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Inleiding 
Deze folder geeft u een eerste indruk van wat er allemaal speelt binnen E.K.C.A., 
bijvoorbeeld wat voor commissies er zijn, wat de doelstellingen zijn en hoe de orga-
nisatiestructuur eruit ziet. Heeft u een vraag dan kunt u terecht bij de desbetreffen-
de commissie, bestuurslid of het secretariaat. 
 
 

Doelstellingen 
Verenigingsdoelstelling 
E.K.C.A. is een korfbalvereniging die haar leden een breed aanbod wil bieden van 
recreatiesport tot prestatiekorfbal. Dit alles onder deskundige leiding met vereni-
gingsbinding en plezier als belangrijkste pijler. Daarnaast wil E.K.C.A. financieel ge-
zond zijn en een goede verenigingsopbouw hebben, waardoor continuïteit en voort-
bestaan gewaarborgd zijn. 
 
 

Technische doelstelling 
De voornaamste doelstelling is dat de teams op een zo hoog mogelijk niveau spelen. 
Dit wil de vereniging bereiken door een aantal speerpunten in het technische beleid. 
Een van de voornaamste is om de jeugd zo goed mogelijk op te leiden. Hiervoor is 
een Technisch Jeugdplan ontwikkeld. In dit beleidsplan zijn alle ontwikkelingen op-
genomen; op technisch en tactisch vlak zowel op individueel als op team- en leef-
tijdsniveau. Aan de hand hiervan worden per seizoen de doelstellingen bepaald. 
Deze worden door de Technische Commissie (T.C.) bewaakt en met de betrokkenen 
gesproken. 
 
Een ander speerpunt is het voeren van een actief wervingsbeleid. Dit gebeurt onder 
andere door acties op basisscholen en door het benaderen van korfballers, mits het 
voldoet aan de gedragsregels van het K.N.K.V., waarbij geldelijke vergoedingen uit-
gesloten zijn. 
 
Fairplay staat ook hoog in het vaandel. Niet alleen spelers, coaches en publiek, maar 
ook onze scheidsrechters worden daarin begeleid. Er wordt maximaal aandacht ge-
geven aan respect en sportiviteit. 
 
Om de verenigingsdoelstellingen te bereiken, zorgen we ervoor dat een aantal rand-
voorwaarden zijn ingevuld: voldoende spelmateriaal/goede accommodatie, medische 
begeleiding, voldoende en gekwalificeerde trainers/coaches, teambegeleiders en 
opleidingsmogelijkheden. 
 
 
Financiële doelstelling 
De financiële doelstelling is dat de verenigingsdoelstellingen met de inkomsten van 
de vereniging gerealiseerd kunnen worden. Dit betekent dat E.K.C.A. altijd in staat 
moet zijn om aan al haar verplichtingen, zowel op korte als op lange termijn, te vol-
doen. Daarnaast moet er ruimte zijn om, als het nodig is, te investeren. Dit alles 
wordt enerzijds gerealiseerd door voldoende reserves achter de hand te houden en 
anderzijds door jaarbegrotingen zonder verlies op te stellen en die ook te halen. 
Daarom is het van belang dat de inkomsten zo veel mogelijk vast en gegarandeerd 
zijn (contributies en kantineopbrengsten). Daarnaast blijven aanvullende acties be-
langrijk om de eindjes aan elkaar te knopen en om extra activiteiten te kunnen ont-

