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

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

 

• Hoewel het huidige zaalseizoen nog op volle toeren draait is het bestuur en de (J-)TC bezig met het komende 
veldseizoen én het volgende zaalseizoen.  

 
Voor het veldseizoen is er een wijziging bij de jeugdploegen. We vormen een nieuwe D2 met spelers uit de 
huidige E1 en E2. Er blijft dan 1 E-team over. Op donderdag 20 februari jl. hebben we de verandering 
besproken met de ouders van de D en de E. Op het veld spelen we dan met de volgende teams: 

- Sen 1 t/m 5 
- B1 
- D1 en D2 
- E1 
- F1 

Daarnaast zijn op de trainingsdagen de trimmers en de speedmintonners actief 
 
De wedstrijddagen proberen we weer zo in te regelen dat we óf allemaal thuis spelen óf allemaal op pad zijn 
naar tegenstanders.  
 
Voor het volgende zaalseizoen (november 2020 - maart 2021) hebben wij besloten dat wij ook alle teams op 
dezelfde dag óf thuis óf uit willen laten spelen. Uiteraard weten we nog niet of dat ook helemaal gaat lukken, 
maar zo hebben we het wel aangegeven bij het KNKV.  
We denken dat we met deze keuze kunnen regelen dat wij al onze wedstrijden in de Elderveldhal kunnen 
blijven spelen. Binnenkort hebben wij vervolg overleggen met het Sportbedrijf én Aetos over komende seizoen.     
 

• ‘Wat te doen met de poen?’ Jullie hebben massaal post-its met goede ideeën geplakt en de eerste stappen 
komen eraan. Voor het nieuwe veldseizoen willen we onze kuipstoeltjes die als reservebank dienst doen 
vervangen. Helaas wordt dat geen (verrijdbare) dug-out zoals diverse mensen graag zouden zien. Die kunnen 
we immers niet opslaan in ons materiaalhok. En buiten laten staan komt de levensduur van de dug-out niet ten 
goede.  
 
Daarnaast gaan Vincent van Vulpen, Ap Tangerink, Maj-Britt Lindenberg en Gerrit Wijers aan de slag met 
verbetervoorstellen voor de kantine. Ze maken in ieder geval een inventarisatie van de noodzakelijke 
investeringen en de bijbehorende kosten. 
 

• Jullie hebben vast al onze mooie nieuwe activiteitenkalender gezien op o.a. de digitale muurkrant. Met veel 
dank aan Evy. Met de kalender weten we allemaal lang van tevoren op welke momenten er gezellige EKCA-
activiteiten aan komen. Kun je die alvast in je agenda zetten. Mis je nog een datum? Geef het door aan Evy.  
 

• Anton Jansen -vader van Eline uit de E2- biedt alle EKCA-leden een reanimatiecursus aan. De cursus duurt 
4 uur en naast de nodige theorie ga je ook zelf aan de slag met reanimeren en de AED.  
De eigen bijdrage aan de cursus is € 5,- p.p. Dat is een schijntje als je iemand zijn leven kunt redden….  
Opgave voor de reanimatiecursus kan via de inschrijflijst op het mededelingenbord in de kantine. De mensen 
die zich opgeven krijgen bericht over de cursusdata.  
 

• In het barrooster zijn nog open plekken op 7 en 14 maart. Kijk even of je een dienst kunt draaien en schrijf je 
in.  
 

• ‘Wij zijn EKCA en wij steunen de CliniClowns!’ Op zaterdag 14 maart komt ons 1e in actie voor de 
Cliniclowns. Rondom deze wedstrijd zijn er een aantal acties om geld op te halen voor dit goede doel. Kom 
dus massaal om een leuke wedstrijd te zien én om het goede doel te steunen! 

 

• Op 28 maart is de laatste speeldag van dit zaalseizoen. Na de wedstrijden is er een lasagnebuffet in onze 
kantine. Je bent van harte uitgenodigd om gezellig mee te eten. De kosten bedragen € 8,50 p.p. en opgave is 
mogelijk bij Maj-Britt Lindenberg of Frank van Vulpen. I.v.m. de boodschappen opgave vóór 25 maart! 
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• 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    

23 maart Sen 1 24 augustus F1 

Donderdag 30 april 
(afwijkende datum ivm 
feestdag) 

Sen 2 28 september E1 

25 mei  Sen 3 26 oktober D2 

22 juni Sen 4 23 november D1 

27 juli  Sen 5 28 december B1 

 

• 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 …   
 
 

• Save the dates:  
o 14 maart vanaf 18:30 uur pyjama-filmparty 
o 4 april kinderbingo en Korfballeague kijken 
o 18 april Bloesemtocht 

 
Ledenmutaties:  
 
Nieuw leden: januari  
Luuk Schlechter – pupil per 28-01-2020 
Niels Zuijdam – pupil per 05-02-2020 
 
Overschrijving naar niet spelend lid: 
Fleur van Geel per 01-03-2020 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan. 


