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Van het bestuur

Vriendenloterij

Het is alweer het einde van het seizoen. En
wat voor een seizoen. Eén die abrupt werd
beëindigd door het Covid-19 virus, waar we
nog steeds mee te maken hebben. Omdat we
elkaar nog steeds niet veel zien is het lastig
om van alles te bespreken en aan het plan te
werken om Eureka de komende jaren
draaiende te houden. Hier zijn we nog steeds
druk mee bezig en hopen snel met nieuws te
komen.

Doe jij al mee met de vriendenloterij? Zeker nu
we flink wat inkomsten missen aangezien de
kantine dicht moet blijven kunnen we alle
(financiële) hulp goed gebruiken. En het mooie
is, je kunt er zelf prijzen mee winnen.

Maar goed nieuws. De senioren mogen ook
weer ‘normaal’ trainen en er mag ook weer in
competitieverband gespeeld gaan worden,
mocht er geen 2e golf van het virus komen.
Laten we hier met z’n allen voor zorgen.
De kantine mag ook weer open! De
voorbereidingen hiervoor zijn ook gaande.
Vrijdagavond 03 juli zal rond 19.00 uur de
kantine ludiek geopend worden door een lint
door te knippen, waarna de bar geopend is.
Uiteraard alles volgens RIVM richtlijnen. We
hebben hier, net als voor de trainingen, een
Covid-19 protocol voor moeten maken welke
tegelijk met deze nieuwsbrief aan een ieder
verzonden wordt.

Hoe werkt het?

Een lot kost €14,- per trekking (maandelijks).
Minimaal 40 procent van de lotprijs gaat naar
47 goede doelen die zich inzetten voor
gezondheid en welzijn in Nederland, of naar
een club of vereniging van je keuze, zoals
ROV Eureka. Met je lot maak je elke trekking
kans op prachtige prijzen zoals geldprijzen,
vakanties, kaartjes voor een dagje uit en
meer! Je kunt op elke gewenst moment
opzeggen.
Voor meer informatie en de prijzen kijk je op
www.vriendenloterij.nl

Fijne vakantie
allemaal!

Voor wie wij niet meer spreken: Fijne vakantie
en half augustus zien we jullie graag weer
terug!
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AGENDA

ERIMA en Korfbaltotaal hebben in
samenwerking met het KNKV sportshirts
ontwikkeld waarmee leden en fans hun
vereniging financieel kunnen steunen. Als zij
het speciaal ontwikkelde sportshirt - inclusief
verenigingslogo naar keuze - bestellen,
doneren ze per shirt vijf euro aan de
vereniging naar keuze.
De #stayfit-shirts, die 17,95 euro kosten
(exclusief verzendkosten), kunnen besteld
worden via www.korfbaltotaal.nl/products/knkv
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Per shirt gaat er €5,- naar de vereniging
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