plooien. De diverse commissies en kaderleden dragen allen verantwoordelijkheid 
voor het aan hen toegekende budget. Zij stellen de begroting in overleg met de pen-
ningmeester op. Uiteraard blijft de penningmeester eindverantwoordelijk en is alleen 
hij bevoegd betalingen te doen en in te grijpen in het uitgavenpatroon als dit nood-
zakelijk blijkt. Tot slot is het doel een goede financiële verslaglegging te voeren op-
dat inzicht en tijdige bijsturing mogelijk zijn. Enerzijds om te voldoen aan de wette-
lijke verplichtingen, anderzijds om interne controle op de gevoerde boekhouding en 
het financiële beleid te hebben. 
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Overige doelstellingen 
E.K.C.A. streeft ernaar een middelgrote vereniging (300 leden) te zijn met een gezonde op-
bouw en een beheerste groei. Hiervoor is voldoende en opgeleid kader nodig, maar ook een 
brede jeugdafdeling waarbij doorstroming en ledenbehoud van belang zijn. Bovendien zijn 
er genoeg seniorenteams nodig zodat ieder lid op zijn of haar niveau kan (blijven) korfbal-
len. Naast korfbal wordt een breed beweegpakket aangeboden. Daar waar nodig kunnen 
specifieke propaganda-activiteiten worden gestart om eventuele tekorten in die opbouw op 
te heffen. 
Naast de technische doelstellingen heeft E.K.C.A. als doel het de leden naar de zin te maken 
door het bieden van bijvoorbeeld feestavonden, kampen, kaartavonden, Sinterklaas en ga zo 
maar door. Deze activiteiten dragen bij tot de ledenbinding. Voor alle leeftijdsgroepen wor-
den verschillende activiteiten georganiseerd. 
 

Beleid en Organisatie 
Om alle doelstellingen te kunnen realiseren worden er ieder jaar plannen gemaakt. Deze 
plannen worden op de J.A.V. (Jaarlijkse Algemene Vergadering) voorgesteld. 
Om duidelijkheid te creëren in verantwoordelijkheid en communicatielijnen hebben we een 
verenigingsstructuur die niet te vaak verandert, maar toch flexibel is. E.K.C.A. streeft een 
platte structuur na met korte communicatielijnen. Dit betekent dat commissies en kaderle-
den binnen een bepaald raamwerk een grote mate van zelfstandigheid hebben, maar waar-
voor regelmatig afstemming en controle nodig zijn om problemen te voorkomen. De taken 
en verantwoordelijkheden zijn gedetailleerd beschreven en in het bezit van de commissies. 
De basis van E.K.C.A. wordt gevormd door een vrijwilligerscultuur met zorg voor kwaliteit, 
deskundigheid en motivatie. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor een taak die door 
een lid is aanvaard. Er wordt van kaderleden verwacht dat ze een taak naar behoren uitvoe-
ren. De goede voorwaarden hiervoor zijn: duidelijke taken, goede begeleiding, zelfstandig-

heid en opleidingsmogelijkheden. 
Het is daarnaast zeer belangrijk dat er erkenning, waardering en respect door en binnen de 
vereniging is. Op deze manier biedt de vereniging je een hoop plezier en ervaring. 
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Jaarlijkse Algemene Vergadering (J.A.V.) 
Het hoogste bestuursorgaan binnen de vereniging is de Algemene Vergadering. Deze verga-
dering komt in ieder geval jaarlijks bijeen. Op de agenda staat het functioneren van het 
bestuur en de commissies. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Vergade-
ring over het gevoerde beleid en de financiën en geeft bovendien het beleid voor het ko-
mende verenigingsjaar aan met de daarbij behorende begroting. Tijdens deze vergadering 
(over het algemeen in de derde week van juni) hebben alle leden stemrecht en vindt de 
benoeming van het bestuur en de commissies plaats. Ouders kunnen hun kinderen hierbij 
vertegenwoordigen. Indien noodzakelijk kan er ook tussentijds een Bijzondere Algemene 
Vergadering gehouden worden over een onderwerp waarvan het bestuur of een gedeelte 
van de leden het noodzakelijk vindt dat de hele vereniging zich hierover uitspreekt. 
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De Financiële Beleid Commissie (F.B.C.) 
Zij beoordeelt het gevoerde financiële beleid van  de vereniging en de kantinestichting en 
verstrekt het bestuur en de Algemene Vergadering een beargumenteerde beoordeling. Zij 
kan het bestuur (zowel op verzoek van het bestuur als uit eigen beweging) adviseren over 
het te voeren financiële beleid. Zij fungeert ook als kascommissie en controleert de boeken 
van de penningmeesters. De F.B.C. wordt door de J.A.V. benoemd. 
 
De Reglementen Commissie  
Deze commissie adviseert het bestuur over het aanpassen van de statuten en reglementen 
en doet het bestuur en de Algemene Vergadering voorstellen hiervoor. Bovendien ziet de 
commissie er op toe dat de statuten en reglementen worden nageleefd en adviseert het 
bestuur over hoe te handelen bij niet naleving. De reglementen en statuten zijn eigenlijk de 
spelregels binnen de vereniging.  
 

