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

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

• Op zaterdag 9 november vierden wij het 110-jarig bestaan van onze mooie club. En wat een feest was dat! 
We hebben er flink van genoten. In deze nieuwsbrief nogmaals dank aan de vele mensen die hebben 
meegeholpen om de dag te organiseren en in goede banen te leiden. 
Ter gelegenheid van ons 110-jarig bestaan verkopen wij speciale jubileumdassen. Je hebt ze vast al zien 
hangen in de kantine. We hebben er nog een paar, wil jij er ook nog een? Stuur dan even een berichtje naar 
Vincent van Vulpen: sponsoring@ekca.nl 
 

• Het competitierooster van de zaal is bekend. Daarmee hebben we ook een barrooster en een rooster voor 
de scheidsrechters. Jullie kunnen je weer inschrijven voor deze taken. Inschrijven is het makkelijkste via de 
KNKV-app. Als de service hangt er ook een inschrijflijst aan het mededelingenbord in de kantine.  

 

• In de vorige nieuwsbrief gaven wij het ook al aan: wedstrijden afzeggen en inpassen in de zaal is enorm 
lastig. 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 competitierooster heen. 
Dat voorkomt een hoop gedoe.  

 
Los nog even van het aspect dat het verzetten van een ingeplande wedstrijd ons veel geld kost. Als wij een 
wedstrijd verzetten worden de zaalkosten op ons verhaald. Ditzelfde is ook voor de trainingen van 
toepassing. Leegstand kost geld en risico op verlies zaaluren. 

 

• Ook in de herhaling: 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 wij veilig van 
en naar een wedstrijd kunnen komen. 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 jeugd wedstrijden.  
 

• Misschien is jullie het al opgevallen: een aantal apparaten in de kantine (w.o. de grote TV en de beamer) 
staan niet meer aan. Ze zijn kapot. De dakdekkers hebben grote schroeven in onze elektraleidingen geboord 
en dat heeft tot onherstelbare schade aan deze apparaten geleid. De schade wordt vergoed en spoedig hangt 
er een scherm die het weer doet.    

 

• Zoals jullie weten hebben wij met het programma EchtWaar?! een bedrag van € 5.000,-- gewonnen. Dit geld 
dienen wij te besteden aan de gehele vereniging en wij willen jullie graag betrekken bij het genereren van 
goede ideeën. In de kantine staat een flipover met een vel papier met de titel ‘Wat te doen met de poen?’ en 
daar kun je je goede ideeën opschrijven. Er zijn al veel gele post-its geplakt, super mooi. Heb je nog een 
(nieuw) goed idee? Plak deze er dan snel bij. Het papier hangt er nog tot 28 november, daarna gaan wij 
inventariseren en beslissen. Wij nemen daar de post-its in mee die jullie tijdens de ledenvergadering van 
september hebben geplakt.  
 
We zien een aantal post-its hangen met de tekst ‘kantine aanpakken’. Als hiervoor concrete ideeën zijn dan 
lezen we die ook graag terug, dat geeft meer duidelijkheid aan hoe jij dan het ‘aanpakken’ van de kantine voor 
je ziet.    

 

• Afgelopen veldseizoen hebben de douches in de buitenkleedkamers niet altijd even goed gewerkt. In de 
komende tijd wordt onderzocht wat de oorzaak is en volgen er eventueel reparaties. Het doel is om in het 
voorjaar fatsoenlijk te kunnen douchen in die buitenkleedkamers.  
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• Eerder hebben wij aangegeven dat wij met het Sportbedrijf in gesprek zijn over de wedstrijden die voor ons in 
De Laar-West zijn gepland. Die willen wij -uiteraard- ook graag in de Elderveldhal spelen. Hierover is echter 
nog niets nieuws te melden, zodra dat wel het geval is lezen jullie dit in de nieuwsbrief. 

 

• 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  Maart 2020 Sen 1 

25 november F April 2020 Sen 2 

23 december E Mei 2020 Sen 3 

Januari 2020 D Juni 2020 Sen 4 

Februari 2020 B Juli 2020 Sen 5 

 

• EKCA 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 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 …   

 

• I.v.m. feestdagen en voorjaarsvakantie zijn geen trainingen op: 
- 4 december gaan de jeugdtrainingen niet door i.v.m. Sinterklaasviering 
- 5 december (alle teams) 
- 18 & 19 december t/m 31 december i.v.m. Kerstvakantie (alle teams)  
- Trainingen starten weer op dinsdag 7 januari (alle teams) 
- 25-26-27 februari i.v.m. voorjaarsvakantie (alle teams) 

 

• Save the dates:  
- 4 december: Sinterklaas bij EKCA  
- 21 december: Kerstbingo 
- 27 december: Kerstclinics van de KorfbalStars voor jeugdteams. Info, opgave & betaling via 

www.korfbalstars.nl 
- 3 januari: ’s ochtends Nieuwjaarsbrunch voor jeugdteams. ’s Avonds Nieuwjaarsreceptie en aansluitend 

feestavond. 
 

• Ledenmutaties:  
Overgeschreven naar spelend lid: Anne Cuppen – Ten Brinke. 

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