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

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

Afgelopen weekend hebben de meeste teams de laatste wedstrijd van het veldseizoen gespeeld. Het 1 e, het
2e en de F1 komen volgende we(e)k(en) nog in actie, zij spelen dan uitwedstrijden.
Wij feliciteren onze A1 met het kampioenschap dat zij dit weekend in de wacht hebben gesleept. Er moest
worden gewonnen van Tiel en dat hebben zij met 10-5 op overtuigende wijze gedaan. Kampioen of niet, we
hadden voor alle teams taart geregeld om het einde van het seizoen gezellig af te sluiten. We hopen dat jullie
ervan hebben genoten.

•

Het programma voor de jeugd voor de komende weken ziet er als volgt uit:
o 16 en 18 oktober: herfstvakantie, er zijn geen trainingen voor de jeugd.
o 23 en 25 oktober: activiteiten bij E.K.C.A.-CIBOD. Op dinsdag maken we spandoeken voor het eigen team
en op donderdag doen we spelletjes. Neem hiervoor je leukste spelletje mee.
o 29, 30 oktober en 1 november|: start van de zaaltrainingen
▪
29 okt om 18.10 is er een info avond voor de ouders van de E en D
▪
30 okt om 18.10 is er een info avond voor de ouders van de F (en de kangoeroes)
o Senioren trainen wel.

•

Zoals we in de vorige nieuwsbrief ook al hebben gemeld zijn de trainingen in de zaal een grote puzzel om in
te delen. We weten daarbij dat we nooit iedereen voor 100% tevreden krijgen met welke indeling dan ook.
Er is duidelijk minder ruimte dan op het veld en ook qua uren zaalhuur zijn we beperkt in onze mogelijkheden.
T.o.v. het veld hebben we al een extra trainingsavond (maandag) nodig om iedereen te kunnen plaatsen. Op
maandag en dinsdag lukt dat dan prima. Op donderdag is de ruimte krapper omdat wij om 21.00 uur de zaal
uit moeten voor andere gebruikers. Op donderdag trainen we ‘maar’ 1 uur op een kleinere oppervlakte. Zorg
er daarom voor dat je de tijd efficiënt gebruikt. Sta op tijd klaar zodat je direct kunt starten als jouw tijd begint.

•

Het trainingsschema ziet er als volgt uit:
Maandag
18.00 – 19.15
19.15 – 20.00

D+E
C+5

Dinsdag
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00
21.00 – 22.00

F + oudere kangoeroes
A + KombiFit
4 + Trimmers
1+3

Donderdag
18.00 – 19.00
C+D+E
19.00 – 20.00
A+4+5
20.00 – 21.00
1 + 3 + 2 (1+3 op 1 helft; 2 op 1 helft)
Uiteraard kijken we ook even goed hoe het schema in praktijk uitpakt. Bij gekke dingen sturen we bij.
•

Voor de D1 vindt er een wisseling bij de trainers plaats. Arnold en Josien hebben aangegeven te stoppen met
het geven van training op donderdag. Veel dank voor jullie inzet in de afgelopen tijd. Coen Hermsen (speler
E.K.C.A.-CIBOD 1) neemt voor de donderdag training hun plaats in.

•

Tijdens het zaalseizoen is het ‘Eten bij E.K.C.A.’ op donderdag. Om 17.00 uur is de kantine open en kun je
tegen een vergoeding van lekker mee-eten. Ook voor teams die later op de avond trainen is het mogelijk om,
tegen betaling, mee te eten op de club. Als je bij je opgave aangeeft wanneer jij wil eten (bijvoorbeeld van
18.00-18.30 uur) dan zorgen Gerben en Coreisha ervoor dat dit mogelijk is.
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•

Op zaterdag 17 november starten we het zaalseizoen met clinics van ons 1e voor onze jeugdteams. Het
programma is als volgt:
o E+ D:
▪
11.30 – 12.00 uur: gezamenlijke lunch voor E + D + 1e
▪
12.00 – 13.15 uur: clinic E + D door het 1e
o F + Kangoeroes:
▪
12.00 – 13.15 uur: samen de landelijke intocht van Sinterklaas kijken en lunchen
▪
13.20 – 14.15 uur: mini-toernooi voor E.K.C.A.-CIBOD F1, E.K.C.A.-CIBOD F2 en SIOS F1
o C + A:
▪
13.00 – 14.00 uur: gezamenlijke lunch voor C + A
▪
14.15 – 15.15 uur: clinic C + A door het 1e
o A + 5e:Ci9
▪
15.15 – 16.15 uur: oefenwedstrijd A1 – 5
o 16.30 – 18.00 uur: oefenwedstrijd E.K.C.A.-CIBOD-CIBOD 1 – SKUNK 1

•

De Grote Club Actie loopt door in november. T/m 17 november -de dag van de clinic- kunnen jullie je boekje
inleveren in de doos op de bar. Alle jeugdleden ontvangen per verkocht lot € 0,50. Dit betalen we uit in
december. Online loten kopen is ook mogelijk: wij versturen een mailing.

•

In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat tijdens de ledenvergadering is besloten om door te gaan met oud
papier ophalen.
Wij willen dit als volgt oplossen:
o Alle oud papier diensten staan in de KNKV-app en iedereen van 18 jaar of ouder kan zich inschrijven voor
een ronde.
o Per maand is 1 team verantwoordelijk om lopers te regelen (zie onderstaande lijst).
o De inspanning vanuit het bestuur om (op het laatste moment) toch nog mensen te regelen gaan wij niet
meer doen. De verantwoordelijkheid ligt bij (de ouders van) een (jeugd)team en daar ligt dan ook
een verantwoordelijkheid om de inspanning te leveren.
o Wij beleggen een nieuwe ledenvergadering over het oud papier lopen op het moment dat wij 2x niet in
staat zijn geweest om het oud papier op te halen. We zullen dan een nieuwe afweging moeten maken
tussen de principes en belangen achter het oud papier.
o T/m december 2018 ligt onze papierwijk in Presikhaaf. Voor 2019 is de gemeente aan het kijken of een
herindeling van wijken mogelijk is. Wij hebben hier nog geen duidelijkheid over. Vooralsnog delen wij de
teams in naar maanden.
Moment
November 2018
December 2018
Januari 2019
Februari 2019
Maart 2019
April 2019
Mei 2019

•

Reeds ingevuld
Sen 4
F
E
D
C
A

Juni 2019
Juli 2019
Augustus 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
December 2019

Sen 1
Sen 2
Sen 3
Sen 4
Sen 5
Sen 4
F

E.K.C.A.-CIBOD 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 ontvangt E.K.C.A.-CIBOD 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.-CIBOD op als
goed doel! Op die manier gaat een deel van je lot rechtstreeks naar ons.
Een makkelijker manier om klinkende munten te verdienen is er haast niet …
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•

Save the dates:
o 27 oktober: Halloweenfeest voor de A t/m de F. Kom lekker griezelen met je hele team!
o 17 november: begin zaalseizoen met clinics voor de jeugdteams gegeven door ons 1 e.
o 17 november: inleveren boekjes Grote Clubactie
o 28 november: Sinterklaas bij E.K.C.A.-CIBOD
Kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website.

•

Ledenmutaties:
Nieuw lid:
Bram Saalmink – pupillen per 03-10-2018
Kurt Dijk – pupillen per 01-10-2018
Bedankt als lid:
Merel Thannhauser per 01-10-2018 + 2 maanden
Tim van den Heuvel per 01-10-2018 + 2 maanden

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