
Voorwoord
Op dit moment laat de zon ons nog genieten van een deugddoende ‘indian summer’ en daarom is het de 
hoogste tijd om een nieuwe nieuwsbrief te schrijven. We blikken hierin even terug naar vorig seizoen en kijken 
vooruit naar de komende activiteiten. Zoals steeds zijn foto’s en meer info terug te vinden op onze vernieuwde 
webstek www.dvc-eksaarde.be

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

• Familietornooi: Traditiegetrouw op 1 mei. Hier beloofde de zomer al eentje te worden om nooit te vergeten 
en dat werd het tornooi ook. Tal van ploegen met verschillende sportieve niveaus (lees: getraind en iets 
minder afgetraind) lieten het beste van zichzelf zien. Er waren geen verliezers, alleen maar winnaars. De 
barbecue was een schot in de roos met een uiteindelijk winst van € 2325,-. We kijken al uit naar 1 mei 
2019.

• België – Japan: In samenwerking met de Gezôarse Feesten, DVC, BBC, KSA en FC Eksaarde werd deze 
spannende match uitgezonden op groot scherm. De sfeer zat goed, hoewel het even heel spannend 
was. We vreesden dat we de volgende ronde niet gingen halen. Gelukkig waren de Duivels nog niet klaar 
om naar huis te gaan.  Het feestgedruis bracht € 2096,- per vereniging op.

• Start seizoen (2 september): De start stond in het teken van de nieuw samengestelde ploegen en hun 
kledijsponsors. Op deze gezellige namiddag werden de ploegen en de speelsters vereeuwigd op de 
gevoelige plaat.  Tussen de fotosessies door lieten de speelsters even hun fysiek zien in een mix-tornooi.

• Mosselfestijn (15 september): Het mosselfestijn is alweer achter de rug. We genieten nog na van een 
zeer geslaagde editie met een 160-tal eters die allen samen 55 kg frieten, 175 kg mosselen en 29 kg 
vol-au-vent verorberden.

Komende activiteiten
Schrijf volgende data maar alvast in uw agenda

• Chrysanten: op 27 oktober voeren we de bloemen rond in Eksaarde, hopelijk worden deze massaal 
verkocht. In de periode tussen 25 september en 20 oktober mag je iemand aan de deur verwachten 
om de chrysanten aan € 5,- per pot aan de man te brengen. Op 26 oktober worden de bloemen in de 
hoezen gestoken. 

 Indien er ouders of speelsters zijn die wat tijd hebben mogen zij zich steeds aanmelden bij Jean-Marie 
voor het hoezen en/of het rondvoeren. 

• Paardenworstenfestijn: Zoals je al gemerkt hebt, hebben we de eetfestijnen gewisseld van data. Dit 
omdat de mosselen in september beter van kwaliteit zijn. De paardenworsten daarentegen zijn altijd van 
uitstekende kwaliteit. Als je deze kwaliteit wil proeven dan ben je welkom op zaterdag 16 februari 2019.

• Quiz: Er is nog geen datum gekend voor onze jaarlijkse quiz. Jean-Marie heeft ons toevertrouwd dat de 
vragen nog steeds dezelfde zijn als vorig jaar. Hopelijk vormt sneeuw en ijzel deze keer geen hindernis. 
De datum wordt later nog meegedeeld.

Echo’s vanuit het bestuur
• Vooreerst willen we onze vrijwilligers bedanken voor hun inzet, zonder hen zijn onze activiteiten niet 

mogelijk. We appreciëren hun hulp enorm.
 Via deze weg willen we een warme oproep doen aan onze ouders om af en toe de handen uit de 

mouwen te steken. Dus voel je je geroepen om te helpen dan mag je zeker een mailtje sturen naar info@
dvc-eksaarde.be met je voorkeur van activiteit.

• Er werden in de scholen van Eksaarde en omgeving flyers uitgedeeld om jonge speelstertjes aan te 
trekken. Gedurende de maand september gaan er proeflessen door, maar nadien is het zeker nog 
mogelijk om te proeven, mits overleg. Indien je nog iemand kent die op zoek is naar een leuke sport in 
de directe omgeving dan mag je zeker een mail sturen naar bovengenoemd mailadres.
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• Je hebt het misschien al gemerkt, maar in het kader van GDPR (de nieuwe Europese regelgeving rond 
privacy) dragen we zorg voor je gegevens en gebeurt de communicatie vanuit het bestuur steeds in 
‘blind copy’. In het charter kan je hierrond meer info terugvinden.

• Er waren wat problemen met de sponsorbedrukking bij onze nieuwe shirts. We hebben met de fabrikant 
naar een passende oplossing gezocht en de truitjes worden systematisch terug naar de drukker gestuurd 
voor herstel. 

• Ook dit seizoen bieden we snoepzakjes aan voor een prijs van € 3. De winst financiert nog steeds de 
sporttassen die vorig seizoen werden aangeboden door de club.

• Spar Eksaarde organiseert terug een jetonactie, per aankoopschijf van 10 euro krijgt de klant een jeton 
die hij in de collectebus kan gooien van een vereniging naar keuze. Uiteraard hopen wij dat je kiest voor 
DVC.

Eindwoord
Zo, je bent terug op de hoogte, nu kan het seizoen echt van start gaan. We hopen dat onze kampioenen een 
mooi resultaat boeken. Tot in de kantine of op één van onze activiteiten.

Het bestuur
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