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****************************************************************************************** 

Nieuwsbrief september 2017 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit. Een beknopte dit keer.  
 

 Op vrijdagavond 29 september is onze ledenvergadering ofwel de Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV). 
Als lid of als ouder/vertegenwoordiger van een jeugdlid ben je hierbij van harte welkom. De club is immers 
ook van jou, dus voel je uitgenodigd! 
We vragen ook jouw inbreng. Op de bar kun je je stelling (of onderwerp) posten die jij wil bespreken.   
De kantine is open om 19.00 uur. Een half uurtje later start de vergadering. 
 

 Op dit moment loopt de Grote Clubactie. Dit is een mooie gelegenheid om geld van buiten de vereniging naar 
binnen te halen. We verkopen de loten online en via machtigingen. Boekjes liggen op de bar. 
De jeugdleden verdienen € 0,50 per verkocht lot.  
Het inleveren van de boekjes kan t/m 20 november in de doos op de bar. 

 

 Nog even een herinnering over het spelregelbewijs. Vanaf volgend jaar is het hebben van het spelregelbewijs 
voor de senioren een verplichting. Zonder spelregelbewijs sta je langs de kant toe te kijken. Zorg dus dat je 
op tijd begint met de oefentoetsen. En om het nu ook nog wat aan te moedigen krijgt het team waarvan alle 
leden het spelregelbewijs hebben gehaald een taart.  
Je spelregelbewijs haal je via Korfbalmasterz.nl.  
Ben je je inloggevens kwijt? Zoek dan even contact met Gerda of Dirk-Jan.   
 

 De trainingstijden van de zaal gaan we binnenkort bekend maken. De trainingsdagen zijn in ieder geval 
maandag, dinsdag en donderdag (net als vorig jaar).  
Zoals elk jaar zal het weer passen en meten worden om iedereen in de zaal te kunnen laten trainen. En we 
vragen jullie begrip als je trainingsmoment wat minder goed uitkomt of korter is dan je had gehoopt.  
 

 Steun je club financieel!  

- Via Sponsorkliks bestel jij je spullen online en krijgt E.K.C.A. een percentage. Vele kleine 

bedragen tellen vervolgens leuk op, er zijn verenigingen die hieraan goed verdienen. En het mooiste 
is dat het jezelf niets extra’s kost. Alle reden om hieraan mee te doen, en ook familie en vrienden via 
Sponsorkliks hun online bestellingen laten doen.  

- Als deelnemer van de Vriendenloterij kun je E.K.C.A. aanmelden als ‘goed doel’. De helft van de 

lotprijs gaat dan rechtstreeks naar E.K.C.A..  
 

 Save the dates: 
o 4 november: start zaalseizoen met een training voor onze jeugd. Nadere info volgt  

 

 Ledenmutaties:  
Nieuw lid: 
Kim Willems (senioren) per 2-9-2017 
Esmee Noome (kangoeroe) per 1-9-2017 
Sanne Ebus (kangoeroe) per 1-10-2017 
Nick Ebus (pupil) per 1-10-2017 trainend lid en per 1-2-2018 spelend lid 
Anne ten Brinke (senioren) per 25-9-2017 
 
Bedankt als lid per 1-9-2017: 
Stefan Adriaensen (trainend lid), contributie tot 1-11-2017 
Jade Landveld (aspirant), contributie tot 1-11-2017 
Ben Hentzepeter (KombiFit), contributie tot 1 

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

 


