Nieuwsbrief
- Januari 2017 Beste wensen!
Allereerst willen we graag iedereen langs deze weg alvast een voorspoedig en
sportief 2017 wensen. We kunnen met de hele club tevreden terugkijken op 2016.
Eendracht Stevoort groeide verder uit tot een club met meer dan 160 jeugdspelers,
verdeeld over maar liefst 15 ploegen. Daarnaast pronken er elk weekend verschillende spelers in de 1ste ploeg die afkomstig zijn uit Stevoort of het grootste deel van hun
opleiding hebben genoten bij E. Stevoort.
Op naar een nog beter en succesvoller 2017!

Nieuwe voorzitter(s)
Na jaren trouwe dienst als voorzitter van het hoofdbestuur, heeft Ronnie Buckinx
beslist de fakkel over te dragen. Ook langs deze weg willen we Ronnie van harte
bedanken voor de jarenlange inzet voor E. Stevoort. Hij heeft structuur en financiële
duidelijkheid in de club gebracht, iets waar we nog vele jaren de vruchten van kunnen
plukken. Merci Ronnie!
De kandidaten voor de positie als voorzitter stonden niet in een lange rij aan te
schuiven, maar uiteindelijk hebben Karel Bogaerts en Rohnny Vanbrabant besloten de
functie van Ronnie over te nemen in een vorm van co-voorzitterschap. Succes!

Jeneverbar
Op zaterdag 21 januari organiseert de eerste ploeg van E. Stevoort zijn jaarlijkse
Jeneverbar. Stevoort speelt die avond om 20u00 een thuiswedstrijd tegen buur
en rivaal Herk Sport.
Tijdens de wedstrijd kan u jenever verkrijgen in onze prachtige houten chalet en
er zullen hotdogs te verkrijgen zijn. Naast gratis toegang voor de ouders, krijgen
alle jeugdspelers een gratis hotdog.
Wij rekenen op uw massale steun!
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Nieuwsbrief
- Januari 2017 De Quiz der Kwissen
Eendracht Stevoort organiseert op vrijdag 10 maart 2017 de jaarlijkse Quiz der
Kwissen, toegankelijk voor iedereen die een leuke, ludieke avond wil meemaken. Inschrijven kan via het jeugdbestuur.
Het inschrijvingsgeld bedraagt €20 per team. Elke team mag bestaan uit maximaal 4 personen. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt!
De quiz zal doorgaan in de kantine van E. Stevoort en begint om 20u!

Voetbalkamp + Spaghetti-avond
Tijdens de eerste week van de Paasvakantie (3 april tot en met 7 april) organiseert E.
Stevoort opnieuw een voetbalkamp voor spelers vanaf U6 tot en met U15. Meer informatie volgt later in de komende nieuwsbrieven, op de website, …
Traditioneel sluiten we het voetbalkamp af met een spaghetti-avond. Dat is ook dit
jaar niet anders. Hou dus al een gaatje in de agenda op 7 april om mee met de vermoeide jeugdspelers te genieten van een welverdiende kom spaghetti.
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