
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 2, oktober 2017 

       De kop is er af, bijna vakantie 

            De conditie begint weer te komen, de eerste wedstrijden   

         zijn geweest en met meer (of minder) succes afgerond. De ALV is 

           geweest, als vereniging hebben we afscheid genomen van onze secretaris   

    Aly Wildschut en Irma Wijma als gemeente- en bondscontactpersoon bij de 

   jeugdcommissie. Waar bij de jeugdcommissie Fred Anakotta de cie is komen versterken 

      is dat nog niet gelukt wat betreft de functie van secretaris. Tevens is aangekondigd dat de 

    huidige voorzitter volgend jaar zal stoppen en dat ook daarvoor dus naar een nieuw iemand gaat 

  worden gezocht. Verder start de Knolskoekactie weer en ook het Ritola basisschooltoernooi komt er  

 weer aan. Lees over alle andere onderwerpen hieronder. 

 

25 jarig bestaan 

Het zou bijna ongemerkt voorbij kunnen gaan, maar op 9 

december 2017 bestaat Ritola Volleybal als zelfstandige 

vereniging 25 jaar.  

Dat wil je niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan 

maar hoe daar wordt nog over nagedacht. We denken er 

aan om oud leden uit te nodigen om op 8 december na de 

laatste wedstrijden gezellig samen te zijn en de datum 

feestelijk in te luiden om 00:00u. 

  

Loopladder? 

Voor het oefenen van goed voetenwerk maken we tijdens 
trainingen gebruik van zogenaamde loopladders. Die lagen 
altijd in onze materiaalkast in de Zwet. Maar ze liggen er 
niet meer!? Weet iemand waar ze zijn gebleven? Anders 
moeten we als vereniging weer nieuwe aan gaan schaffen. 
 

Basisschooltoernooi: 22 november 

Het toernooi komt er weer aan. Essentieel om basisschool 
leerlingen in aanraking te brengen met het spelletje. Voor 
een soepel verloope hebben we weer (ouders van) leden 
nodig die die middag komen helpen met fluiten en tellen. . 
Geef je op bij 
basisschooltoernooi@ritolavolleybal.nl  
 
 

Karel van der Velden  Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

Mede dank aan onze sponsoren: 

COOP / Knolskoek / De Rooie Kater / Univé 

Oma  Elzinga / Tissingh / Skid kinderopvang / De Vries bouwbedrijf /  

Notariaat Zuidlaren / Keurslager De Vries / Janssen De Tuinspecialist 

Sterkliniek dierenartsen 

 Knolskoeken 
Dit jaar wordt de actie georganiseerd door: Anne Jet 

Mulder, Anne Schutte, Nienke Wijma, Ilse Strijker en Vera 

Mennega. In de week van 30 oktober – 3 november worden 

de bestelformulieren weer uitgedeeld.  

De inleverdatum is dan vrijdag 24 november en het afhalen 

van de koeken op vrijdag 1 en  zaterdag 2 december. Kan de 

koek mooi met de Sinterklaas mee! 

Voor de best verkopende lid twee bioscoopbonnen en voor 

het best verkopende team een bittergarnituur in de Zwet! 

De formulieren kunnen worden gemailed naar: 

knolskoekactie@ritolavolleybal.nl   

 

ALV 
De ALV kon zich verheugen in een stijgende lijn van aantal 

leden die de vergadering bezochten. Daarbij zijn er diverse 

suggesties gedaan op verschillende terreinen en wilden 

mensen ook zaken oppakken.  

Er is gesproken over de financiële situatie van de vereniging 

en het voorstel is geaccepteerd om de contributie in het 

seizoen van 2018-2019 met 4% te verhogen.  

Zorgpunt blijft het vinden van iemand voor de functie van 

secretaris. Scheidend secretaris blijft beschikbaar om 

iemand die de rol wil oppakken te informeren over de 

activiteiten. Wil je er meer over weten? Mail met: 

secretaris@ritolavolleybal.nl  
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