
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 6, januari 2015 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Knol’s koek actie 

De actie is afgerond en heeft bijna € 1000,-- opgeleverd 

voor de club. Anja Warringa en Marloes Bartels bedankt 

voor het organiseren. Verkopers bedankt. Volgende keer 

hopen we dat een aantal teams wat meer bijdragen. Ook 

jammer dat het bestuur niet vermeld stond bij de 

verkopers ;-) 

JOIN! 

2015 wordt een volleybal jaar in Nederland. WK beach en 

EK dames! Nevobo leden kunnen nu al  met korting 

kaarten bestellen voor de WK beach topwedstrijden als de 

openingswedstrijd, de halve en hele finales. Op een unieke 

locatie, de vijver bij het Binnenhof. Leuk om met je 

teamgenoten naar toe te gaan! 

De boekingscode die je kan gebruiken bij de bestellingen is 

wkbeach208. Kijk op de site van nevobo en zoek naar “WK 

tickets”. De EK wedstrijden komen later. 

Bestuur ontmoet leden/ouders 

Net als vorig jaar wil het bestuur in het thuiswedstrijd 

weekend van 14/15 maart de leden/ouders weer 

informeren en de leden/ouders gelegenheid geven om 

vragen te stellen, ideeën te delen.  

 

De beste wensen voor 2015 

      Iedereen een gezond, sportief en plezierig 2015 toegewenst. De kop  

    is er al weer af, de eerste wedstrijden gespeeld, de eerste frustraties opge- 

   lopen en genoten van de eerste overwinningen. MC2 heeft haar eerste wedstrijden 

       gewonnen, maar helaas zonder de bijdrage van Imke Biemolt. Op de laatste competitiedag  

  van 2014 kreeg ze in sporthal de Timp haar vinger aan de scharnierkant van een zware deur  

 er tussen. Bloed, ziekenhuis en een dubbele breuk aan haar wijsvinger zal ze voorlopig moeten kijken  

hoe haar team het er van af brengt. Beterschap Imke! 

 

. 

 

Knol’s koek wederom sponsor! 

Naast de Knol’s koek actie waarmee we als club al leuk 

kunnen verdienen, heeft het bedrijf ook het sponsor- 

contract weer verlengd. Ook vanaf deze plaats weer 

hartelijk dank namens de vereniging.  

Rabobank schenking 

Onze penningmeester is weer succesvol op subsidiejacht 

geweest en heeft de Rabobank bereid gevonden om 

eenmalig € 500,-- bij te dragen in de aanschaf van ballen. Dit 

naar aanleiding van de ballen die zijn aangeschaft voor de 

basisscholen om het volleyballen daar te promoten. 

Bedankt Arjan en bedankt Rabobank.  

VOG compleet 

Al onze trainers en vaste coaches hebben hun VOG 

ingeleverd! We hadden geen twijfels dat er er zich 

problemen zouden voordoen. Hiermee hebben we weer 

een stap gezet in het bieden van een veilige sportomgeving 

voor onze leden.  

 
Basisschooltoernooi! 

Het is al weer even geleden, maar het was een succes. En 

dat kan allemaal alleen maar als onze eigen leden  en 

ouders meehelpen met scheidsen, tellen en de 

wedstrijdtafel. Allemaal heel erg bedankt. 


