
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3, november 2017 

       De Sint, de Sint… 

Morgen is het zover… Spannend… Wat zal er in je schoen zitten 

zondagochtend? Een volleybal past er niet in . Maar wellicht het  

            het vooruitzicht van een overwinning of zelfs een kampioenschap? HS2 is op  

     de goede weg. Maar tot die tijd zijn er nog de nodige trainingen en wedstrijden. 

    Een eerste vraag is aan de leden om zorgvuldig met het materiaal om te gaan. We zijn 

      Er op gewezen dat na trainingen en wedstrijden het materiaal en de kleedkamers niet altijd even  

 netjes en zorgvuldig worden opgeborgen en achtergelaten. Let daar op met elkaar en durf elkaar er op  

          aan te spreken als er rommel achter wordt gelaten of slordig met het materiaal (ballen, netten, tafels,  

            stoelen) wordt omgegaan. 

 25 jarig bestaan, 8,9 december 

Na afloop van de wedstrijden op 8 december gaan we 

gezellig samen komen en op 00.00u zullen we een glas 

heffen en een borrelhapje wegwerken om zo de afgelopen 

25 jaar te herdenken en vreugdevol de nieuwe 25 in te 

gaan. We willen dit ook met oud Ritola leden vieren. 

Hebben jullie nog oude (mail) contacten? Geef ze door aan 

voorzitter@ritolavolleybal.nl  

 

Contributieverhoging 

Tijdens de ALV is aangegeven dat we de contributie voor 
dit jaar gelijk hebben gehouden, maar er is gestemd over 
de contributie 2018-2019 zodat we gelijk vanaf het begin 
volgens standaard momenten kunnen innen. De ALV heeft 
ingestemd met de voorgestelde verhoging van 4%. 
 

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 

 Nieuwe secretaris! 
Het was al gemeld, maar bij deze nogmaals… Lorien Greving 
van DS1 heeft zich aangemeld. Hulde! Vanaf 1 december is 
ze vol in bedrijf. Welkom en veel plezier met het werk! 
 

Knolskoeken 
De actie loopt en Anne Jet Mulder, Anne Schutte, Nienke 

Wijma, Ilse Strijker en Vera Mennega hopen op een 

historische opbrengst. Uiterlijk 24 november moeten de 

formulieren worden gemailed naar: 

knolskoekactie@ritolavolleybal.nl   

 

Loopladders 
Vorige keer al gemeld, dat onze loopladders in de Zwet zijn 

verdwenen… Het blijft vervelend dat materiaal zo kan 

verdwijnen, maar er gaan weer nieuwe komen…. 

 

Eindfeest 21 april 
Zet het in je agenda. Op de zaterdag van de laatste 

wedstrijden gaan we het geweldig afsluiten. We gaan er 

met elkaar een mooi feest van maken en je gaat er nog 

meer van horen! 
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