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Nr. 7, juli 2018 

       Einde seizoen 2017-2018  

             En zo vliegt een jaar al weer voorbij. De rangen en standen zijn al 

lang bekend en inmiddels ook de nieuwe teams. Aan de nieuwe trainers en  

trainingstijden wordt nog hard gewerkt, evenals aan de nieuwe competitie                     

opzet. De voorgestelde opzet zou leiden tot veel verschillende uit en thuisdagen.  

Op ons verzoek past de bond deze opzet nu aan.  We verwachten in de 1e week na de  

       vakantie weer te kunnen starten met trainen. Dat is dan vanaf 3 september.  

          Verder iedereen een fijne vakantie toegewenst en graag weer gezond en fit terug 😊! 

Nieuw logo 
Op het eindfeest is overtuigend gekozen voor een logo 

met een wolf. Het wordt een mooie verwijzing naar de 

atleet Ritola. Ritola was een Finse atleet met als bijnaam 

'De wolf uit Peräseinäjoki'. Zo is het idee van een groene 

volleyballende wolf voor Ritola volleybal. Marnix heeft het 

basisidee van een groene volleyballende wolf verder 

ontwikkeld en nu wordt het idee door 1609Bold (voorheen 

Bas Kwadraat) professioneel uitgewerkt tot een mooi 

logo. We hopen het logo bij de ALV te kunnen presenteren 

en dan sluit het ook mooi aan bij het volgende punt  

ALV 11 oktober: 

Zet de datum maar vast in de agenda! 
Er is een nieuwe kandidaat voorzitter gevonden. Komt 
naar de ALV en jullie kunnen hem aanschouwen en ook 
graag kiezen. De huidige voorzitter stopt hoe dan ook na 
de aankondiging vorig jaar zomer.  
 

AVG?! 
Vervelende letters als je er invulling aan moet geven als 

bedrijf, vereniging of stichting. Veel werk en 

verantwoordelijkheden waarbij nut en noodzaak voor 

kleine organisaties betwijfeld wordt. Toch zullen we er aan 

moeten geloven en we zijn blij dat het nieuwe bestuurslid 

Maarten Uineken zich hier op wil storten. Tevens wil hij 

invulling gaan geven aan de rol van 

scheidsrechtercoördinator die vacant was geworden.  

  

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 

 Geboorte Jurre Blaauw 
 
We hadden er al over bericht, maar nog niet in de nieuws-
brief. Op 27 juni is om 12.50u geboren: 
Jurre Blaauw 
Zoon van Stephan Blaauw en Nienke de Vries. 

 

Ballen betalingen 
Helaas waren er toch weer een paar ballen bij een aantal 

teams verdwenen. Conform afspraak worden alle teams 

gemaand om de ballen te vergoeden á € 40,-- per bal. 

Het rekeningnr is:  

NL58 RABO 03 7607 3055 

Nieuwe kledinglijn! 
Als vereniging willen we een uniforme kledinglijn gaan 

aanbieden. Het basisshirt dat we als vereniging gebruiken 

gaat uit de collectie. Daarnaast komt er een nieuw logo. Een 

mooi moment dus om een nieuwe kledinglijn aan te bieden 

met daarop het nieuwe logo. Hier gaan jullie begin volgend 

seizoen dan ook meer over horen. 

Wat een schatje. Namens de 
hele vereniging nogmaals van 
harte gefeliciteerd! 
 


