
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8, maart 2015 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Jeugdkamp 2015! 

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 22 t/m 

24 mei 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. Aanmelden kan via het formulier dat je 

ontvangen hebt, het formulier is tevens op de website te 

vinden. 

De jeugdkamp commissie 

Jongenstraining  

We willen graag met spoed jongens werven zodat er 

volgend jaar een B-team kan staan. Op 11 en 25 april zijn 

er op de zaterdagochtend van 11.00 – 12.00 open 

inlooptrainingen voor jongens van 12 t/m 16. Weet jij 

iemand voor wie het volleyballen wat zou kunnen zijn? 

Geef de data en tijden door. Maar als ze al eerder willen 

komen kijken/meetrainen kan dat natuurlijk ook.  

jongensvolleybal@ritolavolleybal.nl 

 

Vrijwilliger 

     Tijdens het thuiswedstrijd weekend van 13/14 maart jongstleden  

    is het al aan de orde geweest. Het staat in het beleidsplan en alle (ouders / 

    verzorgers van) leden die nog niet actief zijn worden gebeld. Wat kan/gaat  u/jij 

doen voor de vereniging zodat we het met elkaar nog leuker kunnen maken? De eerste  

       vrijwilliger in het kader van de actie is al gevonden. Jenneke Leefsma wil de ledenadministratie  

 wel overnemen van Karin Klooster die het meer dan 10 jaar heeft gedaan!!! Karin ook vanaf hier nog  

ontzettend bedankt voor al je inzet al die jaren.  Maar we zoeken nog heel veel meer handjes… . 

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. 

Vrijwilliger deel 2 

Filmpje!!! 

http://wp.me/a48FsC-kV 

Waar liggen je talenten/interesses? Helpen bij een 

toernooi? Schema’s maken (trainingen, zalen, teams)? 

Wedstrijd coördinator?  

Op de site is onder deze link te vinden waar we naar op zoek 

zijn: 

http://wp.me/a48FsC-kX 

Ritola, voor leden, door leden. We gaan iedereen bellen de 

komende tijd. 
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