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

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

• Zoals jullie weten hebben wij met het programma EchtWaar?! een bedrag van € 5.000,-- gewonnen. Dit geld 
dient ten goede te komen aan de gehele vereniging en om ideeën op te halen hebben jullie post-its op de flap 
‘Wat te doen met de poen?’ geplakt. Afgelopen bestuursvergadering hebben wij de post-its geïnventariseerd. 
Zo maken we een volgende stap naar de concrete besteding van het geld. Bij de inventarisatie hebben we 
gekeken of de ideeën binnen de spelregels vallen zoals we die van EchtWaar?! (de Vriendenloterij) hebben 
meegekregen. Het bedrag van € 5.000,-- moet namelijk binnen anderhalf jaar worden besteed aan concrete 
projecten. Een aantal ideeën voldoet daar zeker aan, een aantal ideeën ook niet. De kosten maken dan 
bijvoorbeeld al onderdeel uit van de reguliere onderhoudsbudgetten (dan is het geen project), of het uitvoeren 
van het project zal -naar ons idee- langer duren dan anderhalf jaar.  
 
De ideeën spitsen zich toe op een paar categorieën: 
- Aanpakken van de kantine; 
- Aanpakken van de buitenkleedkamers; 
- Wens voor nieuw materiaal; 
- Ideeën voor ledenwerving; 
- Idee voor steunen van een goed doel.   
 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie de inventarisatie van alle post-its die op de flap zijn geplakt en 
hoe wij die in de bestuursvergadering hebben beoordeeld.  
De ideeën die wel binnen de spelregels vallen gaan we nader onderzoeken. We kijken hoe we deze kunnen 
uitvoeren en wat het dan kost. Hieruit volgen de keuzes wat we daadwerkelijk gaan doen.   
 

• Veilig kunnen sporten is natuurlijk enorm belangrijk in een club als de onze. Dat veilig sporten niet bij alle 
sportclubs een vanzelfsprekendheid is bleek wel uit het rapport van Klaas de Vries dat in 2017 is uitgevoerd in 
opdracht van het NOC*NSF. Misstanden met (jeugd)spelers bleek vaker voor te komen dan gedacht en de 
onderzoekscommissie adviseerde daarop tal van maatregelen.  
 
Op basis van dat rapport hebben wij destijds ook ons beleid bijgesteld. Zo hebben wij (o.a.) VOG’s opgevraagd 
van onze vrijwilligers die met jeugdspelers omgaan. Deze VOG’s dienen wij om paar jaar te verversen en in 
de komende maanden gaan wij dat ook doen.  
 
Ondertussen hebben we gemerkt dat ook het beleid van het Ministerie van Veiligheid is aangescherpt. Om 
in aanmerking te komen voor gratis VOG’s vragen zij een aangescherpt beleid van ons. Alleen maar goed 
natuurlijk, dus daar gaan wij graag in mee. Ons aangescherpte beleid vinden jullie op de EKCA-website 
www.ekca.nl via deze link. Gedragsregels vrijwilligers De aanscherping zit in het bekendmaken en 
ondertekenen van de ‘Gedragsregels seksuele intimidatie’ zoals die zijn opgesteld door NOC*NSF. De andere 
maatregelen -het kennen van je vrijwilliger en het opvragen van het VOG- deden wij al in diverse vormen.   
 
Vrijwilligers die onder deze maatregelen vallen zijn in ieder geval: 
- Trainers en coaches 
- Kamp vrijwilligers (inclusief kookploeg)  
- (J-)TC  
Binnenkort nemen wij contact met jullie op om het ondertekenen van de gedragsregels en het verkrijgen van 
de gratis VOG te regelen. Voor eventuele vragen kun je terecht bij Martine Hese.   
 

• In het barrooster en rooster van de scheidsrechters zitten nog een aantal gaten. Maak het ook ons een 
beetje gemakkelijk en schrijf je in. Inschrijven gaat via de KNKV app, voor de service hangt er ook een 
inschrijflijst aan het mededelingenbord in de kantine.  

