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Van het bestuur
Het is al vaak gezegd, maar wat een rare
periode is het toch. Wat missen we jullie en
het op het veld zijn met z’n allen. Helaas kan
ook Eureka Du Soleil niet doorgaan omdat de
gemeente de vergunning niet verleend.
We zijn blij dat we binnenkort wel weer
kunnen gaan trainen met de kids. Zijn ze weer
in beweging en we kunnen ze weer eens zien
en spreken.
Dit gaat echter niet zomaar. We zijn bezig met
een protocol welke zo goed als af is en
hebben een flinke checklist van de gemeente
Rotterdam in te vullen. Aangezien het nu toch
vakantie is willen we 12 mei weer gaan
starten. Dit zal met 2 teams op dinsdag en 2
teams op donderdag worden. De indeling
hiervan zal in het protocol staan welke
binnenkort aan allen verzonden worden.
Behalve bovenstaande wordt er zeker niet stil
gezeten.
 Aanstaande zaterdagavond is er een
Eureka’s Trivial Pursuit via Zoom. 2
weken geleden hebben we een “test”
Pubquiz gehad en deze is zeer goed
bevallen.
 De TC is druk bezig met de
teamindeling voor als we weer gaan
korfballen na de zomervakantie (want
we gaan er vanuit dat dat toch wel weer
gaat gebeuren)
 Er is een tijdelijke commissie opgesteld
om de verenigingsstructuur aan te
passen aan de komende, moderne tijd.
Hierover krijgen jullie later meer bericht.

Via de website proberen we jullie zo veel
mogelijk op de hoogte te houden betreft alles
rondom Covid-19 wat op de vereniging van
toepassing is. De instagram is ook erg actief,
dus heb je een account, zorg dan zeker dat je
Eureka volgt. Op Youtube en Instagram zijn
ook allerlei leuke (korfbal) challenges te
vinden om thuis te doen. Neem die vooral op
en tag ook Eureka hier in.
Helaas momenteel een vrij lege agenda.
Zodra we meer weten waar we aan toe zijn
zullen we alle belangrijke data weer vermelde.
Vooralsnog zijn de eerste oefenwedstrijden na
de zomer gepland op 29 Augustus en zal niet
lang daarna de competitie weer beginnen.
De bestuursleden zijn altijd te bereiken via
bestuur@roveureka.nl of stuur als dit gewenst
is een prive-berichtje via Whatsapp. Ook is
ons vertrouwenspersoon altijd te bereiken.
Voor de volledigheid: Marion Molenaarvertrouwenspersoon@roveureka.nl (dit gaat
buiten het bestuur om)
Nogmaals, we missen jullie en wensen jullie
en je familie alle sterkte en gezondheid toe.
Hopelijk tot snel!
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AGENDA
02.05

Eureka Trivia via Zoom

29.08

Oefenwedstrijden

. . .09

JAV (als dit mogelijk is
eerder)

JARIGEN MEI

05
09
11
12
13

Marcel
Saskia
Jill
Ogier
Romee

20
20
25
26
29

Aad
Ron
Tom
José
Yannick

Dank je wel Wesley v. Oss! En Wesley
Eerhart voor het helpen plaatsen
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