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Van het bestuur

Oud & Nieuw

Oeps…Vorige week vergeten om een
nieuwsbrief te maken. Dus maar een weekje
later. Inmiddels aangekomen in December,
een maand vol feestdagen. 21 December
wordt er voor alle jeugd een gourmette-avond
georganiseerd in de kantine van Eureka.
Opgeven kan bij Melanie en kost €6,50.

Dit jaar kun je oud en nieuw vieren bij Eureka.
Hier vind je meer informatie over op de
website of op onze facebookpagina.

We zijn weer in de zaal beland wat betekend
dat er weer zaalwachten (bedieners
scorebord) nodig zijn. Mocht er nog geen
rooster gemaakt zijn, hopen wij dat de ouders
van de spelende jeugdleden dit op zich
nemen. Mocht je niet weten hoe het scorebord
werkt, vraag dan even om hulp. In ieder geval
heel erg bedankt voor de hulp.
Om wedstrijdkorfbal te spelen dienen wij ook
een bondscheidsrechter te leveren. Echter
hebben wij deze momenteel niet. Na een
gesprek met KCR hebben zij toegezegd deze
op zich te nemen dit seizoen. Hier zijn wij hen
heel erg dankbaar voor. In ruil hiervoor zullen
wij de zaalwacht in de fakkel op ons nemen
als er wedstrijden van KCR tussen ons
programma in zitten. Ook zullen wij enkele
breedtekorfbalwedstrijden voor hen fluiten.

www.roveureka.nl

Sponsorkliks
Wist jij dat je Eureka kan helpen met geld
verdienen wanneer jij een online bestelling
doet?
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 ThuisBezorgd.
Dit is een makkelijke manier om geld in het
laatje te brengen, dus doe je volgende
bestellingen via de SponsorKliks website of
app!

Verder wens ik iedereen namens het bestuur
ontzettend fijne en gezellige feestdagen toe.

R

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

*De Rover*
Nieuwsbrief van ROV Eureka

AGENDA

Door mee te spelen met de vriendenloterij kun
je ook de vereniging steunen! Stel ROV
Eureka in als doel en maak zelf kans op mooie
prijzen. Ik speel al mee, en jullie? Meer info op
www.vriendenloterij.nl

16.12

Bestuursvergadering

21.12

Gourmetten voor de jeugd

27-30.12

Korfbalchallenge

31.12

Oud & Nieuw

09.01

Eureka Café

10-13.04

Paaskamp

21.05

Schutterstoernooi
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