitie-       

wedstrijden . De senioren hebben zich al een beetje kunnen voorbereiden  

door het spelen op het wederom perfect georganiseerde septembertoernooi.  

Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Dames 2. Er waren niet meer voldoen- 

de speelsters voor een team. Ook meisjes A2 hadden nu te weinig speelsters om een team  

te vormen. Ze zullen dit jaar blijven trainen en aan iedereen de vraag om uit te kijken naar potentiële 

leden die het team kunnen versterken voor volgend jaar. 

VOG?! VOG!! 

In het voorjaar hadden we het al als bestuur aangegeven. 

We willen een veilige omgeving bieden voor de jeugd die bij 

Ritola wil komen volleyballen. Eén van de maatregelen is 

het aanvragen van een VOG  (Verklaring Omtrent Gedrag). 

Het is een document dat de overheid verstrekt en waarop 

wordt aangegeven of de betreffende persoon in het 

verleden geen gedrag heeft vertoond voor het uitoefenen 

van een specifieke taak of functie nu. In ons geval gaat het 

om een trainer of coach. De eerste formulieren zijn al 

binnen! 

Wedstrijdtakenschema 

Net al vorig jaar is er door Bert Strijker weer een schema 

gemaakt waarin staat welke teams voor welke wedstrijden 

welke taken moeten uitvoeren.  

Het schema is beschikbaar op de site en is naar de 

contactpersonen verstuurd via de mail. Verzoek is dat elk 

team hun persoonlijke schema maakt en dat iedereen zijn 

taken uitvoert. Een scheidsrechter is minimaal 20 minuten 

voor de wedstrijd aanwezig, tellers tenminste 15 minuten. 

Toernooien spelen? Doen. 

Het spelen van toernooien is een goede ervaring voor spelers. Vanuit de 

vereniging wordt echter alleen de deelname aan het open club toernooi 

vergoed. Overige toernooien zijn voor rekening van een team zelf. 
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