
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2, oktober 2016 

                Nog meer taken… 

Voor leden, door leden, wie volgt het voorbeeld van 

Radboud? Er zijn nog meer taken die we graag ingevuld zien 

met het idee dat vele handen licht werk maken…. Op de 

website staat onder Vereniging, Organisatie en taken 

http://www.ritolavolleybal.nl/vereniging/organisatie-en-

taken/ 

een plaatje van (vrijwel) alle taken die verricht worden. Daar 

zitten ook de nodige dubbele namen bij en extra inzet is 

altijd goed. Onderaan staat in het document 

http://www.ritolavolleybal.nl/wp-

content/uploads/2014/04/Ritola-Volleybal-Takenpakket-

2016-10-01.pdf 

Een globale beschrijving van de verschillende taken, en als 

je meer informatie wil kan je gewoon mailen. 

Ritola Presentatiedag 

10 september was het de eerste keer en met een gezellige 

drukte. Voor herhaling vatbaar en er zijn al wel nieuwe 

ideeën. Wie wil voor volgend jaar mede vorm geven aan 

deze dag? We gaan weer teamfoto’s maken en iets creatiefs 

doen… Wie geeft zich op? De datum zal vermoedelijk 9 

september 2017 worden. 

    Kandidaat penningmeester! 

       Pas één maand bij onze vereniging maar vertrouwd met het  

      idee dat een vereniging alleen kan bestaan door de inzet van leden,  

             heeft Radboud Hilarides van Heren 2 zich aangeboden om de functie van  

     penningmeester op zich te nemen. Hij heeft de functie ook bij Set Uppers  

                 (Scheemda) vervult alsmede bij een VVE. Op de ALV zal hij worden voorgedragen en  

        hopen we op unanieme instemming door de ALV.  

Basisschooltoernooi 2016 

Op woensdag 23 november gaat het weer gebeuren! 

Alweer het 5e Ritola Basisschooltoernooi. We kunnen altijd 

handjes gebruiken voor die middag. Gerda van der Bleek en 

Nienke de Muink hebben zich al opgegeven. We zoeken 

nog meer mensen die scheidsrechteren op CMV niveau 3 

en 4 of helpen tellen 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: 

basisschooltoernooi@ritolavolleybal.nl  

Zaalwacht 

Dit jaar hebben we de ouders van de verschillende jeugd 

teams verantwoordelijk gemaakt om de taak van zaalwacht 

voor de zaterdagmiddag in te vullen. De zaalwacht(en) zijn 

tenminste 45 minuten voor aanvang van de 1e wedstrijd 

aanwezig, zetten de laptops klaar voor het digitaal 

wedstrijd formulier, zien er op toe dat de velden worden 

opgezet en afgebroken,  zijn aanspreekpunt voor uit 

spelende teams en zorgen dat aan het eind van de middag 

de zaal en kleedkamers weer netjes worden opgeleverd. 

Voorafgaand aan de taak worden ouders ook nog 

geïnformeerd. 

En ondertussen kan er ook nog genoten worden van de 

verschillende wedstrijden die worden gespeeld. 

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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