
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 7, april 2016 

22 april Koningsspelen! 

Komende vrijdag zullen van 09.00 – 12.00 450 kinderen in 

diverse clinics met allerlei sporten in aanraking komen. Ook 

met volleybal. We zullen 3x een clinic geven voor kinderen 

en het zou leuk zijn als er nog meer leden kunnen helpen bij 

de clinic. Meld je aan bij voorzitter@ritolavolleybal.nl. 

10 september in de agenda 

Weten jullie nog? 10 september gaan we met de hele 

vereniging het seizoen starten.  

We zoeken nog mensen die mee willen helpen bij de 

organisatie. We zitten te denken aan een teampresentatie, 

ouder/kind toernooitje voor de mini’s, een spelregel quiz, 

een mixtoernooi, misschien wel een lipdub, we maken een 

welkomstvideo en zo zijn er wellicht nog meer leuke ideeën. 

Op een gezellige manier het seizoen starten en met elkaar in 

contact komen en wat activiteiten.  

We verwachten een grootse opkomst. De datum is nu al 

bekend, zet hem in je agenda (start vermoedelijk 10.00): 

Ritola Presentatiedag 

10 september 2016 

    23 april, de laatste wedstrijden! 

            Komend weekend zijn de laatste wedstrijden. Laten we er met  

       zijn allen een feestje van maken. Als voorzitter hoop ik dat jullie 

      over en weer bij elkaars wedstrijden komen kijken en aanmoedigen en  

dat we een leuk einde aan het seizoen kunnen maken. Kom helpen om de zaal        

en kantine te versieren rond 11.30u. Na afloop van de laatste wedstrijd even de versiering  

    weer opruimen en dan serveren we nog een bittergarnituur en praten we nog wat na over de  

        wedstrijden en het seizoen.  

Kampioenen!!! 

Een beetje uit het zicht, maar een toekomstige generatie, 

de allerjongsten van de club zijn zaterdag 9 april kampioen 

geworden. Dit willen we graag ook aandacht geven tijdens 

onze laatste wedstrijden komende zaterdag.  Voor de 

eerste wedstrijden zetten we ze even in het zonnetje! Klap 

en juich en geef ze een onvergetelijk moment in hun prille 

volleybal carriere! 

Koningsdag: woensdag 27 april 

We mogen op de Brink, op het grasveld (tussen de bomen) 

onszelf presenteren en middels wat activiteiten kinderen, 

jeugd, senioren vertellen en laten zien waar wij als 

vereniging voor staan. Met plezier een hele leuke sport 

beoefenen.  

De eerste ideeën zijn er. Maar we hebben van alle teams 

een klein beetje hulp nodig. We zullen van 10.00 – 14.00 

bezig zijn. Als je een half uur kan helpen is het al goed. Geef 

je op bij voorzitter@ritolavolleybal.nl 

 Ritola eindejaarsfeest: 4 juni! 

Voor het eerst sinds jaren weer een eindejaarsfeest. Vanaf 

B-jeugd, bij Michiel van den Oever (H2) thuis. Beachballen, 

barbecueën, gezellige afsluiting van het seizoen. Noteer de 

datum, verdere informatie volgt nog. 

 
 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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