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****************************************************************************************** 
Nieuwsbrief augustus 2018 

************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit. Iets verlaat, waarvoor onze excuses. 
 
• Welkom terug! De trainingen zijn weer begonnen, het nieuwe seizoen is weer van start gegaan. We hopen dat 

jullie van de vakantie hebben genoten en weer vol energie op het veld staan.  
 

• In de nieuwsbrief van mei/juni jl. hebben we verzuimd te melden dat ook het 6e seniorenteam kampioen is 
geworden. Excuses! 

 
• De trainingstijden zijn rondgestuurd via de groepsapps; op onze site staat het volledige overzicht.  

https://E.K.C.A..nl/competitie/trainingstijden/ 
 

• Vanaf dinsdag 4 september starten we weer met het ‘Eten bij E.K.C.A.’. Het ‘Eten bij E.K.C.A.’ is voor iedereen 
van E.K.C.A. (en ouders/broertjes/zusjes van jeugdspelers) toegankelijk. We openen dan om 17.00 uur de 
kantine en voor € 3,50 per eter (€ 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar) kun je aanschuiven en mee-eten. Lekker 
handig voor gezinnen met een volle agenda. En uiteraard gezellig! We eten elke week wat anders, wat we eten 
staat op het mededelingenbord. Voor de boodschappen moet je je even opgeven via eten@ekca.nl of de lijst 
op het mededelingenbord.    

 
• Vorig jaar hebben we besloten dat ons 1e, 2e en 5e op zaterdag wedstrijden gaan spelen. We hebben de indeling 

van de wedstrijden zo rond gekregen dat op 8 en 22 september en 13 oktober ‘E.K.C.A.-zaterdagen’ zijn. Op 
die dagen spelen alle jeugdteams en het 1e, 2e en 5e thuis. Zet ze in de agenda en blijf je clubgenoten 
aanmoedigen!  
 

• Aangezien er vanaf dit seizoen seniorenwedstrijden op zaterdagen worden gespeeld wordt verwezen naar de 
schenktijden van alcohol (ook geldig tijdens trainingsavonden).   

 
• Vanaf dit seizoen zijn de spelregels voor de senioren zijn iets gewijzigd. 

o De speeltijd op het veld is veranderd naar 2x 30 minuten (was 2x 35 minuten) 
o De time-out is ingevoerd voor alle teams in de wedstrijdklasse. Bij ons is dat het 1e en het 2e. Een team 

kan 1x per helft een time-out aanvragen. Deze duurt dan maximaal 1 minuut.  
 
• Aan een begin van het seizoen hebben we vooral wat praktische zaken met elkaar te regelen. En omdat de 

aanloop van het seizoen kort is lijkt dat veel ineens. Het valt best mee: 
o De shirtjestassen zijn klaar voor de eerste wedstrijd en worden op tijd aan de teams meegegeven. 
o Heb je een andere maat kleding nodig meld je dan even bij Rianne of Julia (kleding@ekca.nl). 
o Schrijf je via de KNKV-app in voor een bardienst (of neem contact op met Ina Meurs 

(ina.meurs@upcmail.nl). 
o Schrijf je via de KNKV-app in voor het fluiten van een wedstrijd. 

 
• Ten aanzien van de kleding: voor de eenheid in de club hebben jullie van ons kleding en een tas gekregen. 

We zien dat sommigen van ons eigen kleding en een eigen tas gebruiken. Wij zien liever dat jullie je complete 
E.K.C.A.-CIBOD-kleding dragen (ook je sokken). We hebben het immers niet voor niets aangeschaft en het 
straalt eenheid in het team en de vereniging uit.  
Als je vragen hebt over je kleding (bijvoorbeeld je bent wat kwijt of er is iets kapot) meld je dan even bij Rianne 
of Julia (kleding@ekca.nl). Als je vragen hebt over het kledingbeleid kunt je terecht bij één van de 
bestuursleden.       

 
• Het draaien van een bardienst en het fluiten van wedstrijden zijn taken die we niet aan een andere partij 

kunnen uitbesteden, we zullen ze als leden of ouders van jeugdleden zelf moeten doen. Binnen E.K.C.A. is 
het de regel dat wij iedereen de gelegenheid geven om zich voor een taak in te schrijven die je leuk vindt op 
een moment dat je kunt. De inschrijving loopt via de KNKV-app. Vervolgens worden openstaande taken 
verdeeld onder de mensen die zich niet hebben ingeschreven. Kun je op dat moment niet of vind je de taak 
niet leuk? Dan is het aan jezelf om iets te regelen.  
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Voorkom dus gedoe en schrijf jezelf in. Daarmee help je jezelf én de mensen die de taken coördineren enorm.  
  
Bij het toewijzen van taken willen we het elkaar uiteraard ook niet nodeloos moeilijk maken. Zoek daarom even 
contact als dat nodig is. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over de KNKV-app of als je een taak, om welke reden 
dan ook, niet kunt uitvoeren. Dan kunnen we rekening houden met jouw situatie.  
Het contact kun je het beste leggen met Gerda (secretaris@ekca.nl) 
 

• Op 15 september start de Grote Clubactie, net zoals andere jaren doen wij hier ook aan mee. De opbrengst 
is een mooie aanvulling voor de kas. Wij zullen aan de jeugdteams boekjes uitdelen waarmee de spelers loten 
kunnen verkopen. Jeugdspelers mogen -net als vorig jaar- € 0,50 per verkocht lot zelf houden. Vorig jaar 
hebben er een aantal kids goed verdiend.  
 

