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*************************************************************************************************
Nieuwsbrief maart 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.
•

De laatste zaalwedstrijden zijn gespeeld. En wij feliciteren onze kampioenen!
Het 3e versloeg op 12 maart in een zinderende wedstrijd thuis DUKO 3 met 13-11.
De F2 was heer en meester in hun poule. Met 11 gewonnen wedstrijden en
een doelsaldo van +167 (216 E.K.C.A. doelpunten en 49 tegen) waren zij onbetwist
de beste van allemaal.
Nu op naar het veld en uiteraard wensen we jullie veel plezier en succes voor
het laatste deel van dit korfbalseizoen!

•

Voor het veldseizoen staan er weer verschillende nieuwe taken open. Schrijf je in als
scheidsrechter, draai een bardienst of loop een ronde oud papier. Kortom: doe iets dat je leuk
vindt, op het moment dat je kunt. De taken die open blijven staan zullen wij invullen met mensen
die zich nog niet hebben ingeschreven. Dan loop je de kans dat je een dienst krijgt die je niet leuk
vindt op een moment dat je niet kunt. Voorkom gedoe en schrijf je in via Sportlink. Scheelt ons ook
een hoop werk. Uiteraard veel dank aan de leden die zich al wel hebben ingeschreven!

•

Schoonmaakschema buitenkleedkamers: en toiletten tijdens het 2e deel veldseizoen.
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We verwachten dat het team de kleedkamers wekelijks aanveegt en 1x grondig schoonmaakt en
de toiletten iedere week een keer een kleine beurt geeft.

•

E.K.C.A. heeft tijdens het VELD-seizoen de beschikking over: 2 binnenkleedkamers, 2
kleedkamers voor scheidsrechters en de EHBO-ruimte (dames binnen en heren buiten). Het is
niet de bedoeling dat deze ruimten gebruikt worden tijdens trainingsavonden.
Afgesproken is dat de seniorenteams en de jeugdteams die wedstrijdkorfbal spelen, hier gebruik
van mogen maken. Dit gaat echter wel in overleg met het Sportbedrijf. Bij aanvang van de
veldcompetitie stelt E.K.C.A. het Sportbedrijf op de hoogte van het wedstrijdschema. Als er een
activiteit plaatsvindt in de sporthal en E.K.C.A. geen gebruik kan maken van de bovengenoemde
ruimtes, worden wij hiervan op de hoogte gesteld en zullen we het met onze buitenkleedkamers
moeten doen. Achter de bar is een sleutel aanwezig voor de toegang van deze ruimtes (stift met 1
sleutel) Voorwaarde voor het gebruik van de binnenkleedkamers, kleedruimte scheidsrechters en
EHBO-ruimte is, dat deze schoon worden achtergelaten. Dat betekent dat het team dat als
laatste een wedstrijd thuis speelt deze ruimtes moet schoonmaken en wel uiterlijk drie kwartier
na de wedstrijd. Mocht blijken dat de ruimtes niet schoon worden opgeleverd, dan kunnen we
ons recht op het gebruik kwijt raken. Ook de buitenkleedkamers dienen door het betreffende
team te worden schoongemaakt.
Vriendelijk verzoek aan de coaches, teambegeleiders, teamouders, aanvoerders hierop toe te
zien en dit bekend te maken bij de spelers en er op toe te zien dat de ruimtes schoon worden
achtergelaten!
Ontvangst scheidsrechters.
Teams waarvoor een aangewezen scheidsrechter komt, worden geacht deze te ontvangen en
hem/haar wegwijs te maken. Ook wordt een kopje koffie/thee aangeboden. Er zijn hiervoor
consumptiebonnen uitgereikt aan de aanvoerder/ teambegeleider of coach. Deze zijn hiervoor
verantwoordelijk.
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•

Tijdens de vorige ledenvergadering hebben we met elkaar afgesproken dat we de kantine op een
aantal punten wat verfraaien. En op 11 maart, tijdens NLDoet, hebben we een begin gemaakt. De
deuren en kozijnen waren hoognodig aan een lik verf toe en er is geschuurd en (deels)
geschilderd. Het geheel is nog niet helemaal af, dat volgt binnenkort.
Naast het verven is ook gewerkt aan onze website. De zolder van het materiaalhok en het
materiaalhok zelf opgeruimd.

•

In de komende tijd veranderen nog een aantal dingen. Zo verplaatsen we de garderobe en gaat
de hoge kast weg. Op de plek van de kast komt een lager tassenrek. Ook pakken we de zithoek
aan. We alles doen we stapsgewijs. Rome is immers ook niet in 1 dag gebouwd. De Stichting doet
binnenkort nadere mededelingen over hoe we verder gaan.

•

In de afgelopen vergadering heeft ook Arend laten weten dat hij vanwege tijdgebrek wil stoppen
met het bestuur van E.K.C.A.. Uiteraard vinden we dit erg jammer, zeker gezien de specifieke
kennis die hij in de afgelopen periode heeft opgedaan over het penningmeesterschap.
Arend rond dit seizoen nog af (t/m de ledenvergadering van september).

•

In het competitieschema zijn wedstrijden gepland op 1e Paasdag. We proberen die te
verplaatsen.

•

Bij E.K.C.A. is het gebruikelijk dat jeugdleden die 10 jaar lid zijn van onze vereniging tijdens de
Nieuwjaarsreceptie een cadeaubon ontvangen. Frank van Vulpen is ook 10 jaar jeugdlid en dat is
helemaal over het hoofd gezien. Frank bij deze onze excuses en de bon komt er aan!

•

Save the dates:
o
1 april start van de veldcompetitie
o
8 april is de zaalkorfbalfinale in Ziggodome. Heb je geen kaarten en wil je toch de finale
kijken? Kom dan naar het E.K.C.A.sino! De deur is open 18:30 uur
o
27 mei is de Familiedag. Overdag het koppelschieten en ’s avonds feest. De wedstrijden van
die dag proberen we te verplaatsen.
o
10 juni gaat we met de jeugdteams naar het toernooi van Oost-Arnhem
o
7, 8 en 9 juli E.K.C.A.-jeugdkamp

•

Ledenmutaties:

Nieuw lid per 1-3-2017:
Julius Verhaar (kangoeroe)
Nieuwe leden per 16-3-2017:
Hayley Gruppelaar (Pupillen)
Darren Gruppelaar (Welpen/pupillen)
Overgeschreven per 1 maart 2017 naar spelend lid:
Katja Verhaar
Overgeschreven naar trainend lid per 1-2-2017:
Carmen Metselaar (blessure)
Opzegging per 1-3-2017:
Natasja Rensen (KombiFit)
Iris Leenders (KombiFit)
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