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****************************************************************************************** 
Nieuwsbrief april 2019 

************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.  
 
• De eerste speelronde van dit veldseizoen was het Paasweekend. Het KNKV stelt deze datum vast met als 

argument dat ze dan de meivakantie vrij kunnen plannen. Meerdere teams hebben dan ook lekker in het 
zonnetje hun wedstrijdjes afgewerkt. Een aantal wedstrijden zijn ook verplaatst, onder andere naar 
dinsdagavond 7 mei en dinsdagavond 14 mei. Wellicht is het op dat moment voor de trainende teams wat 
inschikken. We rekenen daarbij op jullie begrip.  
 

• Binnenkort verandert de aanblik van het veld! Er komen sponsorborden te hangen! Daar zijn we natuurlijk 
super blij mee. Naast een sponsorbijdrage die deze bedrijven leveren, kunnen deze borden ook een aanzet 
zijn voor meer bedrijven die zich achter ons scharen. 
Wij verwelkomen de volgende 4 bedrijven: 

- Onze hoofdsponsor CIBOD  
- Salarisbedrijf.nl  
- De Feestcentrale  
- Chin. Ind. Restaurant Fong Sho (Winkelcentrum Elderveld) 

Op het moment dat de borden hangen plannen we een feestelijke opening.  
 
• Op dinsdag 16 april gaven de trainers van Doe-raak (www.doe-raak.nl) een clinic aan onze E-, D- en C- jeugd. 

In deze clinic werkten de teams aan samenwerking en focus. En dat deden ze door technieken uit diverse 
vechtsporten te gebruiken. Naast een nuttige training was het voor de teams vooral erg leuk om te doen.  
Tot aan juni komen de trainers van Doe-Raak een paar keer vaker bij ons. En daarna beoordelen we of wij na 
de zomervakantie een langdurige samenwerking met hen aangaan.    
 

• Op Hemelvaartsdag (30 mei) is weer onze jaarlijkse Familiedag. Je kan je weer inschrijven voor het 
koppelschieten, de strafworpcompetitie en de barbecue. Op onze E.K.C.A.-site en Facebookpagina staat de 
uitgebreide informatie over de Familiedag. Via de mail zullen alle (oud) leden ook nog een uitnodiging voor 
deze dag ontvangen. 
 

• Van tot 28 t/m 30 juni is er weer jeugdkamp.  
 

• Teamuitjes: per jeugdlid is er een bedrag van € 12,50 beschikbaar voor een teamuitje. De datum en invulling 
van het teamuitjes wordt in onderling overleg binnen het team geregeld. We raden jullie aan om data te plannen 
voor de agenda’s vol lopen met andere activiteiten. Het geld voor het teamuitje kunnen jullie regelen met 
onze penningmeester Ivona, bij voorkeur per mail. (penningmeester@ekca.nl).  

 
• De planning van het oud papier halen verloopt volgens onderstaand schema. Hesjes, handschoenen en 

schoenen liggen bij E.K.C.A. achter het gordijn.  
 

Moment Team Moment Team 
27 mei A (Josien + 23 september Sen 4 
24 juni Sen 1 28 oktober Sen 5 
22 juli Sen 2 25 november F 
26 augustus Sen 3 23 december E 

 
• Zoals jullie weten hebben onze jeugdteams gave blauwe hoodies. Deze hoodies zijn ook in grotere maten en 

andere kleuren te bestellen. Dus als je er zelf een wil dan kan dat natuurlijk! Ze kosten € 25,-- per stuk (vooraf 
te betalen). Bij Rianne en Julia kun je informatie over de kleuren en maten opvragen, bij hen plaats je ook je 
bestelling. Rianne en Julia zijn o.a. te bereiken via kleding@ekca.nl  
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• E.K.C.A. sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan!  

- 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:  

o 30 mei (Hemelvaartsdag): Familiedag  
o 28 t/m 30 juni: Jeugdkamp 
o 9 november: feest vanwege het 110 jarig bestaan van E.K.C.A.  

 
Kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website.  
 

• Ledenmutaties:  
Nieuwe leden:  
Simonet Aikema - kangoeroe per 1 april 2019 
Zoë Brinkman - pupil per 1 april 2019 
Tanja Cornelissen-Baakman - senioren per 1 april 2019 
Joey van Hees - kangoeroe per 1-5-2019 
 
Overschrijving naar trainend lid 
Danique v.d. Weerd: per 1 april 2019 
 
Bedankt als lid:  
Ralph de Goey per 1 april 2019 contributie tot 1-6-2019 
Jet Marang per 1 mei 2019 contributie tot 1-7-2019 

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