
 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 1, september 2018 

           We zijn begonnen! 

De trainingen zijn weer begonnen, De kop is er af met het 

spelen van het Septembertoernooi. Zoals altijd weer perfect geregeld door 

de toernooicommissie met Dick Gerssen aan het hoofd. Op de site van de bond  

      kan ieder team het wedstrijdschema voor het komende seizoen inzien, maar er wordt  

op dit moment nog volop geschoven met data en tijden. Er zijn nog steeds teams die  

    bv worden teruggetrokken waardoor het schema weer wijzigt. Vandaar dat we nog niet de  

 schema’s hebben verspreid om bv de wedstrijdtaken op te gaan stellen. Zo gauw alles (zo goed als) 

      stabiel is krijgen de contactpersonen van de teams het overzicht toegestuurd met het verzoek om alles 

verder in te vullen. Let goed op de mail de komende dagen/week! 

ALV: donderdag 11 oktober 2018 

De algemene ledenvergadering gaat er aan komen. Zet 
hem in de agenda. Om 20.00u in zaal ‘het station’ bij de 
Laarkerk (stationsweg 151) in het bijgebouw ‘De Meent’. 
Ingang aan de achterkant van de kerk.  

AVG 
Een taai onderwerp zo blijkt. Bestuursleden komen nog tijd 
tekort om het gedegen op te pakken en de start van het 
seizoen vergt dat eerst alle andere organisatorische zaken 
moeten worden geregeld zoals trainers, wedstrijdschema, 
zaalreserveringen, ballen, nieuwe kleding, website 
bijwerken etc. Maar het blijft op de agenda staan  

Rabobank 

Ook dit jaar kunnen we weer sponsorgelden binnenhalen 
door leden van de Rabobank op te roepen hun stem te 
gebruiken en op onze vereniging te stemmen. Heeft u of 
familie/vrienden een rekening bij de Rabobank en bent u 
ook lid? 
Geef uw stem  voor 19 september op: 
https://www.clubkascampagne.nl/assen-
nd/clubkascampagne?ra_resize=yes&ra_toolbar=yes&ra_
menubar=yes 
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Karel van der Velden 

Voorzitter volleybalvereniging Ritola 

 Incasso 
Dit jaar zal de eerste incasso eind september plaatsvinden. 
Tijdens de ALV van vorig jaar is besloten om de contributie 
te verhogen met 4% voor dit jaar. 

Nieuw logo! 

De laatste aanpassingen vinden plaats aan het logo. Als het 
logo klaar is zullen we deze ook gaan gebruiken voor het 
bedrukken van onze kledinglijn. Tevens houden we rekening 
met het reserveren van ruimte voor (nieuwe) sponsors.  

Nieuw shirt + kledinglijn!  
Het huidige wedstrijdtenue vervalt bij de fabrikant en een 

aantal maten zijn al niet meer leverbaar. Daarom hebben 

we een nieuw shirt en kledinglijn gekozen. Het nieuwe shirt 

kan je al bij Ruchti bestellen en het logo kan later worden 

bedrukt. Naast nieuwe shirts komt er voor wie wil ook de 

mogelijkheid om bijpassende broekjes, trainingspak, 

kousen, kniebeschermers, tas aan te schaffen. Op de 

komende ALV willen we het nieuwe logo en clubtenue 

inclusief prijzen en bestelprocedure presenteren aan de 

leden. 

Voor leden, door leden 
We zoeken nog een webmaster, scheidsrechtercoördinator, 

toernooi cie leden, trainer voor D1, extra mini trainers etc. 

Wil je wat doen, geef het door! 
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