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

Nieuwsbrief maart 2018 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 

• Het veldseizoen is weer gestart! De eerste trainingen zitten erop en zelfs de eerste wedstrijden zijn al gespeeld. 
Op 24 maart hebben we het seizoen feestelijk geopend voor de jeugd van E.K.C.A. Lekker weer de wei in! 
 

• Bij een nieuw seizoen horen ook weer nieuwe taken. Maak het jezelf en ons zo makkelijk mogelijk en schrijf 
je via de KNKV-app in voor een bardienst, voor het ophalen van oud papier of schrijf je in als 
scheidsrechter. Momenteel staat er nog best wat open. Het is voor ons niet haalbaar om iedereen persoonlijk 
langs te gaan om te vragen iets te doen. Dus pak graag je eigen verantwoordelijkheid om wat in te vullen. En 
voorkom een toewijzing, wellicht krijg je dan iets wat je niet leuk vindt op een moment dat je niet kunt.  

 
Vragen over het gebruik van de app? Spreek ons even aan of zoek een teamlid/ouder die je kan helpen.  

 

• De gerenoveerde buitenkleedkamers zijn klaar. En ze zijn schitterend geworden! Met lekker veel licht, warme 
douches en een sterk verbeterde ventilatie. Nu hoef je na een wedstrijd of training niet meer zwetend naar 
huis, douchen en omkleden kan gewoon weer op de plek waar het de bedoeling is: in onze kleedkamers.  

 
Hou de kleedkamers ook fris. Het laatste team dat op een zaterdag of zondag speelt: 

• veegt de kleedruimte met de bezem, eventueel dweilen 

• GEEN ZAND in de afvoerputjes vegen van de buitenkleedkamers 

• trekt het water in de doucheruimte weg met de trekker  

• verwijder haren bij de doucheputjes 

• toiletten controleren/schoonmaken 

• taarna de ruimtes afsluiten en de sleutel terugbrengen naar het clubhuis. 
In beide kleedkamers is een schoonmaakkast geplaatst met o.a. bezems en trekkers.  

 

• Voor de wedstrijden van de seniorenteams en de A1 hebben wij ook de scheidsrechters kleedkamer en de 
binnenkleedkamers 5 en 6 beschikbaar. Deze laatste zijn voor de dames en heren van de tegenstanders (dit 
is gewijzigd t.o.v. vorige jaren).   
Aan dit gebruik zijn wel wat voorwaarden verbonden waaraan we zullen moeten voldoen (zie ook versie in de 
kantine). De belangrijkste voorwaarde gaat over het schoonmaken: het team dat de laatste wedstrijd van 
de dag speelt maakt ook de binnenkleedkamers schoon. Uiterlijk een half uur na de laatste wedstrijd.    
 
Voorkom gedoe met het Sportbedrijf en mogelijk extra kosten. Help elkaar even om dit te fixen en dan is het 
ook zo gebeurd.  

  

• In het buitenseizoen staat vaak het materiaalhok open of is het in ieder geval toegankelijk. Het halen van 
materialen voor een wedstrijd of training vindt plaats onder begeleiding van een volwassene/trainer. Het is 
niet de bedoeling dat (jongere) kinderen zonder begeleiding voor langere tijd in het materiaalhok zijn om daar 
te kletsen of te spelen. 
 

• Maak je als supporter/ouder/etc. gebruik van de stoelen en/of andere materiaal, ruim dat dan na afloop op, 
zodat het laatste team niet de dupe is om dit op te ruimen.  
 

• Afgelopen winter hebben wij een tweede (nieuwe) platenwagen aangeschaft. Hiermee vervoeren we veilig en 
vlot extra platen tussen het veld en het materiaalhok. Momenteel passen er 4 platen op de wagen, maar er zijn 
extra beugels in de maak zodat er 4 meer op kunnen. Net als bij onze eerste platenwagen.  
Vanaf dit seizoen is het rollen van platen naar het veld en weer terug nadrukkelijk verboden. Zeker met 
de extra beugels zijn alle platen met een kar te vervoeren. Dit is veiliger.  
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• Op de 2e donderdag in de maand lopen wij oud papier in de wijk Presikhaaf. In de afgelopen periode 
ontvingen wij wat vragen over deze taak, vooral omdat wij op het laatste moment mensen vroegen te lopen.  
Hierbij een korte toelichting.  
De gemeente Arnhem zamelt oud papier in. Hiervoor heeft ze SUEZ opdracht gegeven om een vrachtwagen 
met chauffeur te leveren. En met verschillende verenigingen heeft de gemeente afspraken gemaakt om lopers 
te leveren. De lopers hebben als taak om containers aan de vrachtwagen te haken en ze zo leeg te kiepen. 
Het oud papier levert per kg geld op en dit gaat rechtstreeks naar de verenigingen. Wij ontvangen op jaarbasis 
ca. € 2.100,-- van de gemeente voor het lopen van oud papier. Daarvan kunnen we veel leuke dingen doen én 
het is makkelijk verdient in de korte tijd (ca. 1½ uur) dat we er mee bezig zijn.   
 
