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

Nieuwsbrief januari 2020 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.   

 

• Eind december/begin januari was het wederom gezellig bij EKCA. Op 21 december zat de kantine vol met 
fanatieke bingo spelers en op 3 januari was onze Nieuwjaarsbrunch (voor jeugdleden) en de 
Nieuwjaarsreceptie.  
 
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hebben wij onze jubilarissen gehuldigd en zijn ook andere EKCA-nezen in 
het zonnetje gezet. We zetten ze nog even op een rijtje: 
 
Jubilarissen: 

- Gerda Alkema, 50 jaar lid 
- Bonne van Dijk, 50 jaar lid 
- Gerda Wijers, 50 jaar lid 
- Wolfgang Zahn, 50 jaar lid 
- Paula Jansen, 40 jaar lid 
- Wim van Baal, 25 jaar lid 
- Renzo Thijssen, 10 jaar jeugdlid 
- Fleur van Geel, 10 jaar jeugdlid 

Het is elke Nieuwjaarsreceptie weer bijzonder hartelijk om te zien dat mensen zich zo lang verbonden vinden 
aan onze mooie club. Nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie jubileum! 
  
En ook in het zonnetje stonden: 

- Gerrit Wijers ontving het speldje dat hoort bij het erelidmaatschap van EKCA. 
- De oliebollenschaal ging naar de trainers van onze jeugd- en seniorenteams.  
- Wij bedankten Geert Gertsen voor zijn inzet in onze kantine. 
- De Bugtertrofee was voor Neona Verhorik voor haar inzet bij de jongere jeugdteams.  
- En tenslotte ging de Jan Beenen stopwatch naar Vincent van Vulpen voor zijn inzet voor EKCA. 

Vincent kreeg de stopwatch uit handen van Jeroen Greep. 
 

In deze nieuwsbrief willen wij nogmaals de organisatie van deze dagen hartelijk danken voor hun inzet. 
Bijvoorbeeld voor het kopen van de prijzen van de bingo, het klaarmaken van de kantine, inzet barmedewerkers 
en het maken van de heerlijke hapjes waar we met z’n allen van hebben genoten.   
 

• Het begin van het nieuwe jaar is voor veel mensen hét moment om met goede voornemens aan de slag te 
gaan. Bij basisscholen is de start van een nieuw schooljaar hét moment om met elkaar de regels in de klas 
nog eens te herhalen en aan te scherpen. Laten we dat goede voorbeeld volgen. Uiteraard gaat het dan om 
de bardiensten, scheidsrechterstaken en het oud papier lopen.  
 
Samen zijn wij EKCA en samen genieten we dan ook van onze korfbaltrainingen, de wedstrijden en de andere 
activiteiten bij de club. Samen zijn we er verantwoordelijk voor de taken om de club draaiende te houden. 
Vaak gaat dat ook goed. Veel van ons pakken een taak op en doen dat ook met plezier.  
 
We krijgen het alleen niet altijd 100% rond. Net die laatste openstaande taken bezorgen ons veel gedoe. Er 
gaan dan (meerdere) hulpvragen uit en die vragen worden vervolgens niet altijd beantwoord.  
 
Laten we er in 2020 ook met z’n allen weer voor zorgen dat de taken worden gedaan. Het zou daarbij top zijn 
als iedereen zich op tijd aanmeldt/inschrijft. Dan heeft de beheerder van de taak minder zorgen om de 
openstaande diensten. Graag ook jullie begrip dat wij aan jullie vragen om je in te schrijven. Een veelgehoorde 
opmerking is dat we meer resultaat boeken als we mensen persoonlijk benaderen. Dat kost echter veel tijd én 
dat legt de verantwoordelijkheid voor een taak wel heel nadrukkelijk bij de taakbeheerder. Als EKCA hebben 
wij ons te realiseren dat de taakbeheerder de randzaken van de taak weet, bijvoorbeeld het barrooster of het 
oud papier rooster. Leden en ouders van jeugdleden zijn verantwoordelijk voor het invullen van die taken.    
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• In 2020 willen wij ons beter laten zien in Arnhem. Voor de aanwas van nieuwe leden is het belangrijk dat 
mensen in Arnhem ons (beter) op het netvlies krijgen. Bijvoorbeeld op social media, de Arnhemse Koerier of 
via andere wegen. Als mensen ons kennen hebben we immers meer kans dat zij ook eens bij ons komen 
kijken. We zoeken hulp om dit voor elkaar te krijgen. Het zou mooi zijn als één of enkele EKCA-nezen samen 
zich willen concentreren op het mooi laten zien van EKCA in Elderveld en omliggende wijken.  
Wie zoeken we dan voor deze taak? Vooral iemand die vol enthousiasme aan deze klus begint. Enige kennis 
van PR/ media is ook handig, maar niet noodzakelijk. Via bijvoorbeeld NOC*NSF zijn een aantal cursussen te 
volgen om snel aan de slag te kunnen. Uiteraard bekostigen wij die voor jou.  
Ook is er wat budget om jouw ideeën tot uitvoer te brengen, het is er ons immers veel aan gelegen om onze 
mooie club goed voor het daglicht te brengen.  
 
Heb je vragen of ben je al enthousiast? Neem contact op met Dirk-Jan Velderman. 
  

• In de bijlage vinden jullie het activiteitenrooster van 2020. Schrijf de data vast in je agenda, dan mis je niets 
 

• Het gesprek met het Sportbedrijf is nog lopende. Er is nog geen nieuws te melden.  
 

• Specifiek voor de komende voorjaarsvakantie: 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.  

 

• 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.  
 

• 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.  
Je kunt bij Ivona Blaauw terecht bij vragen.  

 

Moment    

Januari 2020 D Mei 2020 Sen 3 

Februari 2020 B Juni 2020 Sen 4 

Maart 2020 Sen 1 Juli 2020 Sen 5 

April 2020 Sen 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 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. de Voorjaarsvakantie is er voor zowel de jeugdteams als de seniorenteams geen training op 25, 26 en 
27 februari, met uitzondering van senioren 1. 

 

• Save the dates:  
o 15 februari CarneValentijn  
o Zie bijgevoegde activiteitenkalender 
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Ledenmutaties:  
Nieuw leden: januari  
Irma Bosman: - KombiFit/Speedmintonner 
 
Overschrijving naar spelend lid 
Martine Hese 
 
Overschrijving naar niet spelend lid: 
Femke Jansen 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan. 


