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

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

 

• April … normaliter de maand waarin we samen vol goede moed het veld weer opgaan. Met mooi weer, een 
aantal gezellige EKCA-zaterdagen én leuke activiteiten in het vooruitzicht … Het zit er momenteel niet in. We 
hopen vooral dat het jullie op dit moment goed gaat en dat jullie in je teams nog enigszins contact met elkaar 
onderhouden.  
 

• Tot een echte afronding van het zaalseizoen is het niet gekomen en voor iedereen is dat best zuur. Helemaal 
als je met je team hard op weg bent naar een kampioenschap en je de champagne al kunt ruiken. Topprestatie 
EKCA-nezen van het 3e, het 5e en de B1! Mooie potten gespeeld, goede inspiratie voor volgend seizoen!   

 

• Waarschijnlijk hebben jullie ook de persconferentie van premier Rutte van 21 april gezien. De corona- 
maatregelen worden versoepeld als het gaat om (o.a.) sport voor kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18. Voor 
ons houdt dit het volgende in: 

- We inventariseren bij trainers en spelers van de F, E, D en B of zij willen/kunnen trainen. We streven 
naar een eerste training op donderdag 30 april met de volgende tijden: 

• De F, E en D traint van 18.00-19.00 uur. 

• De B traint van 19.15-20.15 uur. 

• Of dit zo lukt communiceren wij via de groepsapps van de teams. 

• Voorlopig is de training 1x per week op donderdag.  
 

- Tijdens de training gelden een aantal spelregels: 

• Spelers en trainers komen in sportkleren naar het veld en gaan in sportkleren ook weer naar 
huis. De kleedkamers zijn enkel open voor het toilet, niet om om te kleden.  

• De F, E en D gaat kort na de training naar huis en de B komt iets voor de training aan. 
Daarmee voorkomen wij contacten tussen deze groepen.  

• De kantine blijft tijdens de trainingen gesloten, er is geen ranja. Neem je eigen bidon mee. 

• Wij willen de ouders vragen om tijdens de training niet te blijven kijken. Wij waarderen 
uiteraard jullie betrokkenheid en in normale tijden is het fijn dat jullie langs de kant staan. Op 
dit moment is wegbrengen/ophalen echt het handigste. Blijf je toch kijken? Zorg dan voor 
minimaal anderhalve meter afstand tot anderen. 

• Normaliter vragen we jullie om af te melden als je niet bij een training kunt zijn. In de komende 
weken draaien we dit om: meld je even aan als je komt. Dan kunnen de trainers inschatten 
hoeveel kinderen er komen en welke training zij hebben voor te bereiden.  

• Normaliter mogen vriendjes/vriendinnetjes ook altijd meetrainen en Rutte riep ook op om 
kinderen van buiten de vereniging toe te laten op de training. In de komende weken staan 
wij niet toe dat buitenstaanders met onze trainingen meedoen. We willen eerst ervaring 
opdoen hoe de trainingen verlopen met onze eigen leden.  

• Voor specifiek de training van de B geldt dat de anderhalf meter regel nog steeds van 
toepassing is. Wij vragen de trainers om hiermee rekening te houden. Schottrainingen 
kunnen bijvoorbeeld wel, een partijtje zit er niet in.  

• Kort na de training evalueert de (J-)TC hoe het is gegaan. Als het nodig is zullen we wat 
veranderen en dat communiceren we dan over de groepsapps.   

- Wat blijft nu allemaal hetzelfde? Tja eigenlijk al het andere … Geen trainingen voor senioren, trimmers 
of speedmintonners. Ook geen kantine avonden of gezellige activiteiten. 

- We hebben besloten dat de trainingen voor de kangoeroes voorlopig ook niet worden opgestart. We 
zien daar namelijk dat vanwege de jeugdige leeftijd van de kinderen er veel ouders nodig zijn om te 
helpen en per definitie lopen zij dan te dicht bij elkaar.  

- Wellicht hebben de maatregelen gevolgen voor de start van het volgende seizoen. Daar lopen we nu 
nog niet op vooruit. Wij volgen de besluitvorming van de regering en acteren op de beslissingen die 
zij maken.  

 

• Voor een beslissing over het wel of niet doorgaan van het jeugdkamp (3-4-5 juli) wachten wij de volgende 
persconferentie van de regering af. De kampcommissie heeft er uiteraard weer veel zin in en is digitaal goed 
bezig om er weer een geslaagde editie van te maken. Nu hopen dat het door kan gaan …  
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• Van een aantal leden kregen wij de vraag of ze paal en ballen mogen lenen. In de afgelopen periode was dat 
helaas niet mogelijk omdat het hele sportcomplex -en daarmee ook ons materiaalhok- op slot zat. Met de 
versoepeling van de maatregelen voor de jongste jeugd kan het hok wel open en is palen lenen wel mogelijk.  
Als je een paal wil lenen kun je contact zoeken met Dirk-Jan.   

 

• De coronacrisis heeft ook financiële gevolgen voor ons. Er zijn zowel meevallers (zoals lagere reiskosten naar 
wedstrijden) als tegenvallers (zoals lagere baromzet voor de Stichting).  Deels hebben we de mee- en 
tegenvallers inzichtelijk en deels ook niet. Het totale plaatje weten we pas echt als we het jaar afsluiten. Als 
bestuur hebben we besloten om de contributie inning op de huidige wijzig door te laten lopen, vervolgens het 
jaar financieel af te sluiten en in ledenvergadering samen te besluiten of er een (financiële) actie nodig is. Er 
is op dit moment geen reden om een acute financiële beslissing te nemen.   

 

• Eerder hebben we aangegeven dat wij met het Sportbedrijf in gesprek zijn over de zaalhuur van Sporthal 
Elderveld voor het seizoen 2020-2021. Sinds de komst van volleybalvereniging Aetos in de Elderveldhal ziet 
het Sportbedrijf Aetos als ‘hoofdgebruiker’ van de hal en staan onze uren onder druk. Het gesprek gaat dan 
ook over de uren die wij op zaterdag én op de trainingsdagen kunnen inhuren.    

 
Afgelopen seizoen moesten we op een aantal zaterdagen al een aantal keer uitwijken naar de sporthal in De 
Laar-West. En voor komend seizoen heeft het Sportbedrijf aangegeven dat Aetos nog meer voorrang krijgt. 
Dat betekent dat wij (in hun beeld) meer wedstrijden in andere hallen in Arnhem komen te spelen. 
Uiteraard gaan wij hier niet mee akkoord. Wij zien Elderveld als onze thuishal, alleen al omdat onze kantine en 
materialen in het complex liggen. Momenteel lopen er meerdere acties om meer