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

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

• Op 27 september vond onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats. Met een opkomst van 50 leden 
en ouders van jeugdleden was dit een goed bezochte vergadering. Het tekent - denken wij - de betrokkenheid 
bij de club en dat is iets om trots op te zijn.  
 
Een impressie van de vergadering: 
- De behandeling van de financiële stukken van de vereniging ging uitermate vlot. Binnen 20 minuten waren 

de jaarstukken, begroting en nieuwe contributietabel (zie hieronder) vastgesteld. Met dank aan onze 
penningmeester en degene die bij de financiële stukken hebben geholpen (Ivona, Ron, Mandy en Dirk-
Jan). We maken nu al een aantal jaar een boekje van de financiële stukken en dat helpt bij het vlot laten 
verlopen van de vergadering.  

- Over de begroting van de Stichting ontstond een wat langer gesprek, waarin ondermeer de samenwerking 
tussen Stichting en vereniging aan de orde kwam. Besloten is dat een commissie met daarin Joop 
Anderson, Gerrit Wijers, Henk van der Weijden, Wim van Santen en Dirk-Jan Velderman onderzoekt hoe 
de samenwerking kan verbeteren.  

- Een speciaal moment van aandacht voor Gerrit Wijers! Tijdens de ledenvergadering hebben wij aan de 
leden voorgesteld om Gerrit te benoemen tot erelid van de vereniging, hetgeen met luid applaus is 
vastgesteld. Gerrit heeft gedurende zijn lidmaatschap veel betekend voor de vereniging, zowel op het 
bestuurlijke vlak als aan de technische kant. Zo is hij bijvoorbeeld één van de leden achter het nieuwe 
kunstgrasveld en de gerenoveerde kleedkamers. Gerrit: nogmaals van harte gefeliciteerd! 

- Tijdens de ledenvergadering hebben wij aangegeven dat wij als bestuur 4 lijnen leidend laten zijn bij het 
nemen van onze beslissingen: 

1. Plezier staat voorop. 
2. We willen korfballend beter worden. 
3. Kunnen we het makkelijker maken? 
4. Hoe komen we aan meer leden?  

Vervolgens hebben we met elkaar ideeën verzameld hoe we op deze 4 punten als vereniging vooruit 
kunnen komen. In de komende tijd werken wij de punten uit en zetten we ze om in acties 

- In de terugblik op vorig jaar en het verzamelen van de ideeën voor dit jaar wisselen we -cynisch gezegd -
-‘net als elk jaar’- uit dat we meer van elkaar verwachten als het gaat in invulling van vrijwilligerstaken. We 
kunnen simpelweg niet zonder barmedewerkers, scheidsrechters en oud papier ophalers. Richting elkaar 
doen we wederom de oproep om jezelf voor dit soort taken op te geven. Het wordt je via de KNKV appen 
en lijsten op het bord gemakkelijk gemaakt om je in te schrijven, dus nemen je verantwoordelijkheid. Voor 
de mensen achter de taken is het namelijk niet prettig om met open plekken te blijven leuren. We hebben 
in ieder geval afgesproken dat wij als leden elkaar ook aanspreken op het invullen van die taken. 
Daarnaast zijn bij het verzamelen van ideeën zijn ook oplossingsrichtingen aangedragen om tot beter 
invulling te komen.   

- Tenslotte is ook het bestuur weer herkozen. Misschien gek om dit in de nieuwsbrief (die van onze hand 
komt) zo op te nemen, maar we zijn er trots op dat wij een voltallig bestuur van onze vereniging hebben. 
Dat is zeker niet overal een vanzelfsprekendheid.…  
 

• Contributieaanpassing per oktober 2019:  
Senioren   € 24,10 per maand 
Midweek/alleen zaal  € 17,30 per maand 
Trimmer/trainend lid  € 12,65 per maand 
KombiFit   € 12,65 per maand 
Niet-spelend lid  €   7,55 per maand 
Junioren (16-18 jaar)  € 18,15 per maand 
Aspiranten (12-15 jaar) € 15,30 per maand 
Pupillen (6-11 jaar)  € 13,50 per maand 
Kangoeroes (t/m 5 jaar) €   6,95 per maand 
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• Op 9 november a.s. vieren wij het 110-jarig bestaan van EKCA, 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. Hiervoor is ook hulp nodig bij de kantinediensten. Inschrijven kan via Sportlink-app. 
  

