
Voorwoord
De winter is voorbij, de lente is in het land. Samen met het nieuwe jaargetijde wordt er een nieuwsbrief in je 
mailbox gedropt. In deze nieuwsbrief bekijken we -zoals in de vorige editie- wat er allemaal georganiseerd 
werd en wat er nog te gebeuren staat. Ook vanuit de bestuursvergaderingen zijn er een aantal puntjes te 
melden.

Voorbije activiteiten
Verslagen en foto’s van de activiteiten zijn steeds terug te vinden op onze website.

• Mosselfestijn: In het eerste weekend van februari ging het mosselfestijn door. In plaats van twee dagen 
werd het op één avond georganiseerd en dit bleek een goede beslissing. We mochten 133 eters 
verwelkomen. De avond verliep vlot dankzij de hulp van de vele vrijwilligers. De opbrengst bedraagt 
1829 euro. 

• Voba-fuif: in samenwerking met de basketbal werd er op 10 februari een fuif georganiseerd. Deze ging 
door in Ons Vermaak. Er waren alleen maar positieve reacties over deze “thé dansant”. De opbrengst 
van de fuif bedroeg 2550 euro

• Quiz: Door een onverwachte en hevige winterprik met ijzel en sneeuw werd er beslist om de quiz niet te 
laten doorgaan op de geplande datum (2 maart). Deze werd na overleg verschoven naar 18 mei. Omdat 
er onvoldoende ploegen zich nog konden vrijmaken voor deze datum is er uiteindelijk beslist om de quiz 
dit jaar niet te laten doorgaan. De vragen en de prijzen gaan voor een jaartje de brandkast in. Het geeft 
ons extra tijd om de nodige kennis te vergaren.

Komende activiteiten
• Familietornooi: op 1 mei kan iedereen zich nog eens van zijn sportiefste kant laten zien. Er is plaats voor 

12 families of ploegjes die de strijd met het net en de bal willen aangaan. Anderen die liever aan de kant 
supporteren zijn uiteraard ook welkom. Er wordt een reuze-BBQ georganiseerd voor iedereen om de 
hongerige magen te spijzen. De prijzen zijn zeer democratisch. Inschrijven kan tot 15 april. Voor meer 
info: info@dvc-eksaarde.be. 

Echo’s vanuit het bestuur
• Ploegindeling: Dit is ieder jaar een heikel punt en stof voor discussie. Wij willen nogmaals benadrukken dat 

beslissingen steeds in eer en geweten worden genomen en dit in functie van de ploeg en de speelsters. 
De communicatie zal steeds vanuit het bestuur komen.

• Snoepverkoop: de snoepverkoop verloopt vlot er zijn al zo’n 100 zakjes de deur uit. We willen dan 
ook de snoepers nu al bedanken. Door deze verkoop kan elke speelster gebruik maken van een 
gloednieuwe sporttas die in het begin van 2018 werd verdeeld. We streven door deze uniforme sporttas 
naar zichtbaarheid en herkenbaarheid van de club. #samenmakenwehetverschil

• Uitbreiding kantine: de uitbreiding van de kantine is zo goed als achter de rug de verf- en elektriciteitswerken 
zijn afgerond. Er is nu een berging voor zowel de basketbal als de volleybal. In de loop van de zomer 
wordt de omgeving van de kantine ook aangepakt (lees: klinkers leggen). We willen langs deze weg de 
mensen die ons geholpen hebben nu al bedanken voor hun vrijwillige inzet.

• Verschuivingen speelsters tijdens het seizoen: tijdens de tweede seizoenshelft hadden een aantal ploegen 
te kampen met blessureleed, daarom werd er door de coaches soms verschuivingen van speelsters 
gevraagd. We willen de speelsters bedanken voor hun flexibiliteit.

• Reclame voor nieuwe speelstertjes: In juni en september zullen er flyers in de scholen van Eksaarde en 
Doorslaar uitgedeeld worden. De toekomstige speelstertjes kunnen dan in september tijdens een aantal 
proeftrainingen komen ‘proeven’ van het mooie van de volleybalsport. We willen aan iedereen oproepen 
om zoveel als mogelijk reclame te maken bij deze jeugdige dametjes.

• Nieuwe sponsors kledij: de sponsorcontracten voor de shirts lopen samen met het seizoen op zijn einde. 
Enkel voor de shirts van de Dames 2de provinciale loopt het contract nog een jaar verder.  We zijn dus 
op zoek naar nieuwe kledijsponsors. Indien interesse dan verwijzen we je graag door naar sponsors@
dvc-eksaarde.be .
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• Algemene vergadering: Op 5 februari 2018 ging de algemene vergadering door van de VZW DVC 
Eksaarde. Het bestuur en de effectieve leden keurden het boekjaar 2017 en de begroting voor 2018 
goed. Ook de lijst van bestuursleden en effectieve leden werd goedgekeurd. Wie deze mensen zijn is 
steeds terug te vinden op onze website www.dvc-eksaarde.be .

• Website: in de vorige nieuwsbrief waren we nog op zoek naar een nieuwe webmaster. Ondertussen 
heeft iemand uit onze eigen rangen zich geëngageerd om dit werk op zich te nemen. We wensen Kim 
Speleman veel werkgenot met deze taak. Onderaan vind je al een eerste indruk.

Eindwoord
Dit was alweer de laatste nieuwsbrief voor dit seizoen. We wensen iedereen een deugddoende vakantie, 
hopelijk zijn de weergoden ons deze zomer goed gezind en we verwelkomen iedereen graag terug in de loop 
van de maand september.
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