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Voorwoord 

Gelukkig nieuwjaar en vele sportieve wensen. Met dit klinkend begin luiden we opnieuw onze 

nieuwsbrief in. Het begin van het seizoen ligt al geruime tijd achter ons en we hebben alweer heel 

wat te vertellen. 

Voorbije activiteiten 

Verslagen en foto’s van de activiteiten zijn steeds terug te vinden op de website www.dvc-

eksaarde.be  

• Het mosselfestijn komt op een opbrengst van € 2020,19. We willen alle eters bedanken voor 

hun smakelijke aanwezigheid. 

• De chrysantenverkoop kunnen we ook dit jaar een groot succes wensen. Er werden maar 

liefst 1087 potten verkocht en dit bracht € 2660,13 in het laatje. Een applaus voor de 

(ver)kopers, de ‘inhoezers’ en uitvoerders is hier zeker op zijn plaats. 

 

Komende activiteiten 

Probeer alvast een gaatje te vinden in je agenda voor de onderstaande activiteiten. Er is voor elk 

wat wils. 

• 16 februari 2019: het Valentijn-paardenworstenfestijn voor alle verliefde en hongerige magen 

• 23 februari 2019: de fuif DVC – BBC voor de feestjesbouwers 

• 1 mei 2019: het familietornooi en BBQ voor de sportievelingen die ook graag een hapje eten 
 

Echo’s vanuit het bestuur 

• We wensen alle helpende speelsters, ouders en sympathisanten nogmaals te bedanken 

voor hun vrijwillige inzet op de voorbije en komende activiteiten. Zonder jullie 

onvoorwaardelijke inzet zou DVC niet zijn wat het nu is. 

• Er wordt dit jaar geen quiz georganiseerd. Het was steeds een leuke avond met weetjes en 

fait divers en we wensen te stoppen op een hoogtepunt. Het bestuur bedankt Jean-Marie 

voor zijn jarenlange tot-in-de-puntjes voorbereide quizzen. 

• Alle snoepzakjes zijn de deur uit en komen op een mooie opbrengst van € 284,41. Deze 

centen komen onze speelsters rechtsreeks ten goede (in 2018 was dit een sporttas). Er zijn 

opnieuw voor 29 kg snoep aangekocht die aangeboden worden in zakjes en te verkrijgen 

zijn in de kantine aan € 3 euro ’t stuk. 
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Echo’s vanuit het bestuur (vervolg) 

• Er zijn wat coachwissels te melden. Er is een trainerswissel doorgevoerd bij de meisjes van 

u15. Elien gaat voor een aantal maanden studeren in Kopenhagen (Erasmus) en wordt 

vervangen door Tine Smet en Fien Van Damme. 

Ook bij de u11 2b is er een wijziging. Wim Wouters stopt met trainingen geven, Christophe ‘t 

Kint zal deze taak volledig op zich nemen. 

• Het bestuur zal vanaf eind januari terug de jaarlijkse gesprekken met speelsters en coaches 

organiseren en dit in voorbereiding van het komende seizoen. Het lijkt nog wat vroeg, maar 

we willen de puzzel goed voorbereiden zodat de juiste beslissingen kunnen genomen 

worden. 

 

Kantine zoekt naam! 

Naar aanleiding van de uitbreiding van de kantine zijn we samen met de basketbal op zoek naar 

een goede naam voor onze gezamenlijke kantine, die een plaats zal vinden aan de gevel. De 

enigste vereiste: de naam moet van toepassing zijn op zowel DVC Eksaarde als BBC Eksaarde. 

Laat de inspiratie maar komen. 

Indien je voorstel wordt gekozen dan hangt daar een leuke prijs aan vast, welke prijs blijft een 

verrassing. Je voorstellen zijn welkom op info@dvc-eksaarde.be . 

Eindwoord 

Dit is zowat het belangrijkste dat we te melden hebben. Indien er nog zaken zijn die je graag wilt 

delen met ons, dan horen we het graag. We staan open voor elke bedenking, opmerking, 

schouderklopje, nieuwe bestuursleden,….  

 

Het bestuur 
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