• Medio september heeft een team van EKCA meegedaan aan het programma EchtWaar?! van SBS6 en de 
Vriendenloterij. De uitnodiging om aan het programma mee te doen kwam onverwacht en we hebben in korte 
tijd snel moeten handelen om eraan te kunnen meedoen. Vervolgens hebben we jullie niet mogen informeren 
vanwege de geheimhoudingsplicht die rond het programma geldt … tot nu! Want op 19 oktober is de uitzending 
waar wij aan mee hebben gedaan op televisie. Uiteraard gaat de kantine open en kijken we samen naar het 
programma.  
 
Voor degenen die EchtWaar?! niet precies kennen: het is een spelshow van de Vriendenloterij waar 10 teams 
aan deelnemen. Elke aflevering wordt er € 50.000, -- verdeeld en het geld gaat naar de spelers die alle vragen 
van de aflevering goed weet te beantwoorden. Ben je af? Doe je niet meer mee. Is iedereen af? Dan wordt het 
geld verdeeld over alle deelnemers ….   Kom met ons meekijken. De kantine is om 21.00 uur open, de 
aflevering begint om 21.30 uur.  
 

• Het trainingsrooster voor de zaal is inmiddels gedeeld in alle appgroepen. De zaal trainingen starten op 
dinsdag 5 november. Zie ons rooster op de website www.ekca.nl  
In de vorige nieuwsbrief gaven we al aan dat er op dit moment gesprekken lopen met het Sportbedrijf over de 
beschikbaarheid van de Elderveldhal tijdens wedstrijddagen. Dit gesprek is nog niet afgelopen, vooralsnog 
houdt dit in dat wij op 3 wedstrijddagen staan ingeroosterd in De Laar-West.  
De trainingen zijn wel allemaal in Elderveld en in het totaal hebben wij ook voldoende trainingsuren tot onze 
beschikking.  
 

• Afgelopen najaar zijn er tijdens de veldcompetitie een aantal wedstrijden afgezegd en verplaatst naar een 
andere datum. Op het veld is dat relatief goed te doen, de meeste verenigingen hebben een (kunst)grasveld 
tot hun eigen beschikking en kunnen een wedstrijd makkelijk ergens inpassen.  
Wedstrijden afzeggen en inpassen in de zaal is vele male moeilijker. We willen jullie daarom vragen om 
zeer terughoudend te zijn bij het afmelden voor een wedstrijd; eigenlijk moet je gewoon spelen. Plan a.u.b. 
(familie) uitjes of weekendjes weg om het korfbalrooster heen. Dat voorkomt een hoop gedoe.  
Los nog even van het aspect dat niet op komen dagen bij een ingeplande wedstrijd ons geld kost.  
 

• Nu we weer de herfst en de winter ingaan kunnen we ergens de komende periode slechter weer verwachten. 
Er zal ongetwijfeld een zaterdag komen waarop we onszelf de vraag stellen of de wedstrijd wel doorgaat. 
Om tot een goede beslissing te komen hebben wij richtlijnen die in het kort neerkomen op het volgende: 

- Thuiswedstrijden gaan voor ons altijd door; we laten het aan de tegenstander of zij afzeggen 
- Uitwedstrijden bekijken wij per wedstrijd; de (verwachte) omstandigheden kunnen immers per 

wedstrijd verschillen.  
- De (J-)TC neemt een beslissing over het wel of niet afzeggen van een wedstrijd en veiligheid van 

het heen- en terugrijden staan daarbij voorop. Dit geldt zowel voor senioren- als jeugdwedstrijden.  
 

• De Grote Clubactie is in volle gang! De eerste boekjes zijn al ingevuld terug geleverd.  
Uiterlijke inleverdatum van de boekjes is 14 november. Je kunt ze inleveren in de doos op de bar.  
 

