
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3, oktober 2014 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Week van de scheidsrechter 

De wedstrijden kunnen niet worden gespeeld zonder een 

scheidsrechter. Bij onze vereniging zijn we gelukkig met de 

vele scheidsrechters die we opleiden en die willen en 

kunnen fluiten. Gisteren en vandaag hebben de actieve 

scheidsrechters een roos gehad, maar ze zijn voor al onze 

fluiters. Mocht je nog hogerop willen fluiten, geef dat dan 

maar aan. Dan kunnen we kijken naar vervolgopleidingen. 

 

 

ALV? ALV! 23 oktober 

      De uitnodiging is de deur uit (23 okt, 20.00u Zernike). Het concept  

beleidsplan is verstuurd en beschikbaar op de website. Het moet richting 

geven aan onze vereniging de komende jaren. We gaan echt werken aan een  

vereniging voor leden en door leden. Het bestuur heeft iedereen nodig om te zorgen  

dat we met zijn allen dat prachtige spelletje kunnen spelen. Waar liggen jouw kwaliteiten?  

Vraag niet alleen wat de vereniging voor jou kan doen, maar ook wat jij voor de vereniging 

kan doen. Het concept beleidsplan? Op de site te vinden via  

www.ritolavolleybal.nl/sample-page/beleidsplan  

Heren recreantenteam? 

De laatste tijd bereiken ons berichten dat er mannen  

geïnteresseerd zouden zijn om eens per week te 

volleyballen. Gewoon lekker en gezellig ballen zonder 

competitieverplichtingen. We willen inventariseren of er 

voldoende belangstelling is.  

Bij genoeg interesse willen wij een zaalruimte regelen om 

recreatief mannenvolleybal van de grond te krijgen. Mocht 

je geïnteresseerd zijn of weet je iemand die interesse heeft, 

dan kun je mailen naar Frans Biemolt (Seniorencoördinator) 

via fransbiemolt@gmail.com. 

Nieuw dames recreantenteam 

De aanstaande secretaris heeft het initiatief genomen om 

met nog een aantal dames een nieuw recreantenteam te 

starten. Na een snelle inventarisatie bleken er al genoeg om 

mee te starten.  Vanaf donderdag 30 oktober van 20.00 – 

21.30, julianalaan. Beginnend of iets gevorderd maar vooral 

voor je plezier, wees welkom, speel mee. Geef je op bij Aly 

Wildschut via secretaris@ritolavolleybal.nl.  

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 
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