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

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

 

• OPROEP: i.v.m. afzegging zijn we dringend op zoek naar mensen die 
morgenavond oud papier kunnen op halen. Wie o wie is bereid om 2 tot ca. 
2½ uur te helpen. Voor informatie bel Dirk-Jan.  
 

• Spelregelbewijs: Uit onderzoek blijkt dat kennis van de spelregels leidt tot een beter klimaat en beter gedrag 
op de sportvelden.  Daarom voert het KNKV in dat spelende leden moeten beschikken over een 
spelregelbewijs, andere bonden gingen ons al voor. De invoering is gefaseerd. Per 1 september 2018 
moeten senioren in het bezit zijn van een spelregelbewijs. Junioren en aspiranten volgen daarna. Ga er z.s.m. 
mee aan de slag, anders sta je het nieuwe seizoen aan de kant toe te kijken.  

 
Alles nog even op een rij: 

• Centraal in dit alles staat korfbalmasterz.nl 

• Begin zo snel mogelijk! Je kunt eerst gaan oefenen of vraag je account op en start direct. 

• Je activatiecode voor een account vraag je aan door een mail te sturen naar secretaris@ekca.nl  

• Problemen met inloggen, stuur een mail naar secretaris@ekca.nl  

• Wil je eerst oefenen, dat kan op https://www.korfbalmasterz.nl/oefenen/ 

• Heb je al een account, ga dan naar https://www.korfbalmasterz.nl/spelregelbewijs/ 

• De laatste wedstrijden zijn gespeeld, het seizoen zit er weer op! Wij feliciteren -nogmaals- onze kampioenen 
van afgelopen veldseizoen. Dit zijn de F1, C1, A1 en het 3e. En sowieso hopen we dat iedereen met plezier 
terugkijkt op het veldseizoen van de afgelopen maanden.  

 

• Onze jeugdploegen trainen nog 1x in de week door tot het jeugdkamp. Dit is op dinsdag 19 en 26 juni op de 
gebruikelijke tijden. Na het jeugdkamp liggen de trainingen stil tot augustus. De seniorenteams bepalen 
onderling of en wanneer zij nog trainen. De trainingen van de jeugd starten op dinsdag 21 augustus. De 
trainingstijden/-dagen, zowel voor senioren als jeugd volgen via de app, website E.K.C.A. en Facebook.  

 

• Ook onze advertentie op Facebook gezien afgelopen maanden? Dan was je één van de ca 1.300 mensen 
die ons digitaal wist te vinden. Samen met onze hoofdsponsor CIBOD werken we aan meer (digitale) 
zichtbaarheid en aan ons sponsorbeleid. Vanaf volgend seizoen zie je dit concreet vorm krijgen met meer 
digitale campagnes en een aantal sponsorborden rond ons veld. Zo hebben we met CIBOD (Jurjen Huitink) 
een fijne hoofdsponsor die graag met ons meedenkt en meedoet om de vereniging te laten groeien.   
Ook heeft CIBOD voor onze jeugdploegen nog wat leuks in het vat voor volgend seizoen … en wat dat is blijft 
nog even een verrassing …..  
 

• Op de putten in ons kunstgrasveld liggen losse deksels. Zoals we wel hadden verwacht ontbreken er al 2 
deksels. Iedereen in de wijk kan immers het veld op en sommigen kunnen de verleiding niet weerstaan om die 
dingen in de bosjes te gooien of op een andere manier te laten verdwijnen. Zelf hebben we er niet veel last 
van -we zetten gewoon een paal in de put. Maar voor de scholen en andere gebruikers is een putje zonder 
deksel natuurlijk wel gevaarlijk. Het veld is echter van de gemeente en we zijn met hun in overleg om afsluitbare 
deksels te plaatsen. We hopen dat dit gaat lukken.   
 

• Een geld-dingetje. Nederlanders kopen steeds meer online hun goederen en diensten. Of het nu gaat om de 
dagelijkse boodschappen, kleding, schoenen, apparaten: we bestellen en laten het ons leveren. Dit jaar weer 
meer dan vorig jaar en die trend zet zich nog wel even door. Ook voor E.K.C.A.-leden herkenbaar.  
 
De mogelijkheden voor sponsoring sluiten daarbij aan. We zijn al bij ‘Sponsorkliks’ en in de vakantie 
starten we ook ‘kopen voor de club’ op. In beide gevallen gaat een klein deel van het bedrag dat jij besteed 
naar E.K.C.A. Per transactie is het inderdaad slechts een klein deel, maar door het volume van de transacties 
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kunnen deze bedragen wel mooi oplopen. De uitdrukking ‘massa is de kassa’ past hier goed bij. Dus laat dit 
geld niet liggen, het is gratis! Andere verenigingen halen hier goed geld mee binnen en doen daar leuke dingen 
van.  
 

• Tot slot veel dank aan iedereen die afgelopen jaar weer nauw bij de vereniging betrokken was om het voor 
jezelf en een ander tot een fijn korfbaljaar te maken. Dan denken wij bijvoorbeeld aan de scheidsrechters, de 
trainers, schoonmakers, barmedewerkers, commissieleden en sponsors. Samen maken wij van E.K.C.A.-
CIBOD een mooie en levendige vereniging om trots op te zijn. En zonder jullie inzet was dat nooit gelukt.  
 
Voor de komende weken wensen we iedereen een hele fijne vakantie toe. We zien elkaar weer in het volgende 
seizoen!      
 

• Save the dates:  
o 29, 30 juni en 1 juli: E.K.C.A.- jeugdkamp 
o 1 september: kangoeroetraining 
o 28 september: Jaarlijks Algemene Ledenvergadering 
 

• Ledenmutaties:  
Sharon Brinksma blijft (in tegenstelling tot het eerdere bericht) toch korfballen bij E.K.C.A.  
 
Bedankt als lid:  
Kira Heijnen (pupillen) per 1-7-2018 
Monique de Vries (niet-spelend lid) per 1-7-2018 
Luca Leerentveld (kangoeroe) per 1-7-2018 
Sasja Welling (senioren) per 1-7-2018 
Melanie Huisman (senioren) per 1-7-2018 

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