 

• Eerder hebben wij aangegeven dat wij met het Sportbedrijf in gesprek zijn over de wedstrijden die voor ons 
in De Laar West zijn gepland. Daar zijn we niet gelukkig mee, wij zien de Elderveldhal als onze thuisbasis en 
daar willen wij dan ook al onze thuiswedstrijden spelen.  

http://www.ekca.nl/
https://ekca.nl/wp-content/uploads/2019/12/Gedragsregels-voor-vrijwilligers-bij-korfbalvereniging-EKCA.pdf
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Het gesprek is -nog steeds- lopende en gaat in januari 2020 verder. Voor dit seizoen zijn de wedstrijden in De 
Laar West eind maart een voldongen feit. De gesprekken met het Sportbedrijf concentreren zich dan ook op 
volgende seizoenen. Onze insteek is om een garantie te krijgen dat wij in de toekomst al onze wedstrijden in 
de Elderveldhal kunnen spelen. In de uitvoering willen wij ons vervolgens flexibel opstellen, wat bijvoorbeeld 
kan betekenen dat (senioren)wedstrijden vroeg of laat op de dag worden afgewikkeld. Wordt in de komende 
tijd vervolgd.    

 

• 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.   

 

• 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 jeugdwedstrijden.  
 

• 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. 
Neem voor vragen hierover contact op met Ivona Blaauw.  

 

Moment  Maart 2020 Sen 1 

  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 

 

• Van september t/m eind november liep de Grote Club Actie. Veel van onze jeugdleden hebben loten verkocht 
en daarmee hebben wij als club een mooi bedrag van € 676,70 opgehaald!  Super goed gedaan! Veel dank 
aan degene die de loten hebben verkocht. 
 
En niet alleen  voor EKCA is dat goed nieuws, jeugdleden verdienen zelf ook aan deze actie. Zij  verdienen  
€ 0,50 per verkocht lot en alle verkopen jeugdleden samen hebben ca. € 135,-- verdiend. Inmiddels hebben 
zij dit geld al ontvangen.  
De trekking van de Grote Clubactie heeft op 11 december jl. plaatsgevonden. Kijk hier of je wat hebt 
gewonnen. https://www.clubactie.nl/lotchecker.html# 

 

• 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 er -voor alle teams- geen trainingen op: 
- 18 en 19 december; de weken van maandag 23 en maandag 30 december.  
- Trainingen starten weer op dinsdag 7 januari 2020.  
- 25, 26 en 27 februari i.v.m. voorjaarsvakantie 

  

https://www.clubactie.nl/lotchecker.html
http://www.ekca.nl/
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• Save the dates:  
o Zaterdag 21 december: Kerstbingo; kantine open om 19.30 uur. Eerste ronde om 20.00 uur 
o Vrijdag 27 december: Kerstclinics van de KorfbalStars voor jeugdteams. Info, opgave en betaling via 

www.korfbalstars.nl 
o Vrijdag 3 januari: ’s ochtends Nieuwjaarsbrunch voor de jeugdteams, kantine open om 10:30 uur en 

11:00 uur start brunch. Opgave via activiteiten@ekca.nl 
o ’s Avonds Nieuwjaarsreceptie, kantine open vanaf 19:00 uur en rond 20:00 uur officiële gedeelte en 

aansluitend feestavond.  
 

• Ledenmutaties: Mees Ham pupil per 01-11-2019 
 
Rest ons jullie fijne feestdagen te wensen! 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan. 
 
 
 
 
 
 
 
Bericht van de Kantinecommissie 
In de bijlage treft u het barrooster aan. Er zijn nog veel plekken open waarop nog geen bardienst is ingeschreven. 
Hierbij dus een dringende oproep om u in te schrijven voor een uurtje bardienst. 
 
Vooral ouders van onze jeugdleden laten het helaas een beetje afweten. Dus als u ergens een uurtje over heeft 
schrijf u a.u.b. in. U wilt toch ook niet dat we de kantine dicht moeten houden omdat er geen bardienst is. 
 
Uiteraard is deze oproep ook voor de spelende en niet-spelende leden. 
 
