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

Nieuwsbrief januari 2019 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 

• 2019 begon feestelijk! Op vrijdag 4 januari hebben wij ’s ochtends een brunch gehouden voor de kangoeroes 
t/m de C-jeugd en hun ouders. ’s Avonds was onze nieuwjaarsreceptie met feestavond.  
De brunch -of in de toekomst een andere activiteit- is de eerste in een nieuwe traditie. Ook voor de kids is het 
immers leuk om elkaar weer even te zien na de feestdagen en een poosje geen trainingen.  
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben wij onze jubilarissen gehuldigd in zijn ook andere EKCA-nezen in het 
zonnetje gezet. We zetten ze nog even op een rijtje: 
 
Jubilarissen: 

o Marja van Dijk, 50 jaar lid 
o Ron Hoogendoorn, 50 jaar lid 
o Rob Lambermont, 40 jaar lid 
o Martine Hese, 25 jaar lid 
o Josien van Manen, 10 jaar jeugdlid 

Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum! 
  
En ook in het zonnetje stonden: 

o Bert Kosmeijer ontving het speldje dat hoort bij het ere-lidmaatschap van EKCA. 
o De oliebollenschaal ging naar de trainers van de kangoeroes. Dit zijn Gineke Wolters en Anne ten 

Brinke als vaste trainers en ook de jeugdleden die hen daarbij hebben geholpen, Neona Verhorik, 
Lindsey Blaauw en Youri Huitink. 

o Wij bedankten Geert Gertsen voor zijn inzet in onze kantine en voor Tom Greep hadden we een 
attentie voor zijn jarenlange inzet als webmaster. 

o De Bugtertrofee was voor Mark Bijlsma voor zijn inzet voor de nieuwe website (binnenkort te 
bewonderen). 

o En tenslotte ging de Jan Beenen stopwatch naar Jeroen Greep voor zijn tomeloze inzet voor EKCA. 
 

• Zoals veel van jullie wel weten stopt Peter Beenen aan het einde van het seizoen als trainer/coach van EKCA-
CIBOD 1. Hij heeft dan 5 seizoenen ons 1e team geleid.  
Wij werven onze nieuwe trainer online via Facebook en de KNKV-site. Binnenkort zie je het daar voorbij komen. 
En uiteraard vragen wij ook onze contacten.     
 

• Op dinsdagavond is het een aantal keren voorgekomen dat er niemand in de kantine was, terwijl de deur 
naar buiten niet op slot was. Dat kan natuurlijk niet. We hebben besloten dat op dinsdag in het eerste deel 
van de avond de buitendeur en de rolgordijnen gesloten blijven. Iedereen kan dan via de hoofdingang van 
de sporthal en vervolgens de tussendeur de kantine in en uit. Tegen de tijd dat er mensen in de kantine blijven 
kunnen de rolgordijnen omhoog en mag de buitendeur open. Verzoek aan eenieder om ook op andere avonden 
(maandag- en donderdagavond) hierop attent te zijn.     

 

• Voor de periode januari-maart staan nog diverse bardiensten en scheidsrechterstaken open. Kijk even in 
de KNKV-app of op het mededelingenbord of je een bardienst kunt draaien of een wedstrijd kunt fluiten.   

 

• We zien het animo voor het ‘Eten bij EKCA’ wat teruglopen. We gaan kijken waar dat aan ligt en wat we voor 
de komende tijd moeten doen. We gaan dit vragen d.m.v. een enquête bij de kangoeroes t/m de C.   

 
Om dan gelijk maar even reclame te maken: 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.  Opgeven kan via de lijst op 
het mededelingenbord of via eten@ekca.nl 
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• Op 13 april a.s. spelen de beste korfbalploegen van Nederland de zaalkorfbalfinale in Ziggodome. Naast een 
mooie korfbalwedstrijd is dit altijd een gezellig (familie)evenement. Ga jij dit jaar ook mee? Geef je dan even 
op bij Gineke Wolters. Dan kopen we gezamenlijk kaartjes. De kosten van de kaartjes bedragen naar 
verwachting € 30,--.  
 

• Maandag 28 januari a.s. lopen wij voor de eerste keer onze nieuwe oud papier wijk. Ivona Blaauw en Dirk-
Jan Velderman bijten het spits af. Kunnen we gelijk even kijken hoe het gaat en of we nog iets moeten bijsturen.  
 
Voor de oud papier lopers van februari en later: 

- Stem in het team even af wie gaat lopen. 
- Schoenen, hesjes en handschoenen liggen in de kantine. Haal ze zelf even op, bijvoorbeeld de week 

voordat je gaat lopen. 
- De vrachtwagen staat om 18.30 uur klaar op de parkeerplaats van wereldrestaurant Atlantis.   
  

Moment    

  24 Juni Sen 1 

  22 Juli Sen 2 

28 Januari Ivona en Dirk-Jan 26 Augustus Sen 3 

25 Februari E 23 September Sen 4 

25 Maart  D 28 Oktober Sen 5 

29 April C 25 November Sen 4 

27 Mei A 23 December F 

 
 

• EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja, dat kan! 
- Ga naar http://www.Sponsorkliks.nl of kopenvoorjeclub.nl 
- Geef EKCA 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 EKCA. 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 EKCA 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.  
 

• Ledenmutaties: geen mutaties 
 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan. 
 
 
 

 

http://www.sponsorkliks.nl/
https://kopenvoorjeclub.nl/

