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Van het bestuur
Inmiddels is het maart en gaan we richting het
einde van het zaalseizoen.
Ogier heeft aangegeven zijn functie als
bestuurslid wegens privéomstandigheden
neer te leggen. Hij heeft wel aangegeven door
te willen gaan met de AVG en als
webbeheerder. Dit seizoen maken Kas en
Arjen met hun tweeën af. Echter betekend dit
wel dat er een open positie is welke tijdens de
aankomende JAV ingevuld moet worden.
Van de BSO hebben wij al een tijdje niks
gehoord, dit is al meerdere malen geweest en
dus ligt dit project wederom stil. Aangezien wij
nog steeds de voordelen van de
samenwerking inzien staan wij hier nog steeds
voor open, maar dan zal er wel actie
ondernomen moeten worden van hun kant.

Van de Activiteitencommissie
Aanstaande zaterdag hebben wij weer 2 leuke
activiteiten! Voor de D, C en B hebben wij
missieX en een sounds like... music quiz voor
de oudere leden. Zaterdag gaat onze activiteit
Dierenpret niet door wegens te weinig
aanmeldingen. Door het paaskamp en
Elventoernooi zullen dit voorlopig de laatste
activiteiten zijn. Kort daarna zal het seizoen al
weer aan zijn einde zijn en staat de zonnige
zomer voor de deur. Maar niet voordat wij het
seizoen leuk met jullie hebben afgesloten met
een familiedag aan het eind van dit seizoen.
Reden om je tentje weer op te zoeken...

Ter voorbereiding op het komende jaar
hebben wij de commissies aangeschreven om
aan hun jaarplannen voor komend seizoen te
werken. Deze willen wij graag op de JAV
presenteren.
Eind Januari hebben aansluitend aan de
nieuwjaarsreceptie een Eureka Café
gehouden, met als centraal onderwerp ‘hoe
krijgen we Eureka vooruit’. Onder het genot
van een drankje en een hapje vond er een
open discussie plaats waarin Eurekanen
besproken waar we naar toe willen met
Eureka en hoe we daar kunnen komen. Het
belangrijkste punt wat naar voren kwam was
dat de zichtbaarheid van Eureka vooruit moet,
samen met ideeën aangedragen door de
aanwezigen Eurekanen. We hopen hier
natuurlijk actiepunten uit te halen welke wij
ook daadwerkelijk kunnen omzetten in een
betere zichtbaarheid van onze club.

www.roveureka.nl

Heb jij zelf ideeën over hoe wij met z’n alle de
zichtbaarheid van onze club kunnen
vergroten, of wil je hierbij helpen, laat jezelf
horen! Neem contact op met
bestuur@roveureka.nl. Wij horen jullie graag!
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Team van de maand – Eureka F1
AGENDA

Onze jongste korfballertjes, de F, bestaat uit
de kids Janne, Ashley, Esmee, Djevanio,
Camiel, Mikkie en Maes. Zij worden getraind
en gecoacht door de dames Kimberley en
Lisanne. De ploeg krijgt steeds meer door hoe
het spelletje werkt en hebben onlangs hun
eerste wedstrijd gewonnen. Het was wel even
wennen dat er geen superspeler het veld in
mocht. Ze hebben in de zaal nog 3
wedstrijden te gaan en spelen dit weekend
thuis tegen Fortuna uit Delft.

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

19-22 April

Paaskamp 2019

29 Juni

Familiedag

JARIGEN FEBRUARI
05 Elly
08 Tugra
11 Imme
13 Gino
18 Ludger
20 Mei-Lee
20 Stéphane

21 René
28 Karin
30 Mikayil
30 Presheen
31 Riccardo
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