
VOOR VRAGEN EN OPMERKINGEN OVER DEZE COURANT: 

SECRETARIS@EBBC.NL

GRATIS GELD!
Er zijn 2 manieren om geld binnen te halen voor de vereniging zonder 
veel moeite. 

Gelukkig wil Cor van Esch deze taken 
samen met de vice-voorzitter TC,  
Rini Hendriks, voorlopig overnemen.  
Zaak is nu een nieuwe voorzitter TC  
te vinden, liefst op zeer korte termijn. 

Christian blijft wel op allerlei andere 
vlakken verbonden met de vereniging. 
Wij danken Christian voor zijn grote 
inzet als voorzitter TC en wensen
Cor en Rini veel succes.

VACATURE!
Voor iedereen die het nog niet weet: Christian de la Cousine heeft per direct zijn 
taken neergelegd als voorzitter Technische Commissie. 

•  Door stemmen te tellen bij  
de Gemeenteraadsverkiezingen 
Een leuke ervaring welke maar een paar 
avonduurtjes kost op 21 maart 2018.  
Je mag iedereen die je kent meevragen, 
je hoeft namelijk geen lid te zijn van de 
vereniging.  
Je dient je op het aangewezen stembu-
reau te melden om 20:45 uur. Het tellen 
zal ongeveer tot 23:00 uur duren.  
Aanmeldingen op:  
penningmeester@ebbc.nl, je ontvangt 
daarna de nodige informatie. Iedere 
stemmenteller levert de vereniging € 45 
op, dat is toch zonde om te laten liggen!

•  Door internetbestellingen te doen via 
de website van EBBC 
Het enige dat je hoeft te doen is de 
gewenste winkel te benaderen via de 
EBBC-website met behulp van de button 
“Sponsorkliks”, slechts 1 muisklik meer 
dan anders, simpel toch? Ook hiervoor 
hoef je geen lid te zijn van de vereniging 
dus zegt het voort!

O.a. met behulp van deze sponsoracties 
kunnen we de contributies stabiel houden, 
het zou fijn zijn als zo veel mogelijk men-
sen hieraan gehoor zouden geven, vele 
andere verenigingen gingen ons al voor.

NOG MEER 

VRIJWILLIGERS 

NODIG...

Uiteraard zijn er nooit vrijwilligers 

genoeg in een vereniging. Hierbij 

doen wij een oproep om vrijwilligers 

te worden bij onze vereniging. Denk 

je iets te kunnen betekenen mail 

dan naar penningmeester@ebbc.nl

EBBC OP TV
De uitzending van ZAPP-sport is 
erg leuk geworden, dit ondanks 
de weersomstandigheden op de 
opnamedag. Het hele U10-team 
was zeer enthousiast. 
Je kunt de uitzending terugkijken 
op YouTube. Het betreft de 
Kerstspecial van ZappSport
(www.youtube.com/
watch?v=I_GhN-IQV64). 
Iedereen die eraan heeft 
meegewerkt: BEDANKT!

JURYTAKEN
We kunnen het niet vaak genoeg zeggen; 
zorg dat je je tafel- en/of scheidsrechtersdiensten in je agenda zet! 

Iedereen die hiervoor benaderd is, 
dient zijn/haar spelregelbewijs 
op zeer korte termijn te behalen, 
dit wordt verplicht gesteld.  
Wil je volgend jaar weer bij een 
team worden ingedeeld, zorg dan 
dat je in het bezit bent van het 
spelregelbewijs!!! Voor vragen en/
of opmerkingen hierover: 
secretaris@ebbc.nl of tc@ebbc.nl

Ook als je al hebt opgezegd als lid dien je 
tot het einde van het seizoen je diensten 
te draaien volgens het schema dat je op 
de website en in de gang van de sporthal 
op het prikbord kunt vinden. Nog veel te 
vaak komen er leden niet opdagen omdat 
ze het ‘vergeten’ zijn. Dit is natuurlijk erg 
vervelend voor het spelende team, deze 
rekenen op jouw komst. Als je zelf een 
wedstrijd moet spelen is het ook niet fijn 
als je niet kunt beginnen omdat er een 
jurylid niet komt opdagen. 

Als er niemand is die het kan 
en wil overnemen dan kan de 
wedstrijd niet doorgaan en dit leidt 
(naast de frustraties van de aanwezigen) 
weer tot boetes voor de vereniging. 

Meestal word je ingedeeld voor of na je 
eigen wedstrijd maar het kan ook voor-
komen dat je op een andere dag/tijd 
ingedeeld wordt als dit niet anders kan, 
let hier dus goed op!
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