• E.K.C.A. sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja, dat kan!  
- Wij zijn aangesloten bij Sponsorkliks en kopen voor de club. Als je via deze websites online artikelen 

koopt bij bijvoorbeeld BOL.com; Coolblue of Thuisbezorgd.nl ontvangt E.K.C.A. een commissie. Andere 
clubs verdienen veel geld met deze vorm van sponsoring. Dat is voor ons ook mogelijk. Kijk even op 
Sponsorkliks.nl of kopenvoordeclub.nl hoe makkelijk dit is.   

- Speel je mee met de Vriendenloterij of wil je daaraan gaan meespelen? Geef dan E.K.C.A. op als goed 
doel! Op die manier gaat een deel van je lot rechtstreeks naar ons.  

Een makkelijkere manier om klinkende munten te verdienen is er haast niet …   
 

• Op 28 september is onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Vast onderdeel van de vergadering zijn 
de jaarstukken van afgelopen seizoen en de begroting voor het komend seizoen. Net als vorig jaar hebben we 
van deze financiële stukken een overzichtelijk boekje gemaakt, zodat jullie een helder beeld kunnen krijgen 
van hoe we er voor staan. Het boekje leggen we ruim voor de ledenvergadering in de kantine. Mocht je dan 
een technische vraag hebben dan beantwoorden we die graag voor de ledenvergadering. (Bijvoorbeeld een 
vraag over de hoogte van een uitgave). Tijdens de ledenvergadering willen we dan graag de keuzes met die 
we kunnen maken met elkaar bespreken.  
 
Eén van die keuzes zal het oud papier ophalen zijn. We zien dat we deze taak moeilijk ingevuld krijgen. En 
dat snappen we enigszins; de wijk ligt aan de andere kant van de stad, de start is best vroeg in de avond en 
voor diverse mensen is het oud papier halen onder trainingstijd. Desalniettemin levert het wel een mooi bedrag 
op voor de kas op. Als we stoppen zullen we het verlies aan inkomsten (in eerste instantie) compenseren met 
een hogere contributie.  
Op de 29e horen we graag hoe jullie er tegenaan kijken en wat we komend seizoen op dit punt gaan doen.  
 
De uitnodiging voor de ledenvergadering volgt binnenkort. 
 

• Regelmatig halen leden artikelen voor E.K.C.A., vervolgens gaat het bonnetje in de kassa en het geld uit de 
kassa. Voor de penningmeester is het nadien best wel even uitzoeken waarvoor alles nu precies was. We 
willen daarom graag dat je je bonnetje rechtsreeks bij de penningmeester (Ivona Blaauw) declareert i.p.v. 
de verrekening met de kassa.    
 

• Save the dates: 
o 8 september: E.K.C.A.-zaterdag 
o 15 september: Openingsfeest; voor spelers en ouders van jeugdteams. 
o 22 september: E.K.C.A.-zaterdag 
o 28 september: Ledenvergadering (JAV/Jaarlijkse Algemene Vergadering) 
o 13 oktober: E.K.C.A.-zaterdag 
Kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website.  
 

• Ledenmutaties:  
Nieuwe leden: 
Yaro van der Hoeven (pupillen) per 25-8-2018 
Jesper Viets (pupillen) per 25-8-2018 
Luna Portenge (pupillen) per 1-9-2018 
Coen Hermsen (senioren) per 1-9-2018 
Sofie van Beek (aspiranten) per 1-9-2018 
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Maura Tomassen (aspiranten) per 1-9-2018 
Iris Buitelaar (aspiranten) per 1-9- 2018 
 
Welkom bij E.K.C.A. en veel korfbalplezier toegewenst. 
 
Overschrijving van spelend naar niet-spelend lid: 
Carmen Metselaar (senioren) per 1-7-2018 
Sandra Cools (senioren) per 1-9-2018 
 
Overschrijving van spelend naar trainend lid: 
Jolanda Keultjes (senioren) per 1-6-2018 
 
Bedankt als lid: (2 maanden nabetaling contributie) 
Yorike van der Weijden (senioren) per 1-7-2018 
Renée Brouwer (junioren) per 1-7-2018 
Roan Royers (kangoeroe) per 1-7-2018 
Robin van Ginkel (niet-spelend lid) per 1-7-2018 
Bjarke Stokkink (pupillen) per 1-7-2018 
Julius Verhaar (kangoeroe) per 1-9-2018 
Sem Kuyper (kangoeroe) per 1-9-2018 
Tineke Beenen (trimmers) per 1-9-2018 
Stijn Lindenberg (senioren) per 1-9-2018 
Marlou Lindenberg (senioren) per 1-9-2018 
Roechama Boering (aspiranten) per 1-11-2018 
Lotte Bijlsma (aspiranten) per 1-11-2018 
 

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