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Van het bestuur

Van de Vrijwilligerscoördinator

In Juni geen nieuwsbrief voorbij zien komen?
Dat klopt. Wegens drukte door oa een
Roparun, verhuizing en de JAV is dit er even
niet van gekomen.

Vanaf heden is Arjan Sanderse onze nieuwe
vrijwilligerscoördinator. Arjan gaat ons helpen
om alle functies binnen de vereniging gevuld
te houden. Dit zijn grote en kleine functies. Wil
je de vereniging helpen? Of ben je niet
gelukkig met je vrijwilligersrol? Stap dan naar
Arjan en hij zal je proberen te helpen.

Het seizoen zit er op! Voor vele erg jammer,
voor vele een zegen. De laatste wedstrijden
zijn gespeeld en ook de laatste trainingen zijn
geweest. Ook de JAV is geweest. De notulen
zijn klaar en zullen worden meegezonden met
deze nieuwsbrief. Niet ontvangen? Laat Arjen
dit weten en hij stuurt ze naar je e-mail.
Donderdag 12 September hebben we nog een
BAV. Tijdens deze avond willen we uitleg
geven over de teleurstellende jaarcijfers van
afgelopen seizoen. We hopen jullie hier dan
allemaal te zien.

Arjan is met het bestuur bezig om zijn functie
vorm te geven.
In ieder geval is het bestuur hem erg dankbaar
dat hij deze rol op zich wilt nemen en zullen
we hem steunen daar waar zij kunnen. Helpen
jullie hem ook?

Meer belangrijke data in de agenda!

Het bestuur wenst iedereen een toffe,
gezellige, chille, rustgevende vakantie en wij
hopen iedereen eind Augustus weer gezond
en wel terug te zien op het veld, in de kantine
en aan de bar.
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Eureka du Soleil
29 Juni was er een Eureka familiedag
georganiseerd door de SJAC. Aansluitend kon
je in een tent op het veld blijven slapen. Deze
dag en nacht is door vele leden erg posities
ontvangen. Hieronder een paar foto’s. Wil je er
meer zien? In de besloten Facebookgroep van
Eureka
(www.facebook.com/groups/roveureka) zijn
meer dan 400 foto’s te vinden van dit
fantastisch evenement.

AGENDA
13.08

1e training Senioren

21.08

Eureka Café

27.08

1e training Jeugd

31.08

Oefenwedstrijden/
Trainingsdag

07.09

Start competitive

12.09

BAV Financiën 2018-2019
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