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

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

 Op vrijdagavond 29 september hebben wij onze ledenvergadering gehouden. Puntsgewijs een 
terugkoppeling van de belangrijkste onderwerpen 
- Zoals jullie al op de site en Facebook hebben gezien is Martine benoemd tot lid van verdienste. Een 

eervolle titel die slechts weinig E.K.C.A.- leden dragen. Martine zit ondermeer al 10 jaar in het bestuur 
van onze vereniging.  

 
- Tijdens de vergadering hebben we afscheid genomen van twee bestuursleden. Suzy Zijlmans was al 

gedurende het jaar gestopt met haar werkzaamheden. En Arend Snijder draagt zijn 
penningmeesterschap in de komende tijd over. Vincent van Vulpen en Ivona Blaauw nemen het stokje 
over. Beide zijn tijdens de vergadering benoemd.  

 
- Ook een personele wisseling in de Financiële Beleidscommissie (FBC): Henk van der Weijden geeft 

aan dat roulatie in de commissie belangrijk is en roept de leden op om zijn plek over te nemen. Tijdens 
de vergadering worden Carmen Metselaar en Hans Meijlis benoemd en de FBC zoekt dan nog een 
derde lid. Wie dat wil kan informatie inwinnen bij Carmen en/of Hans.  

 
- We hebben afgesproken dat in het assortiment van de kantine ook gezonde lekkernijen (appels, 

tomaatjes e.d.) worden opgenomen.  
 
- Roken en sport: Om onze kinderen te beschermen tegen tabaksrook en hen niet in de verleiding te 

brengen om te gaan roken, delen we dat wij willen insteken op een rookvrije generatie. We roepen 
ouders en andere toeschouwers op om de randen van het kunstgrasveld rookvrij te houden. We 
spreken af dat het rookpaaltje bij de ingang wordt verplaatst naar de hoek aan de overkant van de 
parkeerplaats. Dit laatste biedt een gastvrijer entree en uitgang van ons clubhuis.  

 
- Nagenoeg elk jaar komt wel de invulling van taken (bardienst, scheidsrechters, oud papier) aan de 

orde. We delen dat er veel wordt ingevuld, we delen dat er ook nog altijd veel werk aan is omdat leden 
zich niet altijd zelf inschrijven. En het is uiteraard stukken makkelijker als iedereen zich wel zelf 
inschrijft. We delen ook dat het aanspreken van mensen niet alleen een taak van het bestuur is. 
Samen vormen we de vereniging en elkaar aanspreken op acties (of juist het uitblijven van een actie) 
is daarom prima. Het houdt ons allemaal bij de les. Kies daarbij wel even de juiste houding, we 
spreken elkaar aan op gedrag, niet op de persoon.      

 

 Als bestuur is het handig om een ‘stip op de horizon’ te hebben waar je naar toe wil. Het geeft richting aan de 
beslissingen die we nemen. Als we wat moeten beslissen kiezen we voor de keuze die ons dichter bij die stip 
brengt. Vorig jaar hebben wij in het bestuur de stip samengevat in het motto ‘E.K.C.A. is meer dan korfbal’ 
en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Jullie hebben het waarschijnlijk al wel ervaren. We willen het ook 
graag een keer wat meer uitleggen (in deze nieuwsbrief).   
 
‘E.K.C.A. is meer dan korfbal’ heeft voor ons 4 doelstellingen: 

1. gezelligheid/plezier hebben/binding met elkaar vergroten 
2. ons verbeteren met korfballen 
3. het onszelf makkelijker maken 
4. zichtbaar zijn in Arnhem-Zuid 

 
De 1e doelstelling is daarin veruit het belangrijkste. We komen bij E.K.C.A. voor onze lol en dat gaat boven 
alles. We willen zeker fanatiek sporten en onszelf verbeteren (doelstelling 2). Maar niet ‘ten koste van alles’. 
Op de maandag na de wedstrijd gaan we ‘gewoon’ weer naar het werk, school of doen we iets anders.   
In het licht van de 1

e
 doelstelling valt bijvoorbeeld het eten bij E.K.C.A., de investering in kleding, de 

verschillende activiteiten die we organiseren en individuele vragen vlot beantwoorden/oplossen.  
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Aan de 2
e
 doelstelling werken we door bijvoorbeeld de hulp in te roepen van Edwin Bouwman, veel trainers 

op het veld te hebben en korfbalpalen uit te lenen.  
 
De 3

e
 doelstelling is wat technischer van aard en daarmee wellicht de makkelijkste. Als we wat nodig hebben 

om ons het korfballen makkelijker te maken dan schaffen we het aan. Zo hebben we nieuwe ballenkarren 
voor onze K4 en K5 ballen gekocht (de K3 ballen zijn te klein voor de kar).  
 
De 4

e
 doelstelling zien jullie ook regelmatig voorbij komen. Via Facebook bestoken we de wijken in Arnhem-

Zuid met de momenten waarop wij kangoeroetraining geven. Daarnaast hebben we boekjes en stickers om 
weg te geven als we weer eens een clinic op school geven.  
 
