*De Rover*
Nieuwsbrief van ROV Eureka
Editie Januari 2021

Van het bestuur
Hallo allemaal,
Allereerst wil ik al onze leden,
ouder/verzorgers, familie en vrienden het
allerbeste wensen voor 2021. Zoals al veel
geschreven was 2020 maar een raar jaar en
we hopen dit jaar een beter jaar wordt waarin
we weer lekker kunnen gaan korfballen en
andere activiteiten kunnen gaan organiseren.
Helaas is nog niet duidelijk of en wanneer de
competitie weer gaat beginnen. Het lijkt er op
dat we de zaalcompetitie volledig gaan
overslaan. Erg jammer, maar helaas niks aan
te doen. We hopen dat we in ieder geval weer
kunnen gaan trainen binnenkort. Wellicht gaan
we naar buiten als het binnen niet mag.

Omdat we ontzettend blij zijn dat jullie ons
allemaal trouw zijn gebleven hebben we
besloten om in januari geen contributie te
innen! Je hoeft hiervoor niks te doen. Bij de
leden die per kwartaal betaald wordt de
afschrijving aangepast. Kunnen jullie het
missen en willen jullie toch graag je contributie
betalen, kan je dit zelf over maken naar
rekeningnr NL83INGB0000483817 tav
‘Rotterdamse Ontspannings Vereniging
Eureka’. Ontzettend bedankt hier voor!

Bingo
In deze vreemde tijden is het lastig om contact
te maken met elkaar, maar gelukkig hadden
we 19 dec een momentje om bij te kletsen. De
bingo via zoom stond namelijk op het
programma. Een avond met vele leuke prijzen
en helaas wat minder valse bingo's. Elke
ronde vielen er meerdere prijzen te winnen
door 1 rijtje, 2 rijtjes of de hele kaart vol te
krijgen. De hoofdprijs, een VVV bon, werd
gewonnen door Lex. De volgende dag werden
alle prijzen bij de winnaars gebracht door
organisator Arjen en assistent Féline.
Nadat alle prijzen vergeven waren, was de
avond echter nog niet ten einde. Ook de
afterparty met una paloma blanca,
snollebollekes, zelfverzorgde drankjes en
hapjes en als afsluiter you never walk alone
was een zeer groot succes.
Het werd heel duidelijk dat we elkaar allemaal
missen, dus het was erg fijn dat we elkaar
weer even hebben gezien! Hopelijk mogen we
in dit nieuwe jaar weer korfballen en chillen
met elkaar!
Heel erg bedankt voor de organisatie Arjen!

Penningmeester
We zijn blij te kunnen melden dat wij een
nieuwe penningmeester hebben kunnen
vinden. Zodra zij is geïnstalleerd zal zij zich
hier voorstellen.
Wel zijn wij nog op zoek naar iemand die 2 a 3
x per jaar kan helpen met het opstellen van de
balansen. Dus heb je hier verstand van, geef
dit aan bij Arjan Sanderse of iemand van het
bestuur.
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Vriendenloterij

Sponsorkliks

De 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.

Online bestellen? Vergeet dit niet te doen via
Sponsorkliks! Het kost je niks extra’s en
Eureka kan hier een extra centje mee
verdienen.
www.sponsorkliks.com

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

www.roveureka.nl
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