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************************************************************************************************* 
Nieuwsbrief E.K.C.A.-CIBOD juni 2017 

************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen op en rond het veld brengen elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 

 De laatste wedstrijden zijn gespeeld en ook de trainingen zijn gestopt. Het korfbalseizoen is ten 
einde en wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! Ook wij doen het even iets rustiger aan. In 
juli is er geen nieuwsbrief, we pakken de draad weer op in augustus.  
 

 Wie overigens denkt dat er in de vakantie niets gebeurd vergist zich. Er staan hele zichtbare 
activiteiten op de rol, zoals de aanleg van het nieuwe kunstgrasveld, het schilderwerk van de 
kantine, de jaarlijkse schoonmaak van de kantine en een korfbalclinic op woensdag 12 juli a.s. 
op de Toermalijn aan de Venlosingel. Voor deze korfbalclinic zoekt Evy nog hulp.  
En ook wat minder zichtbare activiteiten. Zo kletsen we eens bij met besturen van andere 
verenigingen, maken we nieuw promotiemateriaal en stellen we de begroting voor komend jaar 
samen.  
 

 In de vorige nieuwsbrief feliciteerden wij al onze kampioenen. De F2 en D1 waren op dat moment 
al niet meer in te halen door de concurrentie. Beide teams hebben op 3 juni en resp. 10 juni hun 
laatste wedstrijd ook gewonnen en daarmee zijn beide zelfs ongeslagen kampioen! Super goed 
gedaan en nogmaals van harte gefeliciteerd! Top dat jullie mooie foto’s op de tijdlijn van onze 
Facebookpagina. Dat wordt super goed gelezen en laat zien dat we een gave club zijn.  

 

 Ons 1
e
 verloor nipt de promotiewedstrijd tegen Kinea. Met 18-16 waren de Friezen iets te sterk 

voor onze selectie. In eerste instantie was er uiteraard teleurstelling, want we spelen om te 
winnen. Maar al snel konden we onszelf herpakken en werd er tot laat doorgefeest in onze 
kantine. We hebben er van genoten én we zijn een ervaring rijker.  

 

 Vanuit Elderveld in Beweging (EIB) hebben we geholpen bij de Nationale Buitenspeeldag. Voor 
Elderveld werd dit gehouden in de speeltuin achter de Lexmondplaats. Meer dan 200 kinderen 
hebben ons daar gezien en ook de foto’s van deze activiteit worden goed bekeken op Facebook. 
Dus ook voor volgend jaar …. blijf foto’s plaatsen op onze tijdlijn! Dan maken we samen goede 
reclame voor onze club.  
 

 Fijn nieuws van onze sponsor CIBOD! CIBOD sponsort volgend jaar nieuwe trainingspakken voor 
de D en C! Op dit moment zijn de kinderen in deze teams nog gekleed in de blauwe sweaters.  
Veel dank aan Jurjen Huitink om dit mogelijk te maken.  
Wij zorgen voor bijbehorende grotere E.K.C.A.-tassen. De rugtassen zijn duidelijk een maatje te 
klein.  

 

 Even een herhaling van de vorige nieuwsbrief. De Korfbalmasterz: de A-jeugd en de senioren 
hebben een mail gehad over de Korfbalmasterz. Investeer in jezelf, oefen nog eens de 
korfbalspelregels en haal je spelregelbewijs! Femma, Sharon, Erwin en Dirk-Jan gingen je voor. 
Als je een beetje de regels kent dan is je spelregelbewijs in een uur te halen. En je steekt er 
geheid wat van op.  
De site werkt uitstekend op je smartphone, dus start het ding en ga aan de slag. De slogan van 
Korfbalmasterz is ‘echte korfballers beheersen de regels’. Aan jou om de uitdaging om dat te laten 
zien.  
 

 Sponsorkliks: eerder hebben wij in de nieuwsbrief opgegeven dat wij ons hebben aangemeld bij 
Sponsorkliks, zodat jullie je eigen club kunnen sponsoren bij online aankopen. Winkels als AH, 
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Coolbue, Zalando, HEMA etc. zijn aangesloten bij deze vorm van sponsoring. Via de site van 
Sponsorkliks is het al wel mogelijk om ons als sponsordoel op te geven We krijgen het alleen nog 
niet voor elkaar om ook in de app van Sponsorkliks te verschijnen. En dat is best balen, want dat 
werkt voor jullie toch het makkelijkste. 
We hebben contact met het bedrijf en zij gaan nog wat sleutelen aan hun app. Met enige 
vertraging komt het goed. We sturen een berichtje als het werkt.  
 

 Op 26 augustus openen wij feestelijk ons nieuwe kunstgrasveld met aansluitend een 
feestavond. De exacte invulling volgt nog, hou de datum in ieder geval vrij dan maken we er met 
z’n allen een mooie dag van!  

 

 Save the dates: 
o 7, 8 en 9 juli: kampweekend. 
o 26 augustus: opening van ons nieuwe kunstgrasveld en feestavond 
o 29 september: Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) (Ledenvergadering)  

 

 Ledenmutaties 
Nieuw lid per 1 juli 2017: 
Merel Tannhauser, welkom terug Merel! 
 
Overgeschreven naar spelend lid per 6-6-2017: 
Carmen Metselaar 
 
Overgeschreven van spelend lid naar trimmer per 1-7-2017: 
Gerda Alkema 
 
Overgeschreven naar niet spelend lid per 1-7-2017: 
Stijn en Marlou Lindenberg 
 
Bedankt als lid per 1-7-2017: 
Ece en Gulo Basan 
Tamara en Stan Hekkers 
Emy Kers 

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


