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

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

Het seizoen 2018-2019 zit er op! De laatste wedstrijden zijn op 15 en 16 juni gespeeld. De jeugdteams gaan
nog naar het toernooi van Oost-Arnhem en het weekend daarna op kamp. En dan zit het er echt op.
Wij kijken terug op een mooi seizoen en we hopen dat jullie dat ook doen. Daarom ook veel dank aan iedereen
die zijn tijd inzet om samen E.K.C.A. te maken wat we zijn. Uiteraard doe je dat omdat je er zelf veel lol aan
beleefd, en daarmee bezorg je een ander ook plezier. We denken dan bijvoorbeeld aan alle trainers, coaches
en scheidsrechters. Of de mensen die buiten het speelveld E.K.C.A. vormgeven, bijvoorbeeld achter de bar,
activiteitencommissie, kantinecommissie of als (J-)TC. Even lekker vakantie en dan gaan we er medio
augustus weer tegenaan in een nieuw seizoen!
Het veldseizoen heeft ook 2 kampioenen opgeleverd: alle felicitaties aan de F1 en C1! Top gedaan! Geen
kampioen geworden? Ook prima, we korfballen voor ons plezier en als je lol hebt gehad is het seizoen ook
geslaagd.

•

De trainingen van volgend seizoen starten weer op dinsdag 20 augustus. Over de exacte trainingstijden
informeren wij jullie tijdig.

•

Op 15 juni hebben we afscheid genomen van onze hoofdtrainer Peter Beenen. Na 5 jaar leiding te hebben
gegeven aan ons 1e team hebben Peter en wij besloten om uit elkaar te gaan. Peter wordt hoofdtrainer bij
Zwaluwen uit Zevenaar en wij wensen hem daar alle goeds toe.
Inmiddels hebben wij een nieuwe hoofdtrainer weten aan te trekken: Arthur Lindeboom. Daar zijn we natuurlijk
super blij mee! Voor veel E.K.C.A.-nezen is Arthur een bekende, hij heeft ondermeer in E.K.C.A. 1 gespeeld.
Met het aantrekken van Arthur denken wij een belangrijke impuls te geven in het tactische spel van ons 1e.
Een eerste ontmoeting tussen de nieuwe hoofdtrainer en het 1e teams heeft al plaatsgevonden. Wij wensen
Arthur en het 1e een mooi nieuw seizoen met elkaar!

•

De voorbereidingen voor het nieuwe zaalseizoen 2019-2020 (ja, inderdaad, het zaalseizoen) zijn alweer in
volle gang. Momenteel zijn wij met de gemeente in gesprek over de dagen en tijden dat wij de zaal kunnen
gebruiken. Dat is een hele toer, want er komt een grote volleybalvereniging in de Elderveldhal en die worden
de grootste gebruiker van de hal. Ook zij zullen tijdens de winterperiode iets moeten opschuiven voor ons,
maar duidelijk is dat het geheel krap gaat worden. Wij werken daarom verschillende scenario’s uit die we straks
met jullie kunnen bespreken als we wat meer duidelijkheid hebben wat we exact krijgen.
Met dit bericht willen we jullie vooral meegeven dat het komende zaalseizoen er waarschijnlijk anders uit zal
zien dan vorige jaren.

•

In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat de aanblik van het veld veranderd. Er komen
sponsorborden te hangen. Dat plan gaat nog steeds door, alleen hadden we wat tegenslag bij het ophangen
van de borden. We zoeken nog even naar een goede oplossing en dan starten wij volgend seizoen met 4
borden.
Wil je zelf ook een bord of ken je iemand die ons wil sponsoren? Neem even contact op met Vincent van
Vulpen via sponsoring@ekca.nl en dan helpen we je graag verder.

•

Op Hemelvaartsdag (30 mei) was onze jaarlijkse Familiedag. 34 koppels streden in de middag om de bokaal
van het koppelschieten. Na een spannende finale bleken Sven Praas en Albert Langendoen te sterk voor Edith
Schaap en Gerda Alkema. Van harte gefeliciteerd mannen! Aansluitend hadden we een gezellige BBQ en
feestavond. Top dag en veel dank aan de organisatie!

•

Hebben jullie de nieuwe website al gezien? Didier en Laurent Rothuizen en Mark Bijlsma hebben www.ekca.nl
flink onder handen genomen en dat is goed gelukt! Alle info makkelijk en overzichtelijk bij elkaar, zeker even
het bekijken waard. Via www.ekca.nl kun je ook makkelijk bij onze pagina’s van Sponsorkliks, de Vriendenloterij
en Kopen voor de club komen. Zo makkelijk was het sponseren van E.K.C.A. nog nooit.

Secretariaat E.K.C.A.:
Gerda Tangerink

Katwoudehof 44
6843 BX Arnhem

E-mail: secretaris@ekca.nl
Tel.: 026-3816716 of 06 – 49834845

E.K.C.A.
Eerste Korfbal Club Arnhem
Opgericht: 7 november 1909
Voor de website en de Facebookpagina kunnen we altijd mooie foto’s gebruiken. Heb je mooie foto’s? Stuur
ze naar webmaster@ekca.nl
•

Vanaf 28 juni is er weer een E.K.C.A.-jeugdkamp. Het thema is Ridders en Prinsessen. De kampboekjes zijn
inmiddels uitgedeeld en de leiding heeft er veel zin in! Als je vragen hebt over het kamp kun je altijd bij de
hoofdleiding terecht, dat is Wim van Santen.

•

Als jullie nog (reiskosten) declaraties hebben van afgelopen seizoen dan ontvangen wij die graag vóór 1 juli
a.s. i.v.m. het afsluiten van de boekhouding. Heb je vragen over (reiskosten)declaraties? Neem dan even
contact op met Ivona Blaauw (penningmeester@ekca.nl)
I.v.m. de afsluiting van de boekhouding zal de contributie-inning voor de maand juli zal wat later plaatsvinden
dan gebruikelijk.

•

De planning van het oud papier halen verloopt volgens onderstaand schema. Hesjes, handschoenen en
schoenen liggen bij EKCA achter het gordijn. Let op: werkschoenen met stalen neuzen zijn verplicht! De
chauffeur controleert hierop en stuurt je weg als je op je gympen aankomt. Regel de schoenen en hesjes
daarom op tijd.
Moment
24 juni
22 juli
26 augustus

Sen 1
Sen 2
Sen 3

23 september
28 oktober
25 november
23 december

Sen 4
Sen 5
F
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 van Santen en Julia Klein 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

•

E.K.C.A. sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan!
Ga naar www.ekca.nl en tik op de links van “Sponsorkliks” of “Kopen voor de club”;
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 22 juni: Oost-Arnhem toernooi voor F / E / C / A teams
o 28 t/m 30 juni: E.K.C.A.-jeugdkamp
o 20 augustus: 1e trainingen van het nieuwe seizoen
o 27 september: Jaarlijks Algemene Ledenvergadering
o 9 november: feest vanwege het 110-jarig bestaan van EK.C.A.
Kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website.

•

Ledenmutaties:
Nieuw leden
Damien v.d. Rhee, spelend lid (aspiranten) per 01-06-2019
Jessica Loopstra-Aalbers en
Sietze Loopstra: KombiFit per 14-05-2019
Meredith Olensky – KombiFit per 03-06-2019
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Overschrijving naar trainend lid: per 1 april 2019
Marijn Schaberg per 01-07-2019
Martine Hese per 01-06-2019
Bedankt als lid:
Jenessa Peters (pupillen) per 01-07-2019
Sharon Brinksma (senioren) per 01-07-2019
Lindsey Blaauw blijft toch spelend lid.

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

Secretariaat E.K.C.A.:
Gerda Tangerink

Katwoudehof 44
6843 BX Arnhem

E-mail: secretaris@ekca.nl
Tel.: 026-3816716 of 06 – 49834845