Als het barrooster 21 januari 2020 niet gevuld is dan ga ik mensen toewijzen. Schikt de toegewezen datum u dan 
niet, dan dient u zelf voor vervanging te zorgen. 
 
Op 28 maart 2020 worden de laatste zaalwedstrijden gespeeld. Deze wedstrijden worden in sporthal De Laar West 
gespeeld. Het 1e speelt die dag als laatste om 15.45 uur. Na deze wedstrijd stellen wij de kantine van EKCA open 
en dan regelen we een mogelijkheid om wat te eten. Hierover zullen wij u tegen die tijd op de hoogte houden via 
het tv-scherm in de kantine, website en inschrijflijst. Schrijf deze datum dus vast in uw agenda. 
 
Op 28 december wordt de vloer van de kantine in de was gezet. Omdat de vloer goed moet drogen mag er 
tot 3 januari geen gebruik gemaakt worden van de kantine.  
 
Ik ben afwezig van 8 januari tot 21 januari 2020. Als er vragen, problemen met openen en sluiten van de kantine 
zijn neemt u dan contact op met Ap Tangerink, tel. 06-12422702 of email: a.tangerink@upcmail.nl 
 
Wij wensen u allen fijne feestdagen en een voorspoedig en sportief 2020. 
 
Ina Meurs tel.06-29298613 en email: ina.meurs@upcmail.nl 
 
 
Bericht van Stichting tot Exploitatie van EKCA-cantines 
Geen kannen bier op tribune: de laatste tijd blijkt het een aantal keren te zijn voorgekomen dat er vanuit onze 
kantine een kan bier meegenomen is naar de tribune. Dit is niet toegestaan en we zullen de mensen achter de 
bar dan ook instructies geven dat ze erop toe moeten zien dat dit in de toekomst ook niet meer gaat gebeuren. 
Feitelijk mag er op de tribune helemaal niets gedronken worden. Er wordt niet moeilijk gedaan over een enkele 
beker, maar kannen bier gaat echt te ver. Laten we het met ons allen niet moeilijk maken en dit besluit respecteren.  
 

http://www.korfbalstars.nl/
mailto:activiteiten@ekca.nl
mailto:a.tangerink@upcmail.nl
mailto:ina.meurs@upcmail.nl
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Bijlage: inventarisatie van de post-its 
 

Tekst op de post-it's Categorie Beoordeling 

Decoratie voor bovenop de bar Kantine Onderzoeken samen met Stichting 

Goede muziekinstallatie met nieuwe/kleine boxen Kantine Onderzoeken samen met Stichting; samen met herinrichting DJ-hoek 

Wieltjes onder de grote tafel Kantine Onderzoeken samen met Stichting 

Rode muur in EKCA kleuren Kantine Onderzoeken samen met Stichting 

Kantine opnieuw/aanpakken/moderniseren (3x geplakt) Kantine Onderzoeken samen met Stichting 

EKCA-logo op witte kasten Kantine Onderzoeken samen met Stichting 

Grote EKCA-vlag aan de muur Kantine Onderzoeken samen met Stichting 

Terrasmeubels + opslag Kantine Onderzoeken. Het aanschaffen van biertafels is wellicht handig voor 
Eten bij EKCA op zaterdagen 

Ledenwerving. Mooie folder maken met alle activiteiten 
die we bij EKCA hebben. Met foto's larderen. Huis aan 
huis verspreiden en juist ook in Schuytgraaf. Posters in 
scholen en winkels ophangen 

Ledenwerving Onderzoeken op effectiviteit van folders en ander flyer materiaal.  

Dug-out (6x geplakt) Materiaal Onderzoeken. Opslag van de dug-out lijkt een issue.  

