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

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

• We zijn alweer een paar weken aan het trainen in de zaal en de eerste wedstrijden worden dit weekend 
gespeeld. We wensen iedereen weer een fijn zaalseizoen toe. 
In de zaal gelden weer wat specifieke regels die we graag onder jullie aandacht brengen: 
- De beheerder opent de kleedkamers een kwartier voor de training of wedstrijd. Een kwartier na de 

laatste training of wedstrijd moeten we ook weer uit de kleedkamers zijn. Vlot douchen en opruimen dus. 
Sommige beheerders hanteren deze regels wat strikter, sommige wat losser. Ga niet mopperen op een 
beheerder die deze regels wat strikter hanteert. Hij heeft gewoon gelijk.   

- Zie schema (op deur naar gang) welke kleedkamers er door de week (training) gebruikt moeten worden. 
- De bergruimte van de hal is geen speeltuin voor kinderen. Help als trainer/coach/ouder om spelende 

kinderen uit de bergruimte te houden. Ook de gang is geen speelruimte. 
- Na de training/wedstrijd dienen de ballen te worden opgeruimd of kunnen, in overleg met het volgende 

team blijven liggen. Idem met gebruikt materiaal/korven. F-, E- en D-teams dienen altijd op te ruimen i.v.m. 
andere maat.  
 

• Tijdens het zaalseizoen is er altijd wel één wedstrijddag waarop de weersomstandigheden niet zo best zijn. 
Vraag is dan of wij veilig naar de wedstrijd én terug naar huis kunnen rijden.  
Binnen E.K.C.A. gaan we daar als volgt mee om: 
- Thuiswedstrijden zeggen wij nooit af. Het is aan de tegenstanders of zij wel of niet willen rijden.  
- Bij uitwedstrijden beoordelen wij (in overleg met het wedstrijdsecretariaat) per wedstrijd of het 

verantwoord is om te gaan. De omstandigheden van een wedstrijd vroeg in de ochtend kunnen immers 
heel anders zijn dan een wedstrijd aan het einde van de dag. De beslissing nemen wij zo laat mogelijk -
soms op de dag zelf- op basis van de dan beschikbare informatie. Bij die beslissing staat veiligheid 
uiteraard voorop. En die veiligheid kan soms heel subjectief zijn. Dat respecteren we.     

 

• Onze oud papier wijk verandert! In december halen we nog oud papier op in Presikhaaf. Vanaf januari 2019 
ligt onze wijk in Elderveld (omgeving Alkmaarsingel; achter Wereldrestaurant Atlantis). De ophaaldag verschuift 
naar elke 4e maandag van de maand.  
De verschuiving van de wijken maakt onderdeel uit van een groter plan van de gemeente Arnhem om de oud 
papier wijken eerlijker over verenigingen te verdelen. Dit plan had de gemeente al langer en nu geven zij er 
uitvoering aan. In de vorige nieuwsbrief hadden wij het oud papier lopen verdeeld over de teams. Hierbij de 
herhaling. De momenten staan ook in de KNKV-app.    

  

Moment    

  Juni 2019 Sen 1 

December 2018 Sen 4 Juli 2019 Sen 2 

Januari 2019 F Augustus 2019 Sen 3 

Februari 2019 E September 2019 Sen 4 

Maart 2019 D Oktober 2019 Sen 5 

April 2019 C November 2019 Sen 4 

Mei 2019 A December 2019 F 

 

• De Grote Clubactie is weer goed geslaagd! Veel dank voor jullie inzet! In totaal hebben wij 320 loten verkocht, 
daarmee is ca. € 770,- verdiend. Daarvan is ca. € 630,- voor de clubkas ca. € 140,- voor de jeugdspelers. Dit 
betalen we binnenkort uit.  
 

• Voor de F organiseren we in dit zaalseizoen op elke 1e maandag van de maand een vriendjes/vriendinnetjes 
training. Dus neem je klasgenootje of buurmeisje mee en ga lekker samen korfballen!  

 
Eerstvolgende Vriendjes/vriendinnetjes op: 10-12-2018, 21-01-2019, 18-02-2019  en 18-03-2019. 
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• Trainingstijden zijn enigszins aangepast t.o.v. de vorige nieuwsbrief. De definitieve tijden zijn: 
 

Maandag  

18.00 – 19.15 F + oudere kangoeroes 

19.15 – 20.00  C + 5 

  

Dinsdag  

18.00 – 19.00 D + E 

19.00 – 20.00 A + KombiFit + Trimmers 

20.00 – 21.00 4 + (2 of 3; met uitloop) 

21.00 – 22.00 1  

  

Donderdag  

18.00 – 19.00 C + D + E 

19.00 – 20.00 A + 4 + 5  

20.00 – 21.00  1 + (2 of 3)  

  2 en 3 trainen om de week op dinsdag of donderdag.  
 

• Tijdens het zaalseizoen is het ‘Eten bij EKCA’ op donderdag. Om 17.00 uur is de kantine open en kun je tegen 
betaling lekker mee-eten. Ook voor teams die later op de avond trainen is het mogelijk om 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.   

 

• Tijdens trainingen en wedstrijden willen we vaker (actie)foto’s maken voor onze website en Facebook-pagina. 
We hebben hiervoor een mooie camera geleend. En om ook mooie foto’s te krijgen organiseren we een 
instructiemomentje door een goeie fotograaf. Geef je even op bij Dirk-Jan als je hierbij aanwezig wil zijn. Dat 
kan via voorzitter@ekca.nl.  
 

• E.K.C.A. sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan! Zeker tijdens de feestelijke decembermaand! 
- Ga naar http://www.Sponsorkliks.nl of kopenvoorjeclub.nl 
- Geef E.K.C.A. op als goed doel 
- Ga via deze sites naar de webwinkel van je keuze, bijvoorbeeld BOL.com en regel je aankoop 
- Bij de betaling aan bijvoorbeeld BOL.com heb je al geld verdiend voor E.K.C.A. De club krijgt namelijk een 

percentage van het geld dat jij besteed.   
 

• 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 (kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website): 
o 28 november: Sinterklaas voor de jeugdteams 
o 22 december: Kerstbingo   
o 4 januari: Nieuwjaarsreceptie  
 

• Ledenmutaties: 
Nieuwe leden: 
Carl Muyser: per 1-11-2018 KombiFit 
Mirjam Aerts-De Jonge: per 1-11-2018 KombiFit 
Rick Kobus: per 1-11-2018, senioren 
Yaroslav van Hal: per 1-11-2018, pupillen 
Evelien Aikema: per 1-12-2018 kangoeroe (had opgezegd, maar heeft zich bedacht!) 
Stan Hekkers: per 17-11-2018 (terug van weggeweest) pupillen 
Jenessa Peters: per 1-1-2019, pupillen 
 
Overschrijving naar niet-spelend lid: Gerben de Vries per 1-11-2018 (senioren) 
 
Bedankt als lid: Emmaly Snijder (aspiranten) 1-12-2018 + 2 maanden 
 

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