• De planning van het oud papier halen verloopt volgens onderstaand schema. Hesjes, handschoenen en 
schoenen zijn aanwezig bij EKCA. 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    

  januari 2020 D 

28 oktober Senioren 5 februari 2020 B 

25 november F maart 2020 Senioren 1 

23 december E april 2020 Senioren 2 

 

• EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan!  
- Ga naar 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.   

http://www.ekca.nl/
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• 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 19 oktober: EchtWaar?! kijken in de kantine. Vanaf 21.00 uur 
o 26 oktober: Halloween 
o 9 november: feest vanwege het 110-jarig bestaan van EKCA  
o 27 november: Sinterklaas 
o 21 december: Kerstbingo 
o 3 januari: Nieuwjaarsreceptie 

Kijk voor alle activiteiten op de kalender op onze website.  
 

• Ledenmutaties:  
Nieuw leden: september en oktober:    Overschrijving naar spelend lid: 
Yvonne Velderman – trainend lid per 1-9   Arthur Lindeboon - per 1-9 
Debby van der Donk – trainend lid per 1-10 
Lucas Phielix – kangoeroe per 1-10    Overschrijving naar trainend lid: 
Isa Noome – kangoeroe per 1-10    Sander Erkens - per 1-10 
Mena Nijsse – trainend (jeugd-)lid per 1-10   Max Suijkerbuijk – per 1-10 
Ivona Blaauw – trimmer per 1-10 
Luna Portenge – pupillen blijft toch lid    Bedankt als lid: 
        Anne Marit Erkens – kangoeroe per 1-9 
 

Bericht van de Stichting/kantinecommissie: 

Keuken. We willen meer gebruik gaan maken van de keuken. In de keuken is meer mogelijk dan alleen tosti’s 

maken. De ruimte is ook geschikt om op speeldagen meer aan te bieden. Denk daarbij aan soep, broodjes, kroket, 

frikandel, frietjes, broodjes gezond, eenvoudige maaltijden enz. Wij zijn dus op zoek naar vrijwilligers die dat willen 

bereiden zonder dat zij achter de bar hoeven te staan. Wil je ons helpen, spreek dan één van ons aan of stuur een 

mail naar kantine@ekca.nl 

 

Bardiensten. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die daar een steentje aan bijdragen, toch komen we nog veel handjes 

te kort om alle diensten te bezetten. Heb je een uurtje vrij, geef je dan op via de Sportlink-app!!!!! Zo ook bij deze 

een oproep voor barmedewerkers op 9 november (110-jarig jubileum). 

 

Afrekenen betalingen. Het komt voor dat mensen niet direct hun pinpas of geld bij de hand hebben, dan wordt het 

opgeschreven. Helaas groeit het aantal briefjes. Het blijft een verantwoording van de mensen zelf dat als ze 

weggaan, ook afrekenen. Helaas gebeurt het nog te vaak dat er nog briefjes een tijd blijven liggen. Er volgen dan 

discussies of er al wel of niet is afgerekend. Heel vervelend voor de mensen achter de bar. We kunnen pinnen bij 

EKCA, dus opschrijven is in principe niet nodig. 

 

Pinnen. Graag willen wij dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de pinapparaten. Dat voorkomt 

vergissingen bij contante betalingen. Uiteraard blijft contante betaling ook mogelijk. Daarbij “zoeken” we naar 10 en 

20 eurocent. Betaal je contant probeer dan zoveel mogelijk gepast te betalen. 

Als er geen bardienst is kan er alleen gepind worden. Kijk dan wel even of de transactie gelukt is. Het is al voor 

gekomen dat de transactie niet geaccepteerd is en dan is er dus niet betaald. 

 

Artikelprijzen. 

Als introductie zijn er enkele artikel aangeboden tegen een lage prijs. Helaas moeten we die artikelen nu verhogen. 

Dat zijn: Desperados wordt € 2,75 en Broodje Gezond wordt € 1,75. 
 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan. 