Elektronisch scorebord.  (5x geplakt) Materiaal Onderzoeken 

Extra losse scoreborden voor rond het veld Materiaal Wij schaffen een extra scorebord aan  

Nieuwe stoelen voor de reservebank bij wedstrijden Materiaal Onderzoeken 

Kliko/tonnen om kleding in op te bergen tijdens regen Materiaal Onderzoeken. Issue lijk de ruimte die kliko's/ tonnen beslaan. Wellicht is 
er een pop-up oplossing  

Doppers + teamkratten Materiaal Onderzoeken. Doppers en kratten met EKCA-logo 



                                      E.K.C.A.                           
          

 
  Eerste Korfbal Club Arnhem 
  Opgericht: 7 november 1909 

 

 

Secretariaat E.K.C.A.:   Katwoudehof 44         E-mail: secretaris@EKCA.nl 
Gerda Tangerink   6843 BX Arnhem         Tel.: 026-3816716 of 06 – 49834845 
 

    

 

Tekst op de post-it's Categorie Beoordeling 

Nieuwe douchekoppen buitenkleedkamers Buitenkleedkamers Wordt al gedaan. Goede douches zien wij als regulier onderhoud dat 
bekostig wordt uit de reguliere begroting.  

Extra kleedkamer buiten maken  Buitenkleedkamers Niet te realiseren in de projectperiode van anderhalf jaar.  

CliniClowns 'zullen we samen nog meer mensen laten 
lachen, ontspannen en genieten?' 

Goede doelen De ontvangen middelen zijn voor projecten van EKCA. Steunen van een 
(ander) goed doel valt niet binnen de spelregels. 

Plafond verstevigen en boven een bestuurskamer maken Kantine Niet te realiseren in de projectperiode van anderhalf jaar. Wel kunnen 
we dit idee onderzoeken voor de langere termijn.  

Keukenapparatuur vervangen i.v.m. stroomverbruik Kantine De vervanging van keukenapparatuur maakt deel uit van de reguliere 
onderhoudsbudgetten van de stichting.  

Geen geld in de kantine steken zo lang niet duidelijk is 
wat de stichting voor EKCA betekent 

Kantine Doen we wel. De kantine is een thuisbasis voor ons allemaal, ongeacht 
de twee juridische entiteiten die in de kantine huizen.   

Ledenwerving m.n. in Schuytgraaf/dependance 
Schuytgraaf 

Ledenwerving Ledenwerving is absoluut noodzakelijk voor EKCA. Begin 2020 staan 
afspraken met KNKV en Sportbedrijf hierover gepland. Wellicht kunnen 
we iets projectmatigs doen. Al zal het vooral structureel aandacht en 
structureel budget kosten.  

Ieder lid een cadeau met logo voor het 110-jarig bestaan Ledenwerving Wij zoeken naar duurzame investeringen 

Werving van jeugd; zorg voor kader Ledenwerving Ledenwerving is absoluut noodzakelijk voor EKCA. Begin 2020 staan 
afspraken met KNKV en Sportbedrijf hierover gepland. Wellicht kunnen 
we iets projectmatigs doen. Al zal het vooral structureel aandacht en 
structureel budget kosten.  
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Tekst op de post-it's Categorie Beoordeling 

Promotie voor nieuwe leden bijv. korfbal promoten op 
scholen.  

Ledenwerving Ledenwerving is absoluut noodzakelijk voor EKCA. Begin 2020 staan 
afspraken met KNKV en Sportbedrijf hierover gepland. Wellicht kunnen 
we iets projectmatigs doen. Al zal het vooral structureel aandacht en 
structureel budget kosten.  

Mikasa binnenballen Materiaal Aanschaf van ballen is onderdeel van het regulier budget.  

Shirts met een rugnummer Materiaal Aanschaf van kleding is onderdeel van het regulier budget. Bovendien 
hebben we relatief nieuw kleding die we nu niet gaan vervangen. Een 
rugnummer opdrukken is bewust niet gedaan om uitwisseling van shirts 
tussen teams goed mogelijk te maken.  

Waterstofzuiger Materiaal Een waterstofzuiger hebben we momenteel al in bruikleen. We maken 
een beschrijving hoe het apparaat werkt + een rooster 

Vaste speeltoestellen rond het veld Materiaal Waarschijnlijk niet te realiseren in de projectperiode van anderhalf jaar. 
We meenemen in gesprekken met Sportbedrijf.  

 

 


