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

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

• Vrijdag 28 september vond de Jaarlijks Algemene Ledenvergadering plaats. Voor de vereniging is dit een 
belangrijk moment. De leden bepalen immers welke richting een vereniging opgaat en tijdens de 
ledenvergadering zijn we hierover met elkaar in gesprek.  
 
De belangrijkste punten van de ledenvergadering: 
o De jaarstukken van 2017-2018 zijn kort toegelicht. En na advies van de FBC is de penningmeester 

gedechargeerd voor afgelopen seizoen. Ook de jaarstukken van de Stichting tot Exploitatie van E.K.C.A. 
Cantines zijn door de FBC in orde bevonden. Veel dank aan de penningmeesters (Ivona i.s.m. Ron en 
Maj-Britt) die hun stukken weer netjes in orde hadden.    
 
T.a.v. de bezetting van de FBC heeft Carmen Metselaar aangegeven deze taak niet meer te kunnen 
volbrengen. Marianne neemt haar plaats in. De FBC bestaat nu uit Marianne Timmermans en Hans Meijlis.  
 

o Bij de bespreking van de begroting voor volgend jaar hebben de leden besloten om door te gaan met het 
ophalen van oud papier. Hiermee wijkt de mening van de leden af van het voorstel van het bestuur. Voor 
oktober en november hebben zich al lopers aangemeld. Hoe we de andere maanden gaan vullen zullen 
we in het bestuur bespreken. Hou er wel vast rekening mee dat er een beroep op spelers (18 jaar en 
ouder) en ouders van jeugdspelers gedaan wordt om deze taak op te vullen. Uitgangspunt blijft dat je je 
zelf inschrijft voor deze taak. In het bestuur bespreken we hoe we het inschrijven makkelijker kunnen 
maken en of er nog aanvullende acties noodzakelijk zijn.    
 

o De leden gaan akkoord met het voorstel om de contributie met 1% te verhogen voor inflatiecorrectie. 
Veel van jullie hebben een automatische incasso afgegeven en dan worden de bedragen door ons 
aangepast. Voor de paar leden die hun contributie zelf overmaken is het verzoek om de nieuwe 
bedragen aan te houden. De volgende bedragen worden per 1 oktober 2018 geïnd. 
 
Senioren   € 23,75 per maand  Junioren (16-18 jaar)  € 17,90 per maand 
Midweek/alleen zaal € 17,05 per maand  Aspiranten (12-15 jaar) € 15,05 per maand 
Trimmer/trainend lid  € 12,45 per maand  Pupillen (6-11 jaar) € 13,30 per maand 
KombiFit  €   8,95 per maand  Spelende welpen € 11,20 per maand 
Niet-spelend lid   €   7,45 per maand  Kangoeroes (t/m 5 jaar) €   6,85 per maand 
 

o Tijdens de vergadering zijn een aantal technische vragen gesteld over de jaarstukken en de begroting. 
Mocht er ook na de ledenvergadering nog technische vragen zijn dan zijn de penningmeesters uiteraard 
bereid om die toe te lichten.  
 

o Bert Kosmeijer is tijdens de ledenvergadering benoemd als erelid van E.K.C.A. Bert heeft zich -conform 
art. 5.2 van de statuten- lange tijd ingezet voor de korfbalsport door werkzaam te zijn bij het KNKV. 
Momenteel is Bert actief in de Stichting tot Exploitatie van E.K.C.A. Cantines en de kantinecommissie en 
staat hij vaak achter de bar. Nogmaals van harte gefeliciteerd met je benoeming Bert!  
 

o E.K.C.A. heeft twee vertrouwenspersonen; één mannelijke en één vrouwelijke. De vrouwelijke 
vertrouwenspersoon was vacant en Femke Jansen heeft aangegeven deze rol op zich te willen nemen. 
Zij is vervolgens door de leden benoemd. Henk van der Weijden is de andere vertrouwenspersoon.  
 