De Ballotage Commissie  
Zij geeft het bestuur in specifieke zaken advies bij de beoordeling of iemand lid mag worden 
van de vereniging. Daarvoor stelt zij de criteria op die bij deze beoordeling gebruikt worden. 
Zij bemiddelt ook bij problemen tussen vereniging en leden en adviseert het bestuur over 
het behouden van deze leden. U kunt het zien als een soort ombudsmanfunctie. 
 

Het Verenigingsbestuur  
Het bestuur heeft tot taak om de vereniging te besturen en besluiten van de J.A.V. uit te 
voeren. Het bestuur laat zich hierbij bijstaan door de commissies. Het bestuur blijft altijd 
eindverantwoordelijk en kan ook op deze verantwoordelijkheden worden aangesproken. 
Binnen het bestuur worden de taken en verantwoordelijkheden verdeeld, deels op basis van 
de statuten en reglementen, deels op basis van de vastgestelde doelstellingen. Het bestuur 
kent in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zij vormen het 
dagelijks bestuur (D.B.) van de vereniging. Daarnaast zijn er nog andere bestuursleden. Zij 

zijn belast met het aansturen van specifieke aandachtsgebieden, zoals de jeugd, techniek, 
pers en propaganda, ontspanning/nevenactiviteiten en accommodatie. 
 
De Beleids Technische Commissie (B.T.C.) 
De B.T.C. bewaakt het korfbal technisch beleid van de vereniging. Zij evalueert de voort-
gang in overleg met de Technische Commissie (T.C.) en stelt zonodig meerdere keren de 
doelstellingen bij.  
 

De Technische Commissie (T.C.) 
De T.C. voert het technisch beleid van de vereniging uit. Het takenpakket van deze commis-
sie is erg breed. Zo maakt de T.C. de opstellingen van de teams (m.u.v. de selectie), ver-
zorgt trainingsaccommodatie, zorgt dat er trainers zijn, maakt afspraken met de trainers en 
stelt de roosters op voor de trainingen. De uitvoerende administratieve werkzaamheden wat 
betreft de wedstrijdzaken worden uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat, voor jeugd en 

senioren gescheiden. Bij de senioren worden een aantal taken, zoals zaaldiensten, wissel-
spelers, verzorgd door de aanvoerders. De T.C. bestaat dus ook uit allerlei zelfstandige ka-
derleden die zich op één of andere manier bezighouden met techniek.  
 
De Jeugd Technische Commissie (J.T.C.) 
De J.T.C. bestaat uit alle kaderleden die zich specifiek met jeugd bezighouden. Hiermee 
wordt er extra aandacht aan deze groep geschonken. 
 

De Scheidsrechters Commissie (S.C.) 
De S.C. wordt gevormd door de kaderleden die zich bezighouden met alle scheidsrechtersza-
ken, zoals de aanschrijvingen voor wedstrijden. Daarnaast begeleidt en beoordeelt zij de 
scheidsrechters. Tot slot zorgt zij ervoor dat er voldoende scheidsrechters zijn die voor 
E.K.C.A. willen fluiten.  
 

De Materiaal Commissie (M.C.) 
De M.C. houdt zich bezig met de aanschaf en het onderhoud van het spelmateriaal, zoals 
manden, palen, grondplaten, ballen, veldlijnen, pionnen en de lichtinstallatie.  
 

De Sponsorgroep 
Deze groep houdt zich bezig met het werven van en aandacht geven aan sponsoren (van 
hoofdsponsor tot club van 100). 
 
De Ontspanningsgroep 
Deze groep maakt een jaarplanning van allerlei activiteiten en begeleidt leden en ploegen 
met het organiseren ervan. 

 

 



De Public Relations Commissie (P.R.C.) 
De P.R.C. verzorgt de in– en externe communicatie, d.m.v. de pers, clubblad en website. 
 
De Fondswervingsgroep 
In deze groep zitten leden die de coördinatie voeren van o.a. de oud papier actie, de spon-
sorloterij en de grote clubactie. 
 
 

Stichting E.K.C.A.-Cantines 
Naast een voorzitter, secretaris en een penningmeester heeft de stichting 2 medewerkers 
die zich bezig houden met de inkoop en roosters maken. 
 

