
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 6, mei 2017 

      Wist je dat: 
- jeugdkamp 9, 10 en 11 juni is en je je nog kan opgeven 
- H2 zich heeft weten te handhaven in de promotieklasse 
- er dit jaar geen ballen verloren zijn gegaan! 
- we in mei nog 1x een contributie termijn innen 
- mocht je komend seizoen willen stoppen met volleybal 

dat je dan moet afzeggen voor 1 juni. Na 1 juni 
afzeggen betekent dat de contributie (of een deel) in 
rekening wordt gebracht. 

- de teamindeling bekend wordt gemaakt 
- de laatste training op 1 juni is 

Secretaris 

Bij de volgende ALV zal de huidige secretaris, Aly Wildschut, 
moeder van een jeugdlid en recreant bij de donderdag 
groep, na haar termijn stoppen. Het bestuur is nu op zoek 
naar een opvolger. Natuurlijk zullen we (ouders van) leden 
benaderen, maar als er nu al iemand is die graag een 
steentje wil bijdragen geef dat maar aan. Je kan ook mailen 
met secretaris@ritolavolleybal.nl 

Webmaster 
Michiel van den Oever heeft aangegeven te willen stoppen 
met de webmaster rol. Wie zou dit willen overnemen? Voor 
meer informatie kan je contact opnemen met  

webmaster@ritolavolleybal.nl of 

voorzitter@ritolavolleybal.nl  

 

           Koningsdag topper 

Met koningsdag stond Ritola op de Brink met diverse mogelijke 

opblaas attracties. Het kostte wat moeite want de bus met de spullen  

stond in Groningen met een lekke band . In allerijl twee auto’s met aan- 

hangers, dan nog wat electrische problemen, maar uit eindelijk stond het er.  Veel       

mensen hebben ons gezien en er waren complementen voor de opzet. Dank aan iedereen  

die heeft meegeholpen.  

       D1 en MA1 kampioen  

Het lijkt al weer zo lang geleden, maar beide teams hebben het klaar gespeeld. Nog  

gefeliciteeerd. 

Ritola eindfeest 3 juni 

Op zaterdag 3 juni is het eindfeest van Ritola in het 
Boschhuis. De planning is van 19.30 – 01.30u met DJ 
Mathijs Bakker. Er volgt nog meer informatie maar hou de 
datum vrij. Je mag introducees meenemen! We zien jullie 
graag allemaal komen. 

Stratenvolleybal 

Op donderdag 8 juni gaat editie 2017 van het 
Stratenvolleybal in Zuidlaren weer van start en tot en met 
30 mei is het mogelijk om teams op te geven. Het kan gaan 
om stratenteams, maar ook andere verbanden zijn 
mogelijk: bedrijfsteams, familieteams, vriendenteams, 
sportteams, etc. 
Het toernooi wordt gespeeld in sporthal De Zwet. Dit jaar 
is weer gekozen voor een opzet waarbij de teams op twee 
avonden wedstrijden spelen (8,15 en/ of 22 juni) en er één 
grote finaleavond is op 29 juni, omlijst door muziek. Voor 
meer informatie en opgave kan gekeken worden op: 
http://www.ritolavolleybal.nl/stratenvolleybal. 
 

Voor leden, door (ouders van) 
leden! 
Zoals je hier al kan zien zijn er weer nieuwe handjes nodig 
in het nieuwe seizoen. Er zijn nog meer zaken die moeten 
worden gedaan. Geef maar aan als je vrijwilliger zou willen 
worden bij Ritola: vrijwilliger@ritolavolleybal.nl   

 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 
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