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************************************************************************************************* 
Nieuwsbrief december 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.  
 
• Op vrijdag 15 december ontvingen wij het droevige bericht dat Gerrit Das was overleden. Hij is 50 

jaar geworden. Zoals op zijn kaart staat aangegeven werd al snel duidelijk dat hij het niet ging 
winnen van zijn ziekte. En na een kort ziekbed is hij van ons heengegaan.  
Gerrit was een E.K.C.A-nees in hart en nieren. Zowel als speler en als vrijwilliger zette hij steevast 
zijn beste beentje voor ten behoeve van de club. Met zijn amicale voorkomen en zijn brede 
netwerk binnen de club was hij dan ook geliefd bij velen van ons. Daarnaast maakten wij ons ook 
wel zorgen over hem en waren diverse E.K.C.A.-leden daarom zijn steun en toeverlaat. Tot het 
laatste toe.  
We nemen op 21 december om 15.00 uur afscheid van Gerrit. De plechtigheid vindt plaats op 
Moscowa. De rouwkaart staat op Facebook en de website.  

 
• Op 9 december heeft de Buitengewone Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze 

vergadering hebben we uitvoering met elkaar van gedachten gewisseld over de financiën en over 
de inrichting van de kantine. Het verslag van de vergadering volgt uiteraard in de notulen. In deze 
nieuwsbrief stippen we een aantal onderwerpen aan die binnenkort al zichtbaar zijn: 
o Het ‘Eten bij E.K.C.A’: sinds het begin van dit seizoen kunnen alle E.K.C.A.-leden (en 

personen die aan E.K.C.A. gerelateerd zijn, zoals ouders) 1x in de week bij ons eten. Het eten 
biedt een praktische oplossing voor ouders, trainers en kinderen die vaak haasje-repje van 
werk of BSO naar E.K.C.A. komen om te trainen. En het biedt een kans op meer binding 
tussen de leden. Het aspect van de binding is voor het bestuur en de leden een belangrijke 
factor en daarom bieden wij het eten onder de kostprijs aan. We willen de drempel om te 
komen zo laag mogelijk houden. Tijdens de ledenvergadering wordt deze zienswijze gedeeld. 
De leden vinden wel dat de bijdrage van de eters iets omhoog kan, zodat het Eten bij E.K.C.A. 
meer kostendekkend wordt. Vanaf 1 januari betalen eters t/m 12 jaar onveranderd € 2,50 per 
maaltijd. Voor eters vanaf 13 jaar stijgt de prijs met € 1,-- naar € 3,50 per maaltijd.  

o Contributieverhoging: de leden hebben besloten om de contributie te verhogen. Voor een 
senior lid bedraagt de verhoging € 1,25 per maand. Per jaar is dat € 15,--. Na een aantal jaar 
geen contributieverhoging te hebben toegepast bleek een lichte verhoging noodzakelijk.  

o Restyling van de kantine: tijdens de ledenvergadering is met elkaar van gedachte gewisseld 
over de inrichting van de kantine. We hebben met elkaar verkend welke elementen we willen 
behouden en welke elementen aan verandering toe zijn. De uitkomst is voor ons een 
belangrijke aanzet voor NLDOET op 11 maart. Tijdens deze landelijke ‘klusjesdag’ willen wij 
onze zaken ook eens onder handen nemen. NLDOET is een mooie gelegenheid om samen 
de handen uit de mouwen te steken! Reserveer de datum alvast in je agenda en kom 
samen met ons werken aan een mooi clubhuis. De ontwerpen liggen op de boekenlegger 
in de kantine. Voor deze dag komen inschrijflijsten per klus. We streven ernaar om deze in 
januari 2017 in het clubhuis beschikbaar te hebben.  

 
• Tijdens de ledenvergadering hebben we ook van gedachten gewisseld over de invulling van  

bardiensten etc. De vraag die voorlag was of wij met geld (hetzij een beloning voor degene die 
iets doen; hetzij door een boete voor degene die niets doen) konden sturen op een betere 
bezetting van de bar en de andere taken. We zien om ons heen diverse (korfbal)clubs die zo’n 
systeem hebben.  
Als bestuur willen wij (nu) nog niet met een dergelijk systeem werken. En daar hebben we een 
aantal argumenten voor: 
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o We zien heel veel mensen al wel wat doen. In ons beeld is een groot deel van de vereniging 
al wel actief, en zeker als mensen worden gevraagd om een steentje bij te dragen doen zij 
dat graag. Wat nog wel beter kan is meer inzicht en overzicht. Inzicht in welke taken we 
jaarslijk met elkaar moeten oplossen en overzicht in wie wat wil doen. Door concreter onze 
behoefte en capaciteit in kaart te brengen kunnen we duidelijker aangeven wat we 
verwachten van iedereen. Gezien de bereidwilligheid van veel mensen om iets te doen zal 
meer inzicht naar verwachting goed helpen. Kortom: de mogelijkheden van het huidige 
systeem hebben we nog niet optimaal benut. Binnenkort gaan we daarom per team een 
inventarisatie maken. 

o We hebben slechts een paar leden die we graag wat actiever zouden zien. We helpen hen 
met het kiezen van een taak door het gesprek aan te gaan over wat zij kunnen en willen 
doen. Soms zijn de mogelijkheden gewoonweg niet helemaal helder en helpt een 
verduidelijking. Soms is een aansporing voldoende. Het huidige systeem dat we mensen 
kunnen ‘verplichten’ om iets te doen helpt in een enkel geval in het gesprek. De mensen die 
wij aanspreken snappen echt wel dat iedereen in de club, en daarmee ook zij, een taak 
moeten gaan doen.  

o Sowieso moeten we ons realiseren dat elke methodiek die we toepassen voor- en nadelen 
heeft en dat een methode nooit ‘de oplossing van alles’ kan zijn. Sturen met geld heeft ook 
duidelijk zijn nadelen. Zo vergt het alleen al een zorgvuldige administratie (wie gaat dat 
doen?) en is de kans op financiële conflicten reëel.  
 

• Soms krijgen we van (oud)-E.K.C.A.-leden de vraag of zij voor hun studie iets bij E.K.C.A. mogen 
onderzoeken. Daar werken we natuurlijk graag aan mee, vooral omdat wij er ook wat van kunnen 
opsteken. In de komende periode zal Kirsten Leenaarts voor haar studie pedagogie een aantal 
trainingen observeren. En Femke Jansen heeft voor haar studie een vragenlijst over de kantine. 
Je doet haar én ons een plezier als je die even invult. Dat kan via de volgende link: 
http://www.survio.com/survey/d/G3A8A3V3O1N5X1E4G 
 

• Save the date: op vrijdag 6 januari 2017 vindt onze Nieuwjaarsreceptie plaats, Aansluitend is er 
feestavond voor de gehele club. Aanvang 19:00 uur, kantine open vanaf 18:30 uur. 

 
• Ledenmutaties 

Nieuw lid per 3-12-2016: Thierry de Groot, kangoeroe 

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


