
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 5, februari 2016 

Jeugdkamp!! 

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 20 t/m 22 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 

http://www.ritolavolleybal.nl/jeugdkamp-ritola-volleybal-

2/#more-1716 

Nevobo regiobijeenkomst 

De bond organiseert regelmatig regio bijeenkomsten voor 

de verenigingen waarin bondszaken worden besproken. Één 

van de punten was de sportstimuleringsbijdrage. Dat was 

een bijdrage die was ingesteld per lid om de WK Beach en 

EK dames mogelijk te maken, alsmede plaatselijke 

initiatieven te stimuleren. Ritola heeft daar goed van 

kunnen profiteren met het basisschooltoernooi en de clinics 

er voor. Wij zijn voor handhaving van de bijdrage. 

Mixtoernooi!! Maffiabende? 

          Woensdag 2 maart gaat het los. Leden vanaf C-jeugd, geef je op. 

              Heb je een vriend/vriendin die het ook leuk lijkt? Geef je samen op.   

           We maken er een gezellige avond van met wat volleybal en een gokpaleis. 

            Opgave voor het toernooi bij: Stephan Blaauw  (stephan_bl23@hotmail.com) of  

    Martin Colly (martincolly@gmail.com). Het thema is: Maffia. Zonnebrillen, pakken,  

  jurken, pasta, bedenk maar wat er nog meer bij hoort.  Hebben jullie spullen voor het feest  

(roulette, pokertafel) geef het door aan de organisatoren.   

      

            

 

Leden informatie 

In het thuis speelweekend van 18/19 maart willen we alle 

(ouders/verzorgers van) leden weer informeren over het 

reilen en zeilen binnen Ritola en wat er allemaal staat te 

gebeuren. Voorafgaand of na afloop van de wedstrijd zal 

een korte presentatie worden gegeven en is er gelegenheid 

om gedachten/ideeën met elkaar uit te wisselen. 

Eindfeest Ritola 

Het is al weer een hele tijd geleden dat Ritola een eindfeest 

heeft gehouden. Dit jaar zijn er een aantal 

leden/vrijwilligers die zich hiervoor inspannen. De 

contouren worden al zichtbaar. Bij één van de leden in ‘de 

tuin’ met beachvolleybalvelden, lekker eten en drinken 

voor leden vanaf B-jeugd. De datum is nog niet helemaal 

zeker maar zal 4 of 11 juni 2016 zijn. 

Volgend jaar 

Het seizoen is nog druk bezig maar we zijn al volop aan het 

nadenken over de teams voor volgend jaar. Als je al weet 

dat je volgend jaar niet door wil gaan, geef dat dan door 

aan je trainer en de ledenadministratie dan kunnen we daar 

rekening mee houden.  Zonder tegenbericht rekenen we op 

je voor het volgende jaar. Voor 1 april moeten we al aan de 

gemeente doorgeven welke zaaluren we willen hebben…. 

 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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