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

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

• De Kerstbingo van 16 december jl. was weer een groot succes! De kantine zat gezellig vol en een aantal 
mazzelaars zijn met mooie prijzen naar huis gegaan. Net als vorig jaar heeft de activiteitencommissie en het 
5e (en partners) deze avond verzorgd, dus veel dank aan hen voor deze gezellige avond!   
 

• Op 10 december jl. heeft ons 3e genoten van heerlijke taart. Als eerste seniorenteam hebben zij allemaal hun 
spelregelbewijs gehaald. Ons 5e is nu aan de beurt, ook zij hebben allemaal hun spelregelbewijs binnen. Van 
harte gefeliciteerd, er uiteraard is er ook een taart voor jullie!  

 
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. Je spelregelbewijs haal je via Korfbalmasterz.nl.  
Ben je je inlog gegevens kwijt? Zoek dan even contact met Gerda of Dirk-Jan.   

 

• Op 12 december jl. presenteerde oud-minister Klaas de Vries een rapport over seksueel misbruik in de 
sport. Het onderzoek is gedaan in opdracht van NOC*NSF. 
Helaas komt seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport voor. Ook bij korfbal. We kunnen hier niet van 
wegkijken. En zonder dat er een specifieke aanleiding voor is, is te denken dat dit ook bij ons voor kan komen.  
 
Het onderzoek vraagt om een duidelijk statement van ons als bestuur. Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
tolereren wij nooit. Van niemand. De norm is dat we bij E.K.C.A. -CIBOD voor ons plezier sporten en ons daar 
veilig bij voelen. Ook ‘lichte vormen’ van seksueel grensoverschrijdend gedrag - zoals naroepen of fluiten - is 
ontoelaatbaar als het geen grapje meer is voor degene die het slachtoffer is.   
 
Mocht je slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag of daar kennis van hebben, dan vragen we 
je dat te melden. Je kunt hiervoor terecht bij onze vertrouwenspersoon Tineke Beenen. Naar een mannelijke 
vertrouwenspersoon zoeken we momenteel nog. De gegevens van Tineke staan op de site. Je kunt je ook bij 
iemand van het bestuur melden.  
 
Daarnaast gaan we als standaard maatregel een verklaring omtrent het gedrag (VOG) van onze trainers en 
coaches op vragen. Dit is vooral bedoeld om (veroordeelde) daders van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
buiten de deur te houden. We hebben overigens het volste vertrouwen dat onze huidige trainers een dergelijke 
verklaring krijgen.  

 

• De renovatie van de buitenkleedkamers loopt op volle toeren. Voor het einde van het jaar is het geheel 
betegeld. In het nieuwe jaar volgt de verdere afwerking. De werkzaamheden liggen daarmee goed op schema 
voor het begin van het nieuwe seizoen. Binnenkort plaatsen we weer eens wat foto’s op de site.  
 

• De nieuwe aansluiting van internet is een feit. We zijn overgestapt op een zakelijke verbinding met meer 
breedband waardoor iedereen in de kantine over Wifi kan beschikken. Het nieuwe wachtwoord hangt achter 
de bar.  

 

• Soms krijgen we een vraag of (oud-)leden in het kader van hun studie wat mogen onderzoeken bij E.K.C.A.-
CIBOD. Uiteraard vinden we dat goed. Momenteel onderzoekt Hidde Hoegen (speelt in het 1e) voor zijn minor 
toegepaste psychologie het vrijwilligerswerk in onze club. Wellicht wordt je binnenkort door hem benaderd 
voor het invullen van een enquête. Veel succes Hidde en we zijn benieuwd naar de resultaten! 

 

• Op 30 november was er een informatieavond van de gemeente over het oud papier lopen. De gemeente 
Arnhem kijkt met veel belangstelling naar een proef in Amsterdam waar huishoudens geen reclame en 
weekkrantjes meer krijgen tenzij zij (met een ja/ja sticker) expliciet aangeven deze te willen ontvangen. Op het 
moment dat Arnhem ook overgaat op deze werkwijze vallen veel kilo’s oud papier weg en zullen wij nog  eens 
goed moeten kijken of deze klus lonend is.   
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• Voor het lopen van oud papier in de wintermaanden doen wij een nadrukkelijk beroep op ouders van
jeugdteams. De senioren teams zijn dan nl aan het trainen. Inschrijven kan via de KNKV Wedstrijdzaken app.
Of via een berichtje aan Dirk-Jan (0652801921).

Oud papier halen doen we op de volgende dagen, elke keer vanaf 18.30 - 20.00 uur in Presikhaaf.

11-jan-2018

08-feb-2018

08-mrt-2018

12-april-2018

• In de afgelopen periode is er voor een recordbedrag aan pakketjes besteld en bezorgd. Ook in Arnhem. Door
via Sponsorkliks je pakketjes te bestellen sponsor je E.K.C.A.-CIBOD met een percentage. Veel webshops
doen mee, denk aan AH, Bol.com, Wehkamp, Thuisbezorgd.nl, NewYork pizza en Zalando. Een
gemakkelijkere manier van geld verdienen voor E.K.C.A.- CIBOD is er niet!
Kijk op www.sponsorkliks.nl of download de app van Sponsorkliks.

• Speel je mee met de Vriendenloterij of overweeg je mee te spelen? Meldt dat E.K.C.A. aan als ‘goed doel’.
De helft van de lotprijs gaat dan rechtstreeks naar E.K.C.A..

• Save the dates:
o Nieuwjaarsreceptie: vrijdag 5 januari 2018 vanaf 19.00 uur is de kantine open, start officiële gedeelte

19:30 uur en aansluitend (start rond 21:00 uur) een feestavond met een DJ.
o Trainingen van het nieuwe jaar: starten weer vanaf maandag 8 januari 2018

• Ledenmutaties
Overgeschreven naar spelend lid:
Nick Ebus per 1-12-2017

Bedankt als lid:
Kim Willems. senioren per 1-1-2018 (blessure/studie)
Thierry de Groot, kangoeroe per 1-1-2018

Overleden:
Jan Revink (donateur) 9-11-2017

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

http://www.sponsorkliks.nl/

