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****************************************************************************************** 
Nieuwsbrief februari 2017 - E.K.C.A. 

************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen op en rond het veld brengen we elke maand 
een nieuwsbrief uit.  
 
• Sinds zondag 12 februari jl. is de alarminstallatie voor de Sporthal en het Wijkcentrum 

Elderveld in gebruik genomen. De installatie heeft 3 zones:  
- het wijkcentrum en kinderopvang 
- de sporthal 
- algemene ruimtes (gangen, toiletten en kleedkamers).  
 
Voor EKCA-CIBOD is de zone algemene ruimtes van toepassing. We hebben een 
toegangscode gekregen, waarmee we het alarm kunnen in- of uitschakelen. Dit is afhankelijk of 
de beheerder wel of niet aanwezig is. We zullen steeds contact moeten zoeken met de beheerder. 
Als het alarm af gaat zijn de kosten voor rekening van de veroorzaker.  In de kantine ligt achter de 
bar een handleiding en we zullen zoveel mogelijk leden hierover informeren en uitleggeven. Voor 
meer toelichting mag je contact opnemen met Gerda of Ap Tangerink.  

 
• Save the date! Zaterdag 11 maart is er NLDOET en ook bij ons clubhuis wordt er geklust en 

opgeruimd. Kom ook meedoen!  Ook al kun je maar een deel van de dag. We delen de klussen op 
in behapbare delen en zo kun je ook een bijdrage leveren als je een paar uurtjes kunt. En 
uiteraard is het gezellig als je er bent!  We verzorgen op de dag een lekkere lunch en een 
gezellige afsluiting. Schrijf je in via NLDOET http://nldoet.nl/klus/25083 of stuur een berichtje naar 
Suzy (suzyz153@gmail.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• WhatsApp: super handig om snel en simpel contact met elkaar te hebben. Keerzijde is dat er met 
enige regelmaat ook berichtjes over en weer gaan die frustratie oproepen. En vervolgens kost het 
veel energie om dit weer recht te trekken, soms lukt dit ook niet. In de afgelopen periode hadden 
we een paar van dit soort issues en daarom ook dit stukje tekst. Hou WhatsApp netjes, lollig en/of 
zakelijk. Laat berichtjes niet exploderen tot iets waar meerdere mensen spijt van krijgen. Dus zoek 
elkaar even op als je iets serieus met een ander te bespreken hebt of een ander niet helemaal 
begrijpt.  
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• De kunstgrasvelden zijn weer een stapje verder. De gemeente heeft een aantal bedrijven 

verzocht om een offerte uit te brengen voor twee varianten. De eerste variant bevat twee 
seniorenvelden, de tweede variant bevat twee seniorenvelden plus een F/E- veld. Op het moment 
dat de consequenties van beide varianten beter inzichtelijk zijn organiseren wij een 
informatieavond om jullie bij te praten.  

 
• Ook de renovatie van de buitenkleedkamers zijn weer een stapje verder gekomen. Er is een 

bestek gemaakt van de werkzaamheden die we moeten uitvoeren. Rob en Gerrit gaan op dit 
moment na wie deze werkzaamheden kunnen uitvoeren.  
 

• Onze Facebook pagina kan nog wat voller. Zet leuke filmpjes op de site, deel en like; het is super 
goede reclame. Laat Arnhem-Zuid meer kennismaken met korfbal en onze club. Berichtjes met 
foto’s gaan het best. Zo zijn de foto’s van de kangoeroes en F2 van zaterdag 18 februari jl. 
ongeveer 2000 keer gezien en zijn ze gedeeld op verschillende buurtpagina’s van Arnhem-Zuid. 
Ook is het mogelijk live om de wedstrijden van ons 1e te volgen via Twitter. (@EKCA_CIBOD1) 
 

• Naamsbekendheid is altijd belangrijk, evenals ledengroei. Met meer (jeugd)leden kunnen we 
meer teams maken van gelijke leeftijd en/of talent. En dat speelt wel net zo leuk. Als je het leuk 
vindt bij EKCA-CIBOD ben jij de beste reclamemaker voor je club! Neem daarom eens een 
vriendje, vriendinnetje, buurman, buurvrouw of collega mee naar de training! Ze mogen altijd 5x 
gratis meedoen om te kijken of korfbal en EKCA-CIBOD iets voor hen is.  

 
• In de afgelopen bestuursvergadering heeft Suzy aangegeven te willen stoppen in het bestuur. Het 

coördineren van NLDOET is haar laatste activiteit in het bestuur. Suzy stopt vanwege tijdgebrek. 
Ze heeft onlangs nieuw werk gevonden, ze is betrokken bij de fusie van de basisscholen 
Troubadour en Blinkert en doet nog een opleiding. Ergens moest er een activiteit afvallen. 
Uiteraard vinden we het jammer dat Suzy het bestuur verlaat. Wel biedt het voor een ander een 
kans om deze plek in te vullen. In het motto ‘doe wat je leuk vindt, op het moment dat je kunt’ 
kan dit dus ook een plek in het bestuur zijn voor een wat beperktere tijd.  
Als je wat meer informatie wil over de bestuursfunctie dan kun je altijd terecht bij één van ons! 
 

