
Voorwoord
Ziehier onze eerste editie van de nieuwsbrief van DVC Eksaarde. Op deze manier wil het bestuur jullie op de 
hoogte houden van het reilen en zeilen van de club en iedereen de mogelijkheid geven om mee na te denken 
over een betere werking van DVC Eksaarde. Er wordt getracht om deze nieuwsbrief driemaandelijks aan jullie 
te bezorgen.

Voorbije activiteiten
Een kort verslag en foto’s van de activiteiten kunnen jullie steeds terugvinden op onze website: www.dvc-
eksaarde.be of via onze facebook-pagina.

• Start van het seizoen: Op 3 september werd de aftrap gegeven van het nieuwe seizoen. Onze meisjes 
werden per ploeg vastgelegd op de gevoelige plaat. 

• Paardenworstenfestijn: Het was alweer een top-editie. De eters brachten 2024 euro in het laatje, 
waarvoor een welgemeende dank jullie wel. De zaal werd alvast terug gereserveerd voor een volgende 
editie. Schrijf zaterdag 15 september 2018 maar alvast in jullie agenda.

• Chrysantenverkoop: Ook dit jaar was de verkoop naar aloude traditie een succes. De opbrengsten van 
de verkoop zitten op 2760 euro. Ook hier is een dank u wel aan alle helpers op zijn plaats. Volgend 
jaar zal er terug een verkoop plaatsvinden, enkel het systeem van de wijkindeling en verkopers dient 
herbekeken te worden. Wordt vervolgd.

Komende activiteiten
Op de komende activiteiten hopen we steeds op jullie medewerking te mogen rekenen. De vraag om hulp zal 
jullie steeds via mail bezorgd worden. Hopelijk zien we mekaar terug op één van de onderstaande activiteiten.

• Het mosselfestijn is in volle voorbereiding en vindt plaats op 3 februari. In tegenstelling tot vorige jaren 
wordt de souper op één avond georganiseerd. We willen er een gezellige avond van maken en hopen 
op vele eters. Wij kijken er naar uit, hopelijk jullie ook.

• Op 10 februari organiseren enkele speelsters van de dames A samen met BBC Eksaarde een fuif ten 
voordele van de uitbreiding van de kantine. Het belooft een tof feestje te worden. 

• De DVC - quiz zal doorgaan op vrijdag 2 maart in de zaal Ons Vermaak en ook bij deze editie is er een 
uitgebreide prijzentafel.  We verwachten alle ‘bollebozen’ van Eksaarde om met elkaar in competitie te 
gaan. Begin maar alle kranten en nieuwssites door te nemen of tracht een encyclopedie van buiten te 
leren. Alvast veel succes.

• Het familie-tornooi gaat door op -zoals de traditie wil- 1 mei. Hier kunnen de speelsters het opnemen 
tegen de ouders. Laat ons hopen dat de ouders kunnen winnen van de intussen goed getrainde 
speelsters.

Echo’s vanuit het bestuur
• Verbouwing kantine: samen met de BBC Eksaarde wordt de kantine verbouwd/uitgebreid. Het dak is 

afgewerkt en de chape gegoten. Op het moment van het schrijven van deze brief zijn er grote werken 
bezig: de scheidingsmuur tussen oud en nieuw wordt uitgebroken. De schilderwerken en nieuwe 
beklinkering rond de kantine wordt gesponsord. De kantine zal in zijn nieuwe glorie te bewonderen zijn 
vanaf begin 2018. 

• Er is een algemeen email-adres van DVC beschikbaar. De correspondentie van en naar de ouders kan 
op deze manier heel eenvoudig en gemakkelijk verlopen. We staan via dit mailadres steeds open voor 
suggesties: info@dvc-eksaarde.be

• De statuten van de VZW: de namen van de bestuursleden en medewerkers van het bestuur werden 
aangepast om wettelijk in orde te zijn. De namen zijn terug te vinden op onze website.

• Naar het idee van de ouders van U15 wordt er vanaf Nieuwjaar een snoepverkoop georganiseerd in de 
kantine. De zakjes zullen te koop zijn voor 3 euro en de opbrengst gaat integraal naar de aankoop van 
sporttassen die vanaf begin 2018 zullen geschonken worden aan alle leden.
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• De spaaractie van de Spar van Eksaarde bracht 98 euro op. We willen alle mensen die ons een jeton 
gegeven hebben bedanken voor hun sponsoring.

• Het bestuur speelt met het voorstel om volgend jaar kalenders met foto’s van de ploegen te verkopen. 
Het idee zou zijn dat alle speelsters een aantal kalenders verkopen.  Graag hadden we geweten of hier 
een draagvlak voor is. Er zal nog een kleine enquête volgen.

• Onze webmaster Eric Verdoodt heeft aangekondigd dat hij na jaren trouwe dienst de fakkel wil doorgeven 
aan een nieuwe website-beheerder. Ben je tussen de 18 en …. jaar? Ben je vertrouwd met het ontwerpen 
en beheren van een website en ben je creatief-communicatief of communicatief-creatief? Dan mag je 
steeds je kandidatuur doorgeven via het hieronder vermelde e-mailadres. 

• In bijlage van deze brief vinden jullie een apart schrijven met een overzicht van de inkomsten en uitgaven 
die onze club jaarlijks heeft. We willen jullie een idee geven waar het geld naartoe gaat en waar we onze 
inkomsten halen.

Afsluitertje
Indien er nog vragen of bemerkingen zijn dat horen we ze graag (info@dvc-eksaarde.be). Dan rest er ons nog 
één ding: We wensen jullie een gelukkig, gezond en vooral sportief 2018 en tot in de kantine of op één van 
de matchen.
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