o Dit seizoen -2018/2019- willen we steviger inzetten op het promoten van E.K.C.A. via social media. 
Deels zijn we hier al mee bezig, bijvoorbeeld door flyers voor de kangoeroetrainingen op de 
Facebookpagina’s van de wijken in Arnhem-zuid te posten en door advertenties via Facebook te 
verspreiden. Maar het gaat nog niet helemaal gecoördineerd en systematisch. Het kan een stap beter. We 
hebben dat ook heel hard nodig. Kinderen en ouders die een sport zoeken denken vaak niet als eerste 
aan ons, dit in tegenstelling tot sporten als voetbal of hockey. We zullen er hard aan moeten trekken om 
korfbal en E.K.C.A. op het netvlies van Arnhem-zuid te houden. 
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In de komende tijd gaan Renzo, Mark, Didier, Laurent en Taco een content-kalender bouwen (en 
uitvoeren) waarmee we systematisch beter zichtbaar zijn op social media. Ook is er in de begroting meer 
geld uitgetrokken om promotieacties te kunnen uitvoeren. En uiteraard hebben jullie hulp ook nodig. Zet 
eens wat leuke foto’s of filmpjes op de tijdlijn van E.K.C.A. en laat zien dat je bij een gave club zit! Reclame 
maken helpt!  

 

• Momenteel loopt de Grote Club Actie, alle jeugdleden hebben verkoopboekjes gekregen. De opbrengst van 
de Grote Club Actie is een mooie aanvulling voor de kas. En voor de spaarpot van de jeugdleden, net als vorig 
jaar mogen zij € 0,50 per verkocht lot zelf houden. Voor de (jeugd-)leden die nog een verkoopboekje extra 
willen: ze liggen op de bar. Volle boekjes kun je inleveren in de doos op de bar. Dit kan t/m 16 november 
(eerder is natuurlijk ook goed).  

 

• Een ongelukje zit in een klein hoekje. Vandaar dat we in de teamtassen een eerste hulp tasje gestopt. In het 
tasje vinden jullie spullen voor eerste hulp op het veld of de zaal. Bijvoorbeeld pleisters, ontsmettingsspray en 
een isolatiedeken. Is er meer aan de hand? Dan vind je in de kantine een volledige verbandkist. Uiteraard zijn 
de spullen voor iedereen die hulp nodig heeft. Dit kunnen ook tegenstanders of publiek zijn. Let als team zelf 
even op of je het tasje moet aanvullen na gebruik.  

 

• We merken dat ouders niet altijd helemaal scherp hebben wie wat doet in de vereniging. Zeker voor nieuwe 
ouders is dat ook best lastig. Binnenkort stoppen we in de teamtassen een ‘smoelenboek’ met de namen, 
contactgegevens en foto’s van de mensen die een rol hebben binnen de vereniging.    

 

• Tijdens de herfstvakantie zijn er geen trainingen voor de jeugdteams. Dit zijn dinsdag 16 en donderdag 18 
oktober. Op dinsdag 16 oktober is er dan ook geen ‘Eten bij E.K.C.A.’. De senioren en de A1 kunnen in 
teamverband afspreken of ze wel of niet willen trainen in die week.  
 
Op 27 oktober zijn de laatste wedstrijden op het veld, begin november gaan we weer de zaal in. De 
trainingsdagen in de zaal zijn maandag, dinsdag en donderdag. Binnenkort volgt informatie over de 
trainingstijden van de verschillende teams. Het is daarbij altijd wat schipperen om alles passend te krijgen. 
In de zaal hebben we een beperkt aantal uren en de ruimte is krapper dan op het veld.  Tijdens de zaalperiode 
verschuift het ‘Eten bij E.K.C.A.’ naar donderdag.  

 

• 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 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 …   
 

• Save the dates:  
o 13 oktober: laatste E.K.C.A. zaterdag van dit veld seizoen. ’s Avonds is er soep en hamburgers. Schrijf 

je in om mee te eten!  
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 1e en aansluitend een 

oefenwedstrijd van het 1e.   
Kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website.  

 

• Ledenmutaties:  
Overschrijving van trimmer naar niet-spelend lid:  
Edith Schaap per 1-10-2018 
 
Bedankt als lid:  
Marne van Wijk (pupillen) per 5-9-2018 
Darren en Hayley Gruppelaar (pupillen) per 5-9-2018  
Evelien Aikema (kangoeroe) per 1-12-2018 

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


