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

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

• Welkom terug! Het nieuwe seizoen is weer van start gegaan en we zijn alweer twee weken aan het trainen. 
We hopen dat jullie van de vakantie hebben genoten en weer vol energie op het veld staan. Ook tijdens de 
vakantie is er hard gewerkt om het nieuwe seizoen goed te kunnen starten. Veel dank aan de (J-)TC die zorgen 
voor o.a. de teamindelingen en het maken van de roosters voor de trainingen, de bouwploeg o.l.v. Gerrit Wijers 
voor het maken van een mooie nieuwe kast in de kantine, Vincent en Dirk-Jan hebben de sponsorborden 
opgehangen, de trimmers die hebben gezorgd voor een schone kantine, de penningmeesters die zorgen voor 
het financieel afsluiten van het seizoen en het opstellen van de jaarstukken en begroting. Die hebben we straks 
weer bij de ledenvergadering nodig.  
 

• De ledenvergadering (Jaarlijkse Algemene Vergadering) houden we dit jaar op vrijdagavond 27 september. 
Kom vooral naar deze vergadering, want dit is hét moment dat jij als lid van E.K.C.A.-CIBOD of als ouder van 
een jeugdlid je stem kunt laten horen en de toekomst van onze vereniging mee kan bepalen.  
De uitnodiging voor deze vergadering komt naar je toe en de financiële stukken van de vereniging liggen vanaf 
13 september in de kantine.  
 

• Eén van de grootste uitdagingen voor ons als vereniging is het aantrekken van nieuwe leden. Waar mensen 
vrij snel sporten zoals voetbal en hockey weten te vinden is de aanloop bij ons vele malen lager. We hebben 
weliswaar op dit moment mooie volle teams, maar we hebben door het jaar heen ook leden die stoppen of 
geblesseerd raken. Met een wat grotere vereniging vang je het verloop makkelijker op.  
Voor het aantrekken van nieuwe leden vragen we ook nadrukkelijk jullie hulp; neem eens vriendjes/ 
vriendinnetjes/buren mee naar de training, plaats leuke berichtjes op Facebook en Instagram of verzin iets 
anders om E.K.C.A.-CIBOD mooi te laten zien.   
 
Eén van de dingen die wij hebben bedacht is dat elk team (senioren én jeugd) aan het eind van de 
wedstrijddag een kort verslagje (of iets van foto’s of iets anders creatiefs) aanlevert bij de webmaster 
Didier en Laurent. Zij maken er een wrap-up van het weekend van en plaatsen dat dan op de site en 
Facebook. Als alle E.K.C.A.-leden dit vervolgens delen, maken we samen mooie reclame voor onze club. Dus 
spreek per team even af wie er wat wanneer gaat maken. Lever je bijdrage zondag vóór 14.00 uur aan bij 
webmaster@ekca.nl 
 

• KNKV heeft besloten dat vanaf dit nieuwe seizoen er bij het breedtekorfbal onbeperkt mag worden gewisseld 
door dezelfde speler. Dus de regel dat een en dezelfde speler maar één keer mag worden terug gewisseld 
geldt niet meer. Voor vragen hierover: neemt contact op met Wolfgang Zahn. 

 

• Zoals wij voor de vakantie al aangaven zijn de voorbereidingen voor het nieuwe zaalseizoen 2019-2020 
alweer in volle gang. Op dit moment is al duidelijk dat wij op dinsdag, woensdag en donderdag in de zaal 
trainen, alle dagen vanaf 18.00 uur. In totaal hebben we voldoende uren om alle teams goed te kunnen laten 
trainen, de (J-)TC gaat een rooster maken en die komt spoedig jullie kant op. Dat biedt voor jullie de 
gelegenheid om andere agenda’s op de trainingen af te stemmen.  
Over de wedstrijden zijn wij nog in gesprek met het Sportbedrijf. Om ruimte te kunnen bieden aan de 
volleybalvereniging heeft het Sportbedrijf ons op meerdere wedstrijddagen in De Laar-West gepland. Daarover 
voeren wij op dit moment nog het gesprek met het Sportbedrijf.  
 

