
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1, september 2017 

           We zijn begonnen! 

            De trainingen zijn weer begonnen, komend weekend is het  

         Ritola septembertoernooi er weer. Vrijdagavond, zaterdagmiddag en  

           avond, en zondagmiddag zijn er in diverse klassen weer wedstrijden te zien.  

    Als je niet zelf moet spelen ben je welkom om alvast weer mooie acties te zien, 

   Schitterende reddingen en knullige fouten. Op de site van de bond kan ieder team  

       het wedstrijdschema voor het komende seizoen inzien. Op http://volleybal.nl zoeken met  

    Ritola en dan je team opgeven als je alleen je eigen wedstrijden wil zien, of voor de hele vereniging. 

  Je kan ook de “Mijn Club” of nevobo app downloaden, daar staan dan de wedstrijden in.  

Moet je een wedstrijdshirt hebben? Lees hier  

http://www.ritolavolleybal.nl/wp-content/uploads/2014/10/Ritola-Volleybal-Beleidsplan-Wedstrijdshirts-2016-10-07.pdf 

 ALV: donderdag 12 oktober 2017 

De algemene ledenvergadering gaat er aan komen. Zet 
hem in de agenda. Om 20.00u in zaal ‘het station’ bij de 
Laarkerk (stationsweg xx) in het bijgebouw ‘De Meent’. 
Ingang aan de achterkant van de kerk.  

De zaal (inclusief bar) is mogelijk ook de locatie van ons 

seizoenssluitingsfeest.  

Voorzitter 
En dan ook alvast om over na te denken. Dit is het laatste 
jaar van de voorzitter. Op de ALV van 2018 stopt hij met 
zijn voorzitterstaken. Mocht er iemand zijn die de rol van 
voorzitter op zich wil nemen of wil horen wat de rol 
inhoudt dan kan je altijd contact opnemen.  

voorzitter@ritolavolleybal.nl  

Shirtnummer aanvragen? shirtnummer@ritolavolleybal.nl  

Slotfeest: 21 april 2018 

Regeren is vooruitzien en een feestje is altijd leuk   
De planning is om dit feest op zaterdag 21 april te houden 
als de laatste wedstrijden die dag zijn gespeeld.  
De invulling gaat natuurlijk over na worden gedacht en wie 
weet hebben we wat kampioenschappen te vieren. 
 

Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

 Incasso 
Dit jaar zal de eerste incasso eind september plaatsvinden. 
Tevens hebben we besloten dit jaar de contributie gelijk te 
laten blijven en op de ALV te besluiten wat de contributie 
voor seizoen 2018/2019 gaat worden. 
 

Voor leden, door (ouders van) 
leden! 
Zoals je hier al kan zien zijn er weer nieuwe handjes nodig in 

het nieuwe (en volgende) seizoen. Er zijn nog meer zaken 

die moeten worden gedaan. Geef maar aan als je vrijwilliger 

zou willen worden bij Ritola: vrijwilliger@ritolavolleybal.nl 

 

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? Ook 
voor het bijhouden van de “Mijn Club” app. Voor meer 
informatie kan je contact opnemen met  

webmaster@ritolavolleybal.nl of 

voorzitter@ritolavolleybal.nl  
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