De gemeente rekent uiteraard wel op ons. Als wij niet komen opdagen haalt SUEZ de volgende dag met 
betaalde krachten het oud papier op. De rekening gaat dan naar de club. En die rekening is vrij hoog. Het is 
dus zaak onze afspraak met de gemeente goed na te komen.    
 
Wij merken dat het invullen van het oud papier lopen vrij stroef gaat. Zeker in de zaalperiode was het lastig om 
lopers te vinden, uiteindelijk is dat (nipt) wel elke keer gelukt. Vooral n.a.v. het zaalseizoen willen we graag van 
jullie weten hoe jullie tegenover het halen van oud papier staan. Gaan we er mee door volgend jaar of stoppen 
we met deze activiteit en compenseren we het verlies door een hogere contributie te vragen? De compensatie 
zou betekenen dat iedereen ca. € 2,-- per persoon per maand (€ 24,-- per jaar) extra moet betalen. We horen 
graag jullie mening t.b.v. de begroting van volgend jaar. Jullie ontvangen hiervoor een digitale enquête.  
 
Tot die tijd gaan we zeker door met het ophalen van het oud papier. En de volgende rondes staan gepland op: 

• 12 april 

• 17 mei 
(voor juni / juli / augustus hebben zich al lopers opgegeven)   
De route begint op de Malsenlaan, start om 18.30 uur en duurt tot ca. 20.00 uur. We helpen je 
uiteraard met wat instructie als je voor de eerste keer loopt. Kun je in april of mei lopen? Geef je even 
op via de app of stuur een berichtje naar Dirk-Jan. 

 

• In de nieuwsbrief van januari gaven we aan dat wij het ‘eten bij E.K.C.A.’ en onze Facebookcampagne van de 
kangoeroes hebben ingestuurd voor een stimuleringsprijs van het district Oost (onderdeel van het KNKV). 
Er waren 5 prijzen van € 250,-- beschikbaar gesteld en wij hebben er daar één van gewonnen! De jury deelt 
met ons dat het een hele tour is om rond 18.00 uur iedereen op het veld te krijgen. En vindt dat wij een creatieve 
oplossing hebben gevonden om dit wel voor elkaar te krijgen. Mooie opsteker!    

 

• Teamuitjes: per jeugdlid is er een bedrag van €12,50 beschikbaar voor een teamuitje. De datum en invulling 
van het teamuitjes wordt in onderling overleg binnen het team geregeld. We raden jullie aan om een datum te 
plannen vóór de agenda’s vol lopen met andere activiteiten. Het geld voor het teamuitje kunnen jullie vooraf of 
achteraf regelen met onze penningmeester Ivona, bij voorkeur per mail. (penningmeester@ekca.nl).  
 

• Sponsorkliks loopt nog niet zo hard als het zou kunnen. Andere verenigingen lopen binnen via deze manier 
van sponsoring, maar bij ons gaat het duidelijk stroever. Ook al is het wat omslachtiger: bestellen via 
Sponsorkliks kost jou niets en het levert klinkende munten voor de club op. Daar kunnen we leuke dingen van 
doen c.q. de contributie laag van houden. Dus: installeer de app van Sponsorkliks op de telefoon en bestel je 
online via die weg.  
 

• 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 20 en 26 april: Koningsspelen  we zoeken nog wat hulp. Kun je op één van deze dagen helpen bij 

een activiteit op scholen laat het dan even weten aan Evy.  
o 10 mei: Familiedag  veel hulp nodig 
o 13 juni: Buitenspeeldag  net als vorig jaar doen we weer mee aan de buitenspeeldag in Elderveld.  
o 29/30 juni en 1 juli: E.K.C.A.-jeugdkamp 
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• Ledenmutaties:  
Nieuwe leden: 
Robin van Ginkel (senioren) niet-spelend lid 
Paul Zweers (terug van weggeweest): trimmer 
 
Welkom bij E.K.C.A. en veel korfbalplezier toegewenst. 
 
Overschrijving van niet-spelend naar spelend lid: 
Yvette Middel 
 
Bedankt als lid: 
Jesse Hesseling (per 1-5) 
Thijs van der Wiel (per 1-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


