
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 4, november 2014 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Knol’s koek actie 

De actie is weer gestart. Zorg voor volle lijsten en grote 

bestellingen! De formulieren moeten in uiterlijk 19 

november worden ingeleverd! Afhalen/afrekenen van de 

bestelde koeken op vrij 28 en za 29 november. 

Jongensvolleybal 

Als vereniging gaan we extra acties ondernemen om meer 

jongens te trekken naar het volleybal. Door het houden 

van inlooptrainingen, gerichte flyer acties, zelf actief 

benaderen van jongens willen en moeten we meer jongens 

kunnen aantrekken voor deze geweldig mooie en 

dynamische sport. Mochten jullie nog ideeën hebben, 

stuur ze vooral in naar info@ritolavolleybal.nl 

VOG voor trainers en vaste coaches 

De aanvraag moet geregeld zijn voor 15 december 2014 

willen we als vereniging de gemaakte kosten kunnen 

declareren. Ben jij trainer en/of een ‘vaste’ coach 

(gepland), download dan het formulier vul het in en doe 

die aanvraag. Vergeet niet het betalingsbewijs in te 

leveren: de penningmeester heeft deze nodig. 

Ballen geregeld  

Alle teams hebben nu een eigen ballentas en set met 

ballen. Een bal kwijtmaken is als team betalen voor een 

nieuwe bal. Lees er over in het Ballen beleid en 

uitvoeringsplan. 

http://www.ritolavolleybal.nl/sample-page/beleidsplan 

 

 

Waar komt Ritola vandaan? 

      We heten volleybalclub Ritola, maar waar komt die naam eigenlijk  

vandaan? De naam komt van de Finse atleet Ville Ritola, één van de   

‘vliegende Finnen’, die op de lange afstanden hardlopen 5 gouden en 3 zilveren 

 Olympische medailles won tijdens de spelen van 1924 en 1928. Mooie filmbeelden  

 zijn er nog te zien op: http://www.olympic.org/ville-ritola waarbij een schitterende eind – 

sprint. 

. 

 
Sponsor Eetcafé de Rooie Kater 

Eetcafé De Rooie Kater heeft afgelopen maand het 

sponsorcontract met Ritola voor 3 jaar verlengd. De Rooie 

Kater sponsorde de afgelopen 3 jaar al onze vereniging, hier 

zijn dus nog 3 jaar aan toegevoegd. We zijn eigenaar Arie 

Oppewal hier heel dankbaar voor! 

Univé actie 

Jullie hebben allemaal een mail gehad van de secretaris met 

betrekking tot de Univé actie. Sommigen vonden het een 

verdacht mailtje, maar we kunnen als vereniging geld 

krijgen indien Univé klanten voor onze vereniging kiezen. 

Dus als je het bericht doorstuurt naar bekenden die een 

Univé verzekering hebben en onze vereniging kiezen… 

kassa! www.univevoorleden.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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