• Nog even wat reclame voor het PINNEN in de kantine. Betaal bij voorkeur met PIN, ook de 
kleinere bedragen. Het is veiliger voor ons allemaal en je helpt je penningmeester.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Data van de laatste trainingen in de zaal: 
In de week van 27 februari t/m 5 maart wordt er i.v.m. de voorjaarsvakantie NIET getraind.  
In de week van 6 t/m 12 maart wordt er wel getraind. Voor de senioren is daarmee donderdag 
9 maart de laatste zaaltraining. 
 
Dinsdag 14 maart is er geen training voor de jeugd. Op donderdag 16 maart zal er door de 
jeugd, ter voorbereiding op de inhaalwedstrijden, wel getraind worden op de reguliere 
trainingstijden.  



                                      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 
    
 

• Trainingstijden veldseizoen 2017: 
Dinsdag 21 maart beginnen de trainingen op het veld weer.  
Onderstaand het nieuwe trainingsschema voor het komend veldseizoen. 
 

 Vak 1 Tussenruimte Vak 2 
Dinsdag    

18.00 – 19.15 uur D1 / E1 F1/Kangoeroes (vanaf 5 jaar) KombiFit 
19.30 – 20.30 uur A1 Trimmers EKCA 4 
20.30 – 22.00 uur 1 / 3  5 / 6 

    
Donderdag    

18.00 – 19.15 uur D1 E1 F1 / KombiFit 
19.30 – 20.30 uur 2  A1 
20.30 – 22.00 uur 1  3 / 4 

    
Vrijdag    

20.30 – 22.00 uur 5  6 
 
 
• Inhaalwedstrijden zaterdag 18 maart 

Zaterdag 18 maart vinden voor de jeugd de inhaalwedstrijden plaats. 
Onderstaand het speelschema voor deze dag. 

 
EKCA-CIBOD F1 – Rheko F1 Wedstrijd: 10.00 uur 
EKCA-CIBOD F2 – Wageningen F3 Wedstrijd: 10.00 uur 
EKCA-CIBOD E1 – Tiel ’72 E2 Wedstrijd: 11.15 uur 
EKCA-CIBOD D1 – Steeds Hooger D1 Wedstrijd: 12.30 uur 
EKCA-CIBOD A1 – SIOS A1 Wedstrijd: 13.45 uur 

 
• Oefenwedstrijden EKCA-CIBOD 1 en EKCA-CIBOD 3: 

Op dinsdag 28 maart zijn er oefenwedstrijden tegen Rivalen uit Doesburg gepland voor EKCA-
CIBOD 1 en EKCA-CIBOD 3. De wedstrijden zijn op ons eigen terrein. Tijdstippen volgen.  

 
• Eten bij EKCA nieuwe veldseizoen 

Het nieuwe veldseizoen eten we op de dinsdag (17.00 uur tot 19.30 uur) omdat dan alle teams 
trainen en er meer mensen gebruik kunnen maken van het “eten bij EKCA".  Nogmaals: iedereen 
is van harte welkom om deel te nemen. Geef je wel even op i.v.m. de boodschappen. Als het 
bijvoorbeeld door je werk lastig is om in te schatten of je kunt mee-eten op de dinsdagen zoek dan 
even contact met Gineke of Dirk-Jan. We kunnen waarschijnlijk wel iets regelen. De trainers van 
EKCA -CIBOD kunnen GRATIS mee-eten, voor alle overige eters vragen wij een bijdrage voor eters 
t/m 12 jaar € 2,50 per maaltijd. Voor eters vanaf 13 jaar € 3,50 per maaltijd.  Dit bedrag kan 
worden betaald met de PIN of contant. 
 
Het opgeven voor de maaltijden blijft gelijk. Teken je in via de inschrijflijst in de kantine of via 
eten@ekca.nl. 
 
Voor het resterende zaalseizoen geldt dat we nog eten op donderdag 9 en 16 maart en daarna 
weer vanaf dinsdag 21 maart. 
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• Ledenmutaties:  
Niet Gerry Leerentveld, maar Derkjan Leerentveld is overgeschreven naar trainend lid. Excuses 
heren! 
 
Nieuw lid per 1-2-2017: 

 Katja Verhaar (trainend lid) 
 
 Nieuw lid per 9-2-2017: 
 Judith Leerentveld vooralsnog trainend lid en per veldcompetitie spelend lid. 
 
 Nieuw lid per 1-3-2017: 
 Wilfred Stokkink: KombiFit 
 
 Overgeschreven naar trainend lid per 1-2-2017: 
 Stijn en Malou Lindenberg 
 
 Opzegging per 1-3-2017: 
 Dennis van Aalst (junioren) 
 Sandy van Baal (bondslid) 
 
Groet, het bestuur, Gerda, Martine, Suzy, Arend en Dirk-Jan. 
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