
                                      E.K.C.A.                           
          

 
  Eerste Korfbal Club Arnhem 
  Opgericht: 7 november 1909 

 
 

Secretariaat E.K.C.A.:    Katwoudehof 44   E-mail: secretaris@ekca.nl 
Gerda Tangerink    6843 BX Arnhem   Tel.: 026-3816716 
    
 

************************************************************************************************* 
Nieuwsbrief november 2016 - E.K.C.A. 

************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen op en rond het veld brengen elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 
• De kledingpresentatie op zondag 20 november was een groot feest. Wij hebben er veel lol aan 

gehad, Jurjen Huitink (de eigenaar van CIBOD) was tevreden en wij hopen dat jullie er ook van 
hebben genoten. Veel dank aan degenen die meegeholpen hebben met de organisatie! De 
presentatie en de wedstrijd van het 1e heeft ook wat publiciteit opgeleverd. Op maandag stonden 
we met een grote foto in De Gelderlander.  
 

• We zien dat de sponsorkleding goed wordt gebruikt. En terecht, want daar is het voor. We willen 
jullie wel vragen om wedstrijdshirts, broekjes/rokjes en kousen enkel bij de wedstrijden te dragen. 
We zien ze ook wel eens op trainingsavonden langskomen en dat is niet de bedoeling.  
De trainingspakken zijn voor E.K.C.A. gerelateerde activiteiten, dus prima om die wel voor of na 
een training te dragen.  
Aan Rianne en Julia hebben we twee uitstekende kledingbeheersters en als je vragen hebt over 
kleding kun je die aan hen stellen.  
 

• Save the dates: 
o Op 30 november komt Sinterklaas naar E.K.C.A. We kijken er met plezier (en een beetje 

spanning) naar uit. Zie de flyer op de www.ekca.nl en facebook.   
 

o Op 9 december a.s. is er een Buitengewone Ledenvergadering. Jullie ontvangen 
hiervoor een uitnodiging. Tijdens deze buitengewone ledenvergadering zullen we 
ondermeer de jaarstukken van vorig seizoen en de begroting van dit seizoen toelichten. 
Deze financiële stukken konden bij de algemene ledenvergadering nog niet worden 
besproken.   
Daarnaast hebben wij samen met de Stichting Exploitatie E.K.C.A.-cantines in de 
afgelopen weken gewerkt aan een plan om de kantine te verfraaien / moderniseren. En 
ook die plannen willen wij graag met jullie delen. Kom dus op 9 december naar de 
ledenvergadering. Vanaf 19.30 uur is de kantine open, we beginnen om 20.00 uur.  

 
o Op vrijdag 6 januari 2017 vindt onze nieuwjaarsreceptie plaats, aansluitend is er 

feestavond voor de gehele club. Noteer de datum vast in je agenda, de uitnodiging volgt 
binnenkort.  

 
• Wees zuinig op onze (ook jouw!) spullen. Tel de ballen na als jouw team heeft getraind en zoek 

‘verloren’ ballen op. We vinden met enige regelmaat een bal op de tribune terug die toch echt in 
de kast hoort. We weten het wel, nu nog even doen.  
In hetzelfde rijtje hoort ook thuis dat we niet voetballen met een korfbal. Het materiaal is er niet 
voor geschikt.   
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• Tijdens de donderdagtrainingen bleek het enorm druk te zijn. De JTC heeft de trainingstijden 
daarom wat aangepast. Met onderstaand schema heeft iedereen waarschijnlijk genoeg ruimte om 
te spelen. 
 
Deel A (1/3 zaal) Deel B (1/3 zaal) Deel C (1/3 zaal) 
18.00-18.45 uur F-jes 18.00-19.15 uur E1 18.00-19.15 uur D1 
18.45-19.45 uur A1 19.15-20.30 uur sen 4 19.15-20.30 uur sen 3 
19.45-20.30 uur sen 5 en 6   
 
Halve zaal Halve zaal 
20.30-22.00 uur sen 2 20.30-22.00 uur sen 1 
 

• Jullie hebben het vast al gezien: sinds dit weekend verkopen we in de kantine ook E.K.C.A.- 
sleutelhangers! Het is een unieke sleutelhanger mét E.K.C.A.-logo, dus deze vindt je nergens 
anders. De kosten zijn € 4,00 per sleutelhanger en wees er vlot bij. De oplage is beperkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• In de Sportlink app staan de roosters voor bardiensten tijdens wedstrijden en trainingsavonden, 
scheidsrechters en oud papier. De bardiensten op wedstrijddagen zijn goed gevuld. Van de 
roosters voor scheidsrechters en oud papier staat nog veel open. Doe ons een lol en schrijf jezelf 
even in. Dan hoeven wij er niet achteraan.   

 
• Ledenmutaties 

Nieuw lid per 15-11-2016: 
Roechama Boering   aspiranten 
 
Nieuw lid per 1-12-2016: 
Bjarke Stokkink   trainend lid 
 
Overgeschreven per 1-11-2016: 
Yolande van der Weijden van trimmer naar niet-spelend lid  
 
Opzegging per 1-1-2017: 
Fam. Wijers (sr).   donateurs  
Kees van den Burg   bondslid 
 
Opzegging per 1-2-2017: 
Robert van Doorn   senioren (blessure) 
 
 

 
Groet, het bestuur  
Gerda, Martine, Suzy, Arend en Dirk-Jan. 


