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Nr. 6, april 2018 

       Einde competitie in zicht  

             De laatste wedstrijden worden gespeeld, twee teams kampioen, 

          het eindfeest op zaterdag 21 april komt er aan. Alle competitie spelende 

               leden wordt gevraagd of ze volgend jaar weer willen spelen zodat de nieuwe 

     teams kunnen worden samengesteld. We willen na de mei vakantie gaan trainen 

    in de nieuwe teamsamenstellingen, zodat we 1 juni weten wat we aan elkaar hebben.  

      Bij Ritola hanteren we de uiterste opzegtermijn van 1 juni 2018 zodat we weten wat we kunnen 

         verwachten voor het seizoen 2018-2019. Opzeggen na die datum heeft financiële consequenties voor  

  leden en mogelijk ook voor teams, trainers, zaalreserveringen etc. 

 Zoektocht 

De voorzitter is en blijft naarstig op zoek naar een opvolger 
alsmede een webmaster. Mochten er iemand zijn die voor 
één van beide taken wel wat voelt, voel je vrij om contact 
op te nemen om te horen wat de werkzaamheden 
inhouden voorzitter@ritolavolleybal.nl  

AVG?! 
Deze letters zeggen mogelijk nog niet zo veel, maar het 

betekent het nodige werk voor bedrijven, stichtingen en 

verenigingen… Het gaat om het verwerken van 

persoonsgegevens. Deze wet schrijft voor dat je 

gedetailleerd moet vastleggen welke persoonsgegevens je 

allemaal hoe lang vastlegt en waarvoor je ze allemaal 

gebruikt. Er zal ook expliciet toestemming moeten worden 

gevraagd aan de leden hiervoor, bv voor het maken en 

plaatsen van foto’s. De toestemming moet worden 

geadministreerd en de uitvoering er van bewaakt. Dit kan 

heel ver gaan en het bestuur is bezig met hoe dit vorm te 

geven. De wet gaat 25 mei in werking, maar reëel gezien 

zullen we dan nog niet alles op orde hebben.  

Op de site van de Nevobo kan je er het nodige over lezen.  

https://www.nevobo.nl/nieuwsbericht/aan-de-slag-met-

privacy-in-de-

sportvereniging?utm_source=Verenigingsnieuwsbrief+reg

io+Noord&utm_campaign=aa31bd4369-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_02_21&utm_medium=email&u

tm_term=0_2ea06082e3-aa31bd4369-253779745 

Voor vragen mail met: voorzitter@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 

 Incasso april 
Medio april is de 4e en laatste incasso van de contributie.  
 

Eindfeest 21 april 
Had je hem al in je agenda staan? Doe dat nu alsnog. Het 

wordt de afsluiting van het competitieseizoen 2017-2018 en 

met een leuk programma. 

GEEN TRAINING 27 april t/m 13 mei 
Doordat er 2 weken vakantie zijn voor de meeste scholen is 

er in die periode geen training. In die weken worden de 

teamindelingen en trainingstijden voor de rest van mei 

bekend gemaakt. 

Nieuw logo 
Op het eindfeest zullen de concept logo’s voor de vereniging 

worden gepresenteerd. Tevens zullen er stembiljetten zijn 

waarop leden hun stem kunnen uitbrengen. Aan het eind 

van de avond zal de uitslag bekend worden gemaakt. 

Jeugdkamp, 1, 2, 3 juni 
Heb  jij je al opgegeven? Het kan nog! Voor mini’s is de 

mogelijkheid om je voor 1 dag op te geven.  

Lees er alles over in de brief. 

http://www.ritolavolleybal.nl/ritola-volleybal-jeugdkamp-

2018/  
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