
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3, december 2015 

Staking wedstrijd HS1 

Een trieste primeur voor de vereniging. Op zaterdag 14 

november werd door de scheidsrechter bij een stand van 0-

1 en 23-21 een rode en een gele kaart in twee losse handen 

getoond aan de spelverdeler van HS1. Deze bestraffing 

betekent dat de betreffende speler de zaal moet verlaten. 

Dit gaf uiteraard de nodige consternatie. Het was 

onduidelijk waarom de scheidsrechter tot de strafmaatregel 

was gekomen. Op dit niveau zonder spelverdeler spelen is 

niet zinvol en het team schaarde zich achter de beslissing 

om dan niet verder te spelen. Dit heeft natuurlijk gevolgen 

en inmiddels is de bond gestart met het onderzoek en vindt 

hoor en wederhoor plaats. Het bestuur staat achter het 

verweer van de spelverdeler/het team. Of op dat moment 

in de wedstrijd het handiger was geweest anders te 

handelen is ook nog een punt van aandacht. Hoe dit afloopt 

zullen we u tzt laten weten. 

Incasso contributie 

Het is misschien wel opgevallen: de incassering van de 

contributie is iets later dit jaar. De eerste incasso is 10 

december, begin februari zal de volgende 

incasso gedaan worden. In maart en mei zullen de andere 

incassi van de rekening afgeschreven worden. 

 

Dat is lang geleden 

       Deze nieuwsbrief heeft eigenlijk te lang op zich laten wachten… 

           Alsof er niet genoeg te melden was en is. Niets is minder waar, maar 

          door drukte en vervolgens het stellen van prioriteiten heeft het even geduurd. 

            Bij deze een korte terugblik en onderwerpen  die nu en in de nabije toekomst spelen. 

 

     Knol’s koeken 
  Anja Warringa en Marloes Bartelds hebben zich weer ingezet voor de organisatie van de sponsoractie  

    Knol’s koek. Naast dat deze sponsor de club al geldelijk ondersteund, mogen we ook nog eens de fijne producten 

die ze leveren verkopen  en daarmee de clubkas aanvullen. De actie heeft meer dan € 1100,-- opgebracht.  

 
Nieuw wedstrijdshirts! 

Het is al weer zover. Er gaan nieuwe shirts komen. Voor 

HS1 was het al noodzakelijk ivm vervanging van het oude 

logo van de sponsor COOP, maar het gaat voor alle teams 

plaatsvinden. Er is een nieuw model uitgekozen van 

Hummel  (type Everton). Maar er gaat meer veranderen! 

Bij de jeugd werkten we tot nu toe met ‘shirtjes tassen’ 

waar best veel ‘gedoe’ mee is (geweest). Daarnaast 

werkten we met een kledingcontributie om alles te 

organiseren rondom aanschaf van het shirt.  

Het bestuur is van plan om hier van af te stappen, besluiten 

die we van plan zijn te nemen: 

1. Kledingcontributie komt te vervallen 
2. Doornummeren bij onze leden (je wordt/bent lid en 

je krijgt een nummer toegewezen en dat houdt je)   
3. Het shirt schaf je in de toekomst zelf aan (bij Ruchti 

volgens specificaties) 
4. Je bent zelf verantwoordelijk voor je shirt 

(schoonmaken, vervangen)   

Basisschooltoernooi 

Zonder toernooicie/scheidsrechters geen toernooi!! 
Bedankt: Marco, Gerda, Agnes, Nynke, Nienke, Claudia, 
Karlijn, Tom, Adri, Suzanne, Oege, Anique, Jildou, Miriam, 
Karel! Volgend jaar graag nog meer mensen ;-)  

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 


