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Van het bestuur
Dit is de eerste nieuwsbrief van ROV Eureka,
de vervanger van het Rovertje. Deze
nieuwsbrief willen wij 1 maal per maand uit
laten komen. Waarom een nieuwsbrief? Wij
willen het korter, bondiger en informatiever
houden. In deze nieuwsbrief komt elke maand
een stukje van het bestuur. Wat is er gebeurd
en wat gaat er komen. Ook willen we elke
maand een andere commissie het woord
geven. Mocht een commissie iets belangrijks
te melden hebben kan deze dat ook altijd
hierin kwijt. Verdere informatie, zoals
wedstrijd,- en scheidsrechterschema’s,
aankondigingen van de activiteitencommissie
en dergelijke blijven wij op de website en op
facebook plaatsen. Ook willen wij graag meer
wedstrijdverslagen ontvangen en deze op de
website plaatsen. Er zijn veel mensen die het
leuk vinden om deze te lezen. Blijf de website
dus in de gaten houden!

Van de TC
Kim en Dorijn hebben met succes de cursus
Coach de Coach gevolgd. Deze cursus is
georganiseerd vanuit het NOC*NSF in
samenwerking met Rotterdam Sportsupport.
In deze cursus hebben zij samen met
vrijwilligers van andere Rotterdamse
sportverenigingen theorie en praktijk gehad in
het coachen van de coach. Loopt een trainer
van de vereniging tegen een probleem aan,
kunnen zij bij hen terecht. Zo hebben zij al een
leuke avond georganiseerd waarin “de 4
inzichten van het trainerschap” behandeld
werden. Kim en Dorijn, gefeliciteerd en succes
met het in de praktijk brengen van de
opgedane kennis.

Wij hopen dat dit de informatievoorziening
overzichtelijker maakt. Heb je hier ideeën voor
of wil je graag wat kwijt in de nieuwsbrief,
stuur dan een e-mail naar info@roveureka.nl

Van de Activiteitencommissie
De activiteitencommissie heeft weer een dag
vol leuke activiteiten gepland voor jong en
oud! Vergeet je hier niet op tijd voor op te
geven.
Kijk snel op de website voor meer informatie
en in de agenda voor de data.

www.roveureka.nl
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Team van de maand – Eureka D1
Het team van de maand is Eureka D1. Het
team bestaat uit de dames Kaylee, Jenna,
Annelie, Tamara, Jill en Féline en de heren
Milan, Derell en Jorin. Ze worden gecoacht en
getraind door Dorijn en Melanie. Het is een
gezellig team met kletsgrage dames en stoere
heren. In de competitie hebben ze nu 1
wedstrijd gewonnen en 1 gelijk gespeeld.
Daarmee staan ze op een 6e plek maar
kunnen misschien nog wel wat plekken
stijgen. Op de georganiseerde activiteiten zijn
ze ook altijd allemaal aanwezig. Aanstaande
zaterdag spelen ze thuis tegen KCR D2, welke
op de 1e plek staan. Dit zal dus een lastige pot
gaan worden. Veel succes en plezier tijdens
de 2e helft van de zaalcompetitie.

AGENDA
23 Februari Dartavond
9 Maart

Dierenpret (Kangoeroes, F1
en vriendjes/vriendinnetjes)

9 Maart

Missie X (D1, C1 en B1)

9 Maart

Sounds like…Music Quiz
(Senioren, SamenFit,
Ouders, niet-spelende leden,
introducés)

25 Maart

Dameskledingparty

11 Mei

Klaverjasavond

6 April

Kamp-Crea-Avond

19 April

Paaskamp 2019

29 Juni

Familiedag

JARIGEN FEBRUARI
02 Jessica
05 Anja
06 Luc
08 Ashley
10 Joppe
13 Michelle
13 Toine

15 Ron vH
17 Nancy
21 Mirte
21 Valencia
22 Ellis
24 Trishan
26 Luke
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