
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 8, juni 2016 

                Septembertoernooi! 

Het start toernooi voor senioren wordt weer georganiseerd 

in de Zwet op 2, 3 en 4 september. Vrijdag, zaterdag en 

zondag vele wedstrijden in diverse klassen. De senioren van 

Ritola zullen deelnemen, maar uit heel Noord Nederland 

zullen teams komen spelen. Komt dat zien! 

10 september Ritola Presentatiedag 

10 september gaan we met de hele vereniging het seizoen 

starten.  Alle teams, mini, jeugd, senior, recreant in hun 

tenue voor de teamfoto’s, een spelregeltoets, een 

welkomstvideo en wie weet wat nog meer…. 

Op een gezellige manier het seizoen starten en met elkaar in 

contact komen en wat activiteiten.  

We verwachten een grootse opkomst. De datum was  al 

bekend maar bij deze nogmaals.   

Ritola Presentatiedag 

10 september 2016 
Start om 10.00u Programma op de site en bijgevoegd. 

    Dag 2015 – 2016! 

Hallo 2016 – 2017 

Nog niet alles is in kannen en kruiken voor het nieuwe seizoen, maar de  

teams zijn bekend. We zijn nog op zoek naar zaalruimte in overleg met de gemeente.  

En er wordt nog gezocht naar tenminste 1 trainer maar we gaan er van uit dat dat allemaal 

op zijn pootjes terecht gaat komen.  Let al wel op de volgende data, noteer ze alvast in de agenda! 

 

Basisschooltoernooi 2016 

Op woensdag 23 november gaat het weer gebeuren! 

Alweer het 5e Ritola Basisschooltoernooi. We kunnen altijd 

handjes gebruiken voor die middag. We zoeken  mensen 

die scheidsrechteren die op CMV niveau 3 en 4 willen 

fluiten en helpen met de organisatie in de aanloop naar het 

toernooi. Twee weken voor het toernooi moet de 

wedstrijdindeling  worden gemaakt en op de dag zelf de 

wedstrijdtafel bezet om alle uitslagen te verwerken.  

Geef je op als je kan komen helpen: 

voorzitter@ritolavolleybal.nl  

Penningmeester… 

We hebben al veel mensen gebeld en een aantal hebben 

aangegeven in de toekomst wel te willen, maar dat helpt de 

vereniging nu niet. Wie wil het bestuur komen versterken?  

Vind je het leuk om met cijfers te werken en administratief 

bezig te zijn? Ongeveer 1x per maand te overleggen en kan 

je overweg met Word, Excel, e-mail, internet? Ervaring 

opdoen in een bestuurlijke functie? 

Zie verder bij: http://www.ritolavolleybal.nl/vacature-

penningmeester/#more-2274 

Geef je op bij voorzitter@ritolavolleybal.nl 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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