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Van het bestuur

Sponsorkliks

12 September is er een BV geweest
betreffende het afgelopen financiële seizoen
en de huidige financiële situatie. De notulen
van deze vergadering zullen binnenkort
verzonden worden.

Wist jij dat je Eureka kan helpen met geld
verdienen wanneer jij een online bestelling
doet?

Ook hebben we een eerste ouderavond gehad
met de ouders van de D-kinderen. Dit hebben
wij als positief ervaren en zullen dit ook gaan
doen met de E en C-teams.
27 oktober is er een nieuwe klus- en
schoonmaakdag. Afgelopen keer waren er
maar 5 vrijwilligers en er is nog genoeg te
doen in en om de kantine. Het is dus niet
alleen schoonmaken, maar ook samen met de
onderhoudscommissie aan de slag gaan. Alle
hulp zal zeer gewaardeerd worden.

Wanneer jij een aankoop doet bij een webshop
via SponsorKliks (kijk op de site voor de link),
gaat er een percentage van dit bedrag naar
Eureka. Er zijn heel veel webshops verbonden,
een paar voorbeelden zijn Coolblue, Bol.com
en Thuis Bezorgd.
Dit is een makkelijke manier om geld in het
laatje te brengen, dus doe je volgende
bestellingen via de SponsorKliks website of
app!

Grote Club Actie
Op 14 september is de GCA weer begonnen.
Dit jaar doen we actief mee met de E1, D1 en
C1. Deze spelers zijn al druk bezig met loten
verkopen. Om dit wat leuker te maken, valt er
dit jaar per team een leuke prijs te winnen. De
spelers die in hun team de meeste loten
hebben verkocht aan het einde van de GCA,
winnen namelijk een cadeaubon voor onze
webshop t.w.v. €20. Er zijn dus uiteindelijk 3
winnaars! In de kantine hangen posters
waarop kan worden bijgehouden hoeveel loten
er verkocht zijn.
Mogen de meest actieve verkopers winnen!

R

Rov Eureka – Koninginneweg 83, Rotterdam - www.roveureka.nl – info@roveureka.nl

*De Rover*
Nieuwsbrief van ROV Eureka

Woensdag 2 oktober organiseer ik een
najaars/winterkledingparty in de kantine van
R.O.V. Aanvang 20.00 uur! Kantine is 19.45
uur open
Mieke komt kleding showen van o.a. de
merken

AGENDA
28.09

Happy New Season

02.10

Dameskledingparty

12.10

Dartavond

14.10

Bestuursvergadering

17.10

Eureka-Café

27.10

Klus- en Schoonmaakdag

11.11

Bestuursvergadering

Dus als je zin hebt om te komen…..!!!????
En zou je nog iemand mee willen nemen,
dat is geen probleem. Laat het mij wel even
weten
Groetjes, Esther Terwijn-Flipse
Kantine ROV Eureka,
Koninginneweg 83, 3077 LH Rotterdam
Email: e.flipse@upcmail.nl
Mobiel: 06-42602566

JARIGEN OKTOBER
01.10
04.10
07.10
07.10
14.10

Jaap K.
Yilmaz
Ries
Kas
Jaap S.

14.10
16.10
16.10
27.10

Albert-Jan
Guus
Bibiche
Carlo
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