Het sporttenue 
Het tenue van de competitiespeler bestaat uit een zwarte broek of rok en een E.K.C.A.  
Impact Personeel-shirt. De broek of rok en sokken moeten zelf aangeschaft worden en het 
shirt wordt door de vereniging beschikbaar gesteld. Dat gaat via de aanvoerder of teamou-
der. 
Indien u een rok of broek of sokken wilt aanschaffen, dan kunt u ook eerst contact opnemen 
met het kledingbeheer, Jolanda Zahn (tel.: 026-3890525). 
E.K.C.A. Impact Personeel beschikt over een grasveld en een kunstgrasveld. Voor het kunst-
grasveld bestaan speciale schoenen, maar je kunt ook met normale veldschoenen op dit 
veld spelen. Verboden zijn losse en / of stalen c.q. aluminium noppen. 

 
Rechten en plichten 
Lid worden van een sportvereniging betekent allereerst het recht om te trainen en in compe-
titieverband wedstrijden te spelen. Hiernaast houdt het lidmaatschap van elke vereniging, 

ook van E.K.C.A. Impact Personeel, plichten in. 
De bekendste verplichting is natuurlijk de contributie. Iedereen moet zijn of haar contributie 
vóór de eerste van elke maand betalen op gironummer  1132400 t.n.v. penningmeester 
E.K.C.A. Impact Personeel te Westervoort. Acceptgiro’s worden niet verstuurd. U wordt 
zelf geacht de contributie met behulp van een (automatische) overschrijving te voldoen. Dit 
kan eens per maand, per kwartaal of per jaar. Het is tevens mogelijk door middel van een 
machtiging te betalen. Een overzicht van de maandcontributie per leeftijdscategorie staat op 
de site en in het clubblad.  
Natuurlijk moeten er in een vereniging ook allerlei dingen gedaan en geregeld worden. Alle 
leden moeten samen zorgen voor een goed draaiende vereniging en het motto 'vele handen 
maken licht werk' geldt ook hier. Het gaat overigens meestal niet om moeilijke of veel tijd 
vergende zaken. En: het is meestal juist heel gezellig als het met een groepje wordt gedaan. 
 
Dingen waar je rekening mee moet houden zijn bijvoorbeeld: 

 velden uitleggen en na afloop weer binnenhalen (alleen bij jeugdwedstrijden); 

 schoonhouden van de kleedkamers; 

 niet met noppenschoenen in de kantine; 

 correct omgaan met de spullen van de vereniging. 
 
Zo mogelijk wordt aan de leden en aan ouders/verzorgers van onze jeugd gevraagd : 

 te helpen bij feestjes, toernooien en bijzondere activiteiten, bv de jaarlijkse familiedag; 

 bardiensten te draaien; 

 te rijden naar uitwedstrijden van hun kinderen (is mogelijk tegen vergoeding). 
 
Als extra ondersteuning van de kaderleden heeft E.K.C.A. het Team van de Maand ingesteld, 
waarbij 2 teams twee maanden assisteren bij het uitvoeren van enkele taken.  
 
Ieder lid of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger is verplicht zorg te dragen dat hij/zij goed 
is verzekerd voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en een ziektekostenverzekering. De 

vereniging EKCA is verzekerd voor haar leden, indien eventuele schade niet wordt gedekt 
door de eigen verzekeringen, via een WA-verzekering en een ongevallen verzekering. Voor 
de WA-verzekering geldt een eigen risico per gebeurtenis. 
E.K.C.A. Impact Personeel is nimmer aansprakelijk voor diefstal of vermissing van eigen-
dommen van haar leden. 

Contactgegevens  

Secretariaat: 

 

Gerda Tangerink 

Katwoudehof 44 

6843 BX Arnhem 

Tel. 026-3816716 

secretariaat@ekca.nl 

Sporthal Elderveld en 
clubhuis Ekcasino: 
 
Breezandpad 13 
6843 JM Arnhem 
Tel.: 026-3810540 
 
 
Informatie: 
www.ekca.nl 
 
redactie clubblad:  
redactiedekorf@ekca.nl 
 
webmaster:   

webmaster@ekca.nl 

 
 
 
 