Dit is even kort in een notendop hoe wij tot beslissingen komen en hoe wij werken. Schiet ons even aan als 
je er meer van wil weten. Of als je er eens met ons van gedachten over wil wisselen.  

 

 Het 1
e
 deel van het veldseizoen is bijna ten einde en we feliciteren onze kampioenen! De E2, D1 en het 3

e
 

zijn als eerste in hun poule geëindigd. Van harte gefeliciteerd met het behalen van dit mooie resultaat. Voor 
de invulling van het team heeft onze D1 hulp gehad van Wesstar D1. En we hebben hen ook mee laten delen 
in de feestvreugde. Rinske heeft hen een taart gebracht.  
Zoals jullie weten kan de D1 nog een aantal spelers gebruiken. Dus heb je een buurjongen/neefje/ 
nichtje/buurmeisje of ken je iemand anders in de leeftijd van 9-11 jaar (max 12) dan is die meer dan van 
harte welkom. En uiteraard geldt dat ook voor de andere leeftijden. 
  
Los van de kampioenschappen hopen we natuurlijk dat iedereen weer veel plezier heeft beleeft aan de 
competitie. Nu op naar de zaal!  
 

 Bij De Gelderlander kunnen jullie stemmen op je eigen clubheld. Voor ons is dat Martine. Stem nog even 

op haar als je dat nog niet hebt gedaan! Dat kan via https://www.clubheld2017.nl/ In de tussenstand van 15 
oktober staat Martine op plek 2, dus ze heeft je stem hard nodig!  

   

 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. De jeugdleden verdienen € 0,50 per 
verkocht lot. Het inleveren van de boekjes kan t/m 20 november in de doos op de bar. 

Het online kopen van loten kan via https://clubactie.nl/actie/EKCACIBOD Excuus voor de vele berichtjes die 
jullie hierover hebben gehad, één was genoeg geweest.  

 

 Steeds meer senioren hebben hun spelregelbewijs gehaald. Klasse en gefeliciteerd! Waarschijnlijk gaat 

binnenkort de eerste taart eruit.  
Voor wie het nog heeft gemist: vanaf volgend seizoen (september 2018) is het hebben van het 
spelregelbewijs voor de senioren een verplichting vanuit het KNKV. Zonder spelregelbewijs sta je langs 

de kant toe te kijken. Zorg dus dat je op tijd begint met de oefentoetsen. 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 inloggegevens kwijt? Zoek dan even contact met Gerda of Dirk-Jan.   
 

 Op zaterdag 4 november houden we voor alle jeugdteams een trainingsdag in de zaal. Deze trainingen 

zullen worden verzorgd door spelers van ons 1
ste

 en Edwin Bouwman. De trainers zullen de teams nog 
informeren over de verzameltijden. De indeling van zaterdag 4 november zal er als volgt uit komen te zien: 

 
10:00 uur -11:00 uur kangoeroes en de F-jeugd 
11:00 uur -12:00 uur E- en de D-jeugd 
11:30 uur -13:00 uur  Lunch voor alle deelnemers en trainers 
12:30 uur -13:45 uur C- en de A- jeugd 

  

https://www.clubheld2017.nl/
https://clubactie.nl/actie/EKCACIBOD
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 Vanaf maandag 30 oktober starten de reguliere zaaltrainingen op maandag, dinsdag en donderdag. 

Zoals elk jaar is het weer passen en meten om iedereen in de zaal te kunnen laten trainen, zeker omdat we 
t.o.v. vorig jaar een uur in de week minder hebben. We vragen jullie begrip als je trainingsmoment wat 
minder goed uitkomt of korter is dan je had gehoopt.  
 
De indeling van de trainingstijden is als volgt: 
 
Maandag    Dinsdag                   Donderdag 

18:00 -19:15  F/Kombifit  18:00 - 19:15 Kangoeroes/E/D    18:00 - 19:00 E/D/C 
19:15 - 20:30 C/4/Trimmers  19:15 - 20.30 A/6/5     19:00 - 20:00 A/4/3 
     20:30 - 22:00 3/1      20:00 - 21:00 2/1 
 

 Het ‘eten bij E.K.C.A.’ gaat in de zaalperiode naar 1x per week. We eten dan op donderdag.  
 

 Steun je club financieel op een eenvoudige wijze:  

- 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. Kijk op www.sponsorkliks.nl of download de app van 
Sponsorkliks (die doet het tegenwoordig weer).   

- 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: 

- 28 oktober: Halloween feest  

- 4 november:  Trainingsdag in de zaal voor F t/m A  

- 20 november: deadline inleveren boekjes Grote Clubactie 

- 25 november: PUB-Quiz (in optie; even afhankelijk van de competitie indeling van de zaal)  

 

 Ledenmutaties 
 
Nieuwe leden 
Thomas Zahn (junioren) per 28-9-2017 (terug van weggeweest) 
Aaden Rem (welpen) per 28-9-2017 
Melanie Huisman (senioren ) per 1-10-2017 
 

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

 

http://www.sponsorkliks.nl/

