
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 9, april 2015 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Jeugdkamp 2015! 

In het weekend van 22 t/m 24 mei is het Ritola- 

jeugdkamp. 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. 

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 

Ticket verloten voor World League 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni speelt Nederland tegen 

Portugal in Groningen. Voor één van deze dagen heeft 

Ritola een vrijkaart. Geïnteresseerd? Geef het door aan 

algemenezaken@ritolavolleybal.nl voor 1 mei. Dan zal 

deze door het bestuur worden verloot. 

 

Clubheld!! 

     Wie helpt er mee om 25.000 euro voor de club te verdienen!  

    Via onderstaande verkiezingslink kunnen we onze clubheld  

      Stephan Blaauw  
nomineren. Iedereen bij Ritola en ver daarbuiten weet dat hij een echte clubheld is! 

Doe mee en verspreid de link onder vrienden en bekenden.  

       https://www.adclubheld.nl/selecteer/dv/stephan2 
 

Afmelden voor een training? 

Afmelden, hoe doe je dat?! 

De jeugdcommissie krijgt regelmatig klachten van trainers 

dat leden zich niet of niet op tijd afmelden voor een training 

of wedstrijd. Maar hoe moet je je eigenlijk afmelden? 

Hierbij twee richtlijnen: 

- Afmelden minimaal 1 dag van te voren, tenzij je ziek bent. 
- Persoonlijk afmelden bij de trainer 
Volleybal is een teamsport, je traint niet alleen voor jezelf, 

maar voor het hele team. Op tijd afmelden hoort hierbij. Als 

iedereen zich hieraan houdt dan kunnen we er met z’n allen 

een leuke tijd van maken! 

Minitoernooi: hulp gezocht 

Zaterdag 11 april hebben we weer ons eigen minitoernooi. 

Natuurlijk zijn we weer heel wat vrijwilligers nodig op deze 

morgen. Hierbij de vraag of je 2 uurtjes op deze morgen wilt 

komen helpen. Van half 9 tot half 11 of van half 11 tot half 

1. 

Laat het Judith Klooster weten indien je kan helpen.De nood 

is erg hoog dus we hopen dat je komt!!! Geef je op! 

vrijwilliger@ritolavolleybal.nl 
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