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************************************************************************************************* 
Nieuwsbrief april 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.  
 

 Het aanleg van het nieuwe kunstgrasveld wordt nu echt tastbaar! Op vrijdag 21 april stond er een 
graafmachine en trekker op het grasveld. Waarschijnlijk hebben jullie op Facebook de foto’s 
gezien. 
De gemeente gaat voor ons 2 seniorenvelden van 20x40 meter én een E/F veld aanleggen. De 2 
seniorenvelden leggen ze conform de normen van het NOC*NSF aan en het extra E/F veld is 
onze eigen wens. De seniorenvelden komen naast elkaar in dezelfde speelrichting te liggen als 
het huidige veld. De twee velden naast elkaar zijn breder dan het huidige veld en de gemeente 
graaft op dit moment de verbreding uit en gaat dit voorbelasten. Het kunstgrasveld blijft natuurlijk 
liggen tot het seizoen is afgelopen. Het extra E/F veld komt over dwars op de seniorenvelden te 
liggen aan de kant van de kantine. In het EKCAsino zullen we een schets ophangen.  
 
We hebben in de nieuwsbrief van februari geschreven dat we met de gemeente in gesprek waren 
over 2 varianten kunstgrasveld en dat we jullie zouden betrekken bij de keuze die we zouden 
maken. In de praktijk bleek dit niet mogelijk. Op 10 april ontvingen Rob en Gerrit de berekeningen 
en hadden we alle consequenties in beeld. Vervolgens moesten we op 18 april onze keuze 
kenbaar maken.  
Om tot de keuze te komen hebben we intensief afgestemd met Rob en Gerrit en de FBC 
(Carmen, Henk en Hans). Dit zijn best spannende keuzes omdat we daarbij besluiten over een 
periode van 30 jaar. Zo lang ligt de onderbak van het grasveld er namelijk in.  
 
Het KNKV schrijft overigens voor dat kunstgrasvelden voor korfbal met zand  
moeten worden ingestrooid. De discussie over instrooien met de rubberkorrels  
speelt niet voor ons.  
 

 Goed nieuws over de invulling van ons bestuur. Ivona Blaauw (moeder van Lindsey uit de D1) 
komt ons versterken. Ze gaat het penningmeesterschap van Arend overnemen en uiteraard zijn 
we daar enorm blij mee.  
Op dit moment staat er dan nog 1 vacature binnen het bestuur open.  
Zoek even contact met Dirk-Jan of een van de andere bestuursleden 
als je denkt dat het wat voor jou is. 
 
  

 Onze website is verbeterd. De belangrijkste verandering is de toevoeging van een agenda. We 
merkten dat er steevast verwarring ontstond bij niet-reguliere zaken, zoals het uitvallen van 
trainingen bij vakanties. Dit soort niet-reguliere zaken en natuurlijk onze evenementen zetten wij in 
de agenda. Vanzelfsprekend blijven we ook op de andere manieren communiceren. Op je mobiel 
staat de agenda helemaal onderaan de pagina. In het nieuwe jaar zetten we de teams incl. 
teamfoto ook weer op de site. 
 

 Steun je club als je online gaat shoppen! Vanaf nu doen wij mee met Sponsorkliks. Als jij ook 
wel eens wat besteld bij CoolBlue, Zalando, Thuisbezorgd, AH, Hema, Booking, Wehkamp en 
vele andere ketens kun je nu ook heel eenvoudig je club sponsoren. Bestel je spullen via 
Sponsorkliks  

en geef ons op als sponsordoel. Jij betaalt hetzelfde als een gewone bestelling en 
E.K.C.A. krijgt een beetje mee. Andere verenigingen verdienen er al goed aan. Alle reden 
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dus om ook mee te doen. Download ook de app van Sponsorkliks. Dan bestel je nog 
eenvoudiger!  We zetten ook een linkje op onze website. 
 

 Rond de overgang van de zaal naar het veld hebben we van iedereen foto’s gemaakt voor 
Sportlink. Deze kunnen we pas aan het begin van het nieuwe seizoen invoeren. Duurt dus nog 
even, maar komt goed.    
 

 Op 1e Paasdag waren er diverse wedstrijden gepland, die we vervolgens hebben verzet. Contact 
met het KNKV leert dat zij liever tijdens de Paasdagen wedstrijden inplannen dan in de mei- 
vakantie of Pinksteren. Ook willen ze het seizoen niet langer door laten lopen.  Volgend jaar is 1

e
 

Paasdag wederom een regulier speelweekend… en waarschijnlijk verzetten wij dan ook weer 
onze wedstrijden.  

 

 Samen met de Stichting hebben we besloten dat wij het schilderen van de kantine in handen 
geven van een professionele schilder. Dit komt dan na het veldseizoen tot afronding. Het blijkt 
best een behoorlijke klus te zijn. 

 

 Diverse K5-ballen zijn aan vervanging toe en daarom zijn er nieuwe gekocht. Ze komen in de 
komende weken in roulatie.  

 

 Topsport inspireert. We gaan polsen of er belangstelling is om samen wedstrijden van DVO 1 en 
Oost-Arnhem 1 te bezoeken.  

 

 Save the dates: 

 3 mei krijgt het 1
e
 een clinic van Edwin Bouman over uitblokken/vangen onder de paal. Leuk 

om zelf ook wat van op te steken!  

 27 mei is de Familiedag. Overdag het koppelschieten en ’s avonds feest. De wedstrijden van 
die dag proberen we te verplaatsen.  

 10 juni gaat we met de jeugdteams naar het toernooi van Oost-Arnhem 

 7,8 en 9 juli gaan we op kamp!  

 En kijk ook vooral op de agenda van onze website! 
 

 Ledenmutaties 
Nieuw lid per 1-4-2017 
Lara Huitink (pupillen) 
 
Overgeschreven naar spelend lid per 1-4-2017: 
Stijn en Marlou Lindenberg 
 
Overgeschreven naar niet-spelend lid (bondslid) per 1-5-2017 
Tanja van der Ark 

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


