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************************************************************************************************* 
Nieuwsbrief januari 2017 - 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 6 januari was onze nieuwjaarsreceptie met aansluitend de eerste feestavond van het nieuwe 
jaar. Het was gezellig druk in het EKCAsino en wij kijken er dan ook met veel plezier op terug. 
De nieuwjaarsreceptie is ook het gebruikelijke moment om overleden leden te herdenken, 
jubilarissen in het zonnetje te zetten en enkele ‘aanmoedigingsprijzen’ aan elkaar uit te reiken.  
Voor wie er op 6 januari niet bij kon zijn:  
 
Overleden: 
Gerrit Das 
 
Jubilea: 
Maja v/d Vorst  (60 jaar lid) 
Ina Meurs  (50 jaar lid) 
Gerrit Wijers  (50 jaar lid) 
Jacques v/d Wijngaard  (50 jaar lid) 
Arno van Geel  (40 jaar lid) 
Bert Kosmeijer  (40 jaar lid) 
Ron Stokkink (40 jaar lid) 
Yvonne Hoogendoorn (40 jaar lid) 
Mascha Olthof (40 jaar lid) 
Sanne van Geel (10 jaar jeugdlid) 
 
Bugtertrofee 
Renee Brouwer heeft de Bugtertrofee in ontvangst genomen uit handen van Robin Disco.  
 
Jan Beenen stopwatch   
Wim van Santen en Frans Rothuizen hebben de stopwatch in ontvangst genomen uit handen van 
Evy Fiselier. 
 
Oliebollenschaal 
Als bestuur hebben wij de oliebollenschaal toegekend aan Rianne van Santen en Julia Klein.  
 
Ook onze trouwe barman/vrijwilliger Geert Gertsen werd met bloemen en een bon in het zonnetje 
gezet en namens de vereniging bedankt voor zijn inzet. 
 
Stichting 
Vanuit de stichting zijn de trimmers in het zonnetje gezet. 
 

 Social media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Vanaf 2016 willen wij daar dan 
ook veel meer op gaan doen. We hebben immers een leuke sport, een gezellige club en we zien 
er in onze nieuwe sponsorkleding goed uit. Tijdens de nieuwjaarsreceptie (en nu ook in deze 
nieuwsbrief) vragen wij jullie hulp: laat E.K.C.A.-CIBOD leven op social media. Zet leuke filmpjes 
op de site, deel en like.  
Even wat getallen om een beeld te geven: 
- De flyers voor de kangoeroetraining van 14 en 28 januari  zijn gedeeld op facebookpagina’s 

van de wijken in Arnhem Zuid (w.o. Schuytgraaf). De flyers zijn 1250x resp. 1800x gezien.  
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- Berichtjes met foto’s gaan iets harder: Zo is bijvoorbeeld het berichtje dat de 
kangoeroetraining van 14 jan weer super leuk was ca 2500x gezien. De blok van Erik 
Tangerink tijdens de wedstrijd tegen Ten Donck heeft 13.000 weergaven. Met social media 
kunnen we makkelijk, snel en goedkoop aan veel mensen laten zien wie wij zijn en wat wij 
doen. De kunst is om er goed gebruik van te maken, dus leef je uit!  

 
- Youri Huitink had deze aanmoediging niet nodig. Hij is een vlog gestart waarin hij ons 

meeneemt in zijn wereld binnen E.K.C.A.. Zet m op Youri! Het eerste introductiefilmpje staat 
inmiddels online en we zijn heel benieuwd naar de rest! 
https://www.youtube.com/channel/UC2Jfq0SuHXBmtbEJzu0wcjg 

 
- Het gebruik van social media houdt ook in dat foto’s en filmpjes van trainen of wedstrijden 

online komen te staan. We gaan er vanuit dat iedereen dit ook goed vind. Neem even met een 
van ons contact op als je daar anders over denkt.     
 

 Het nieuwe kunstgrasveld: kort na de jaarwisseling heeft de gemeente ons uitgenodigd om te 
praten over het programma van eisen voor de renovatie van het kunstgrasveld. Het gesprek over 
het programma van eisen is de eerste concrete stap in het proces naar een nieuw veld.  
Rob de Jong en Gerrit Wijers spreken namens E.K.C.A. met de gemeente.  
Eveneens zijn zij met de gemeente in gesprek over de renovatie van ons buitenkleedkamers. 

 

 Save the date: op zaterdag 11 maart is er weer NLDoet. Dit is dé dag waarop Nederland zich inzet 

om bij sportverenigingen, buurthuizen, kinderboerderijen e.d. de zaken op te knappen, mooier te 

maken en op te ruimen. Ook wij doen mee. Want ook bij E.K.C.A. hebben we van dat soort klusjes 

en het is gezelliger om dat samen aan te pakken. Via de site van NL doet kun je je aanmelden als 

klusser: http://nldoet.nl/klus/25083 Een berichtje naar Suzy kan natuurlijk ook altijd: 

suzyz153@gmail.com  

Van het Oranjefonds  hebben we de toezegging voor een bijdrage van € 400,00 voor  onze klus: 

het regulier onderhoud van ons EKCAsino. 
 

 Ledenmutaties 
Nieuwe leden per 1-1-2017: 
Luca  Leerentveld – kangoeroe 
Youri Huitink – pupillen 
 
Nieuw lid per 5-1-2017: 
Stefan Adriaensen  - senioren, trainend lid 
 
Nieuwe leden per 1-2-2017: 
Lotte Bijlsma, aspirant 
Marne van Wijk, kangoeroe 
 
Overgeschreven naar trainend lid per 1-1-2017: 
Sander Erkens 
 
Overgeschreven naar trainend lid per 1-2-2017: 
Gerry Leerentveld  
 
Opzegging per 1-2-2017: 
Robert van Doorn, senioren (blessure) 

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


