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Van het bestuur
En het nieuwe seizoen staat al weer voor de
deur. Het was een korte zomerstop omdat we
afgelopen seizoen wat langer door zijn
gegaan. We hopen dat iedereen leuke weken
achter de rug heeft en vooral gezond de
zomer door is gekomen.
De eerste training zit er al op en aankomend
weekend staan er oefenwedstrijden op het
programma. Volgende week begint de
competitie. Het competitieschema is terug te
vinden in de KNKV-App die gratis te
downloaden is (inloggen met het e-mailadres
wat bij de ledenadministratie bekend is).
Helaas waart het Corona-virus nog steeds
rond en zijn we nog aan voorwaarden om te
trainen en competitie te spelen verbonden.
Deze zijn terug te vinden in de protocollen
welke staan op de website. Te vinden in het
Corona-bericht (regelmatig ge-update). Ook
op het terrein van Eureka zijn deze terug te
vinden. Houdt u zich hier alstublieft aan.
Verder gaan we als vereniging ook een
spannende tijd tegemoet. Het bestuur is bezig
met een nieuw plan om de vrijwilligerstaken
beter te verdelen. Er zijn nu te veel taken
verdeeld over te weinig mensen. Eind
September hopen we de JAV (van afgelopen
seizoen) te kunnen houden en dit plan te
presenteren. We hopen dat hierna er meer
vrijwilligers op staan die een (kleine) taak voor
een bepaalde periode op zich willen nemen of
dat er een grote poule met vrijwilligers is die
ad-hoc (dus voor een korte periode / klein
project) ingeschakeld kunnen worden. Hier
over tijdens de JAV meer.

Ook komt er een plek in het bestuur vrij. Na 6
jaar stopt Arjen er mee. Lijkt het jou een
uitdaging en draag je een warm hart voor de
club, laat dit dan weten aan het huidige
bestuur. Ook ouders/verzorgers zijn hierin
welkom.
Voor dit jaar hopen we er met z’n allen een
gezellig en sportief jaar van te maken.

Vriendenloterij
Doe jij al mee met de vriendenloterij? Zeker nu
we flink wat inkomsten gemist hebben in de
periode dat de kantine dicht moest blijven
kunnen we alle (financiële) hulp goed
gebruiken. En het mooie is, je kunt er zelf
prijzen mee winnen.

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
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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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