• Vanuit de (J-)TC vinden we dat wij duidelijker zichtbaar willen zijn in de teams. We hebben daarom per team 
een buddy/aanspreekpunt gekozen en daar kun je als teamlid, ouder of trainer altijd bij terecht met 
bijvoorbeeld vragen. Het aanspreekpunt hebben wij zo gekozen dat hij/zij geen trainer is van een team en ook 
geen ouder van een jeugdspeler in het team.  

o Sen 3: Martine Hese 
o Sen 4: Gineke Wolters 
o Sen 5: Vincent van Vulpen 
o B1: Dirk-Jan Velderman 
o D1: Gineke Wolters en Rianne van Santen 
o E1 / E2 / F1: Martine Hese en Wim van Santen 

mailto:webmaster@ekca.nl
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• De Grote Clubactie komt er weer aan! Via de Grote Clubactie halen we jaarlijks een mooi bedrag op dat we 
bijvoorbeeld besteden aan nieuwe ballen of -zoals twee jaar geleden- een kidskorf. Vanaf 14 september 
kunnen we weer loten verkopen en kort voor die tijd krijgen alle jeugdleden van ons een verkoopboekje. 
Jeugdleden krijgen per verkocht lot € 0,50 uitgekeerd als beloning voor hun inzet.  
 
De Grote Clubactie heeft ook een variant voor sponsors en teams, dit zijn de superloten. Eén superlot kost  
€ 150,-- en daarmee koop je ineens 50 gewone loten. Weet je iemand die een superlot wil kopen of wil je er 
zelf een aanschaffen? Neem even contact op met Dirk-Jan.  
  

• Op 9 november vieren wij het 110-jarig bestaan van E.K.C.A., daarmee zijn wij een van de oudere 
korfbalverenigingen van Nederland. We zetten de verjaardag van onze vereniging luister bij met een middag- 
en avondprogramma. Dus hou de datum in je agenda vrij en vier het feestje mee! Programma en uitnodiging 
volgen.  
 

• De planning van het oud papier halen verloopt volgens onderstaand schema. Hesjes, handschoenen en 
schoenen liggen in het clubhuis in de nieuwe kast. 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    

23 september 2019 Sen 4 januari 2020 D 

28 oktober 2019 Sen 5 febuari 2020 B 

25 november 2019 F maart 2020 Sen 1 

23 december 2019 E april 2020 Sen 2 

 

• 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 27 september: Jaarlijks Algemene Ledenvergadering 
o 9 november: feest vanwege het 110-jarig bestaan van E.K.C.A.  

 
Kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website.  
 

• Geboren:  
Op 6 augustus jl. is Milan geboren. Trotse ouders zijn Angelo Cuppen en Anne Cuppen-Brinkman. 
 
En op 29 augustus jl. is Jax geboren, zoon en broertje van de trotse ouders Erik Tangerink en Renate Meurs - 
Tangerink en van grote zus Yara. De trotse (over-)grootouders zijn Sjors, Rina, Ina, Gerda en Ap.  
 
Namens bestuur en leden van harte gefeliciteerd met de geboorte van deze twee prachtige jongens. Geniet 
ervan! 
 

• Ledenmutaties:  
Nieuwe leden: augustus/september 2019 
Sander Koenders   
Esmée Praas  
Sheila Wendt  
 

  

http://www.ekca.nl/
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Overgeschreven naar niet-spelend lid per 01-09-2019: 
Max Suijkerbuijk  
Frans Rothuizen  
 
Bedankt als lid: 
Luna Portenge per 01-09-2019 (+ 2 maanden nabetaling) 
Koen van der Wiel per 01-11-2019 (+ 2 maanden nabetaling) 
Lindsey Blaauw per 01-07-2019  

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

 


