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

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

 We zijn al weer een paar weekjes bezig in de zaal. Op 4 november was er voor de jeugdteams een 
trainingsdag, verzorgd door ons 1

e
. Hier kijken we met veel plezier op terug. Op het drukste moment waren 

er ca. 130 mensen in de kantine een broodje aan het eten; een gezellige drukte.  
Voor deze trainingsdag waren ook de D en E van Wesstar uitgenodigd. In het zaalseizoen doen wij 
regelmatig een beroep op hen voor de aanvulling van onze D. En Wesstar doet een beroep op ons voor de 
aanvulling van hun E2. Als goede buren helpen we elkaar om iedereen zo goed mogelijk te laten spelen. We 
vonden het dan ook top dat er veel van onze ouders en ouders van Wesstar aanwezig om dit met elkaar af te 
stemmen.    
 

 In de periode november – januari volgen 10 van onze jeugdtrainers de Korfbal Trainer 2 (KT2) cursus. In de 

KT2 cursus ligt de nadruk op de didactische vaardigheden van de trainer.  
Tevens schaffen we de app van ‘Spelenderwijs verbeteren’ aan. In de app staan veel verschillende 
oefeningen uitgelegd m.b.v. korte filmpjes. Hiermee kunnen de trainers de komende trainingen makkelijker 
en beter voorbereiden.  
 

 In oktober konden jullie bij De Gelderlander stemmen op je eigen clubheld. Voor ons is dat Martine. Martine 

is met 140 stemmen geëindigd op de 3
e
 plek van Arnhem. Een mooie score! Veel dank voor jullie stemmen! 

 

 De Grote Clubactie van dit jaar was een succes! De netto-opbrengst van de Grote Clubactie  bedraagt   ca.  

€ 750,-- en dat is meer dan in afgelopen jaren is opgehaald. Begin december krijgen de jeugdleden die loten 
verkocht hebben  € 0,50 per verkocht lot. De uitslag van de trekking is vanaf 14 december bekend. 
Prijswinnaars die via een machtiging of online een lot hebben gekocht ontvangen automatisch bericht op het 
moment dat ze een prijs hebben gewonnen.  

 

 KorfbalMasterz. Wij feliciteren het 3
e
! Alle leden van het team hebben het spelregelbewijs gehaald en zoals 

met jullie overlegd staat er op 10 december een taart voor jullie klaar!  
 

Voor wie het nog steeds heeft gemist: vanaf volgend seizoen (september 2018) 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. 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.   

 

 In de komende tijd gaat de renovatie van de buitenkleedkamers van start. De eerste handelingen zijn 

verricht. De belangrijkste is wel dat de ventilatie van de douches in beide kleedkamers zijn verbeterd met de 
plaatsing van sterkere afzuiginstallaties.  
 

 De kabel voor het betere internet is gegraven en aangesloten, waarschijnlijk volgende week al stappen we 

over op een betere internet verbinding. We vernieuwen dan ook onze pin terminal. Het apparaatje is 
momenteel kapot.    

 

 Zoals al aangekondigd en afgestemd tijdens de Ledenvergadering is het rookpaaltje verplaatst naar de 

overkant van de parkeerplaats. We vragen de rokers dan ook om daar te gaan staan i.p.v. voor de ingang 
van de kantine. 
 

 Op 7 november 2019 bestaat E.K.C.A. 110 jaar, reden voor een groot feest! Voor het organiseren van het 

feest zoeken we een aantal enthousiastelingen. Heb jij een goed idee? Meldt je dan aan bij Gerda 
(secretaris@ekca.nl) 

 
 
 
 

 

mailto:secretaris@ekca.nl


                                      E.K.C.A.                           
          

 
  Eerste Korfbal Club Arnhem 
  Opgericht: 7 november 1909 

 

 

Secretariaat E.K.C.A.:   Katwoudehof 44         E-mail: secretaris@ekca.nl 

Gerda Tangerink   6843 BX Arnhem         Tel.: 026-3816716 
 

    

 

 Openstaande taken: voor het ophalen van oud papier zoeken we nog wat mensen. Hieronder hebben we 

een schema van de open plekken opgenomen, en we doen een nadrukkelijk beroep op ouders van 
jeugdteams om in de zaalperiode oud papier op te halen. De senioren teams zijn dan nl. aan het trainen. 
Inschrijven kan via de KNKV Wedstrijdzaken app. Of via een berichtje aan Dirk-Jan. 
Het oud papier halen levert ons per keer ca € 170,-- op, dat is ca € 2.000,-- per jaar. Een bedrag dat we door 
het te verdienen buiten de contributie kunnen houden. Dus dat is zeker de moeite waard.  
 
Oud papier halen doen we op de volgende dagen, elke keer vanaf 18.30-20.00 uur in Presikhaaf: 

14-dec-2017 

11-jan-2018 

08-feb-2018 

08-mrt-2018 

12-april-2018 
 

 Voor hetzelfde geld(t) sponsor jij zelf je club!   

- Via Sponsorkliks bestel jij je spullen online en krijgt E.K.C.A. een percentage. Handig voor de komende 

feestdagen!  Een aantal mensen gebruiken het al en de eerste euro’s komen binnen. Veel webshops 
doen mee aan Sponsorkliks, denk aan AH, Bol.com, Zalando, Wehkamp, Thuisbezorgd.nl, New York 
pizza en Zalando. Een gemakkelijkere manier van geld verdienen voor E.K.C.A. is er niet.  
 
Kijk op www.sponsorkliks.nl of download de app van Sponsorkliks.   

 

- 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 29 november: Sinterklaasfeest 
o 5 januari : Nieuwjaarsreceptie 

 

 Ledenmutaties: 

Nieuwe leden per november 2017 
Tessa Willemsen (pupillen) 
Jan Aalenhuis (kangoeroes)  
Annelies Aikema (pupillen, niet spelend) 
Evelien Aikema (kangoeroes)  
Judith Baakman (senioren)  
Sem Kuyper (kangoeroes)  
Zeynep Naz Solmaz (pupillen)  
 
Overgeschreven naar bondslid: 
Jesse Hesseling per 1-11-2017 
 
Bedankt als lid: 
Thomas Zahn (junioren) per 1-11-2017 
Judith en Derkjan Leerentveld per 1-12-2017 
 
Bedankt als donateur: 
Corinne Houtriet 
 
Overleden: 
Jan Revink (donateur) 9-11-2017 

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

 

http://www.sponsorkliks.nl/

