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Van het bestuur
Nieuw jaar, nieuwe kansen. En laten we
beginnen met goed nieuws op financieel
gebied. Van Eneco hebben wij iets meer dan
€3000,- terug ontvangen van wat we
afgelopen jaren te veel betaald hebben. Dit is
een welkome verrassing op onze begroting.
Ook de grote clubactie heeft een leuk bedrag
opgeleverd, namelijk €756,30. Alle
lotenverkopers en kopers bedankt hiervoor!
Verder ook minder leuk nieuws. Alle SJACleden hebben aangegeven na dit seizoen te
stoppen. Verderop in deze nieuwsbrief hier
meer info over.
Aan het einde van dit seizoen tijdens de JAV
loopt het 2e termijn als bestuurder van Arjen
af en hij heeft eerder dit seizoen bij zijn medebestuurders aangegeven zich niet herkiesbaar
te stellen.
Er zijn dus weer zat vrijwillige taken in te
vullen. Uiteraard kan dit ook door ouders
gedaan worden. Dus schroom niet u aan te
melden als u wat voor de vereniging van uw
kind wilt doen. Overigens zijn er ook kleinere
taken die ook hard nodig zijn te doen. Meer
info hierover bij het bestuur of
vrijwilligerscoördinator Arjan.
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De SJAC stopt!
De commissie, zoals deze nu is
samengesteld, bestaat al enkele jaren en wij
kunnen, naar aanleiding van de alsmaar
positieve reacties, zeggen dat de
georganiseerde activiteiten voor jong en oud
steeds een succes zijn geweest. Helaas raken
onze ideeën op, waardoor het steeds
moeilijker wordt om een leuke activiteit te
bedenken. Dit is voor ons het moment om
andere mensen de kans te geven om de leden
van Eureka enthousiast te krijgen voor leuke
activiteiten. Het activiteitenschema is tot aan
de zomervakantie al vastgesteld. Dat houdt in
dat wij daarna ruimte maken voor een
gloednieuwe commissie met nog verse
ideeën.

AGENDA
08.02

Beachparty

29.02

Dartavond

21.03

Kamp Crea Avond

04.04

Korfbal league Finale Ahoy

10-13.04

Paaskamp

21.05

Schutterstoernooi

26.06

Eureka Du Soleil

JARIGEN FEBRUARI

Lijkt het jou leuk om activiteiten te organiseren
voor jong en oud en heb je interesse in een
plekje in de activiteitencommissie? Spelende
of niet spelende leden, ouders of andere
betrokkenen, iedereen is van harte welkom in
deze commissie. Neem contact op met
Brigitte. Om er zeker van te zijn dat wij onze
taken goed overdragen, vragen we je ook om
de vergaderingen, totdat wij stoppen, zoveel
als mogelijk bij te wonen.
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De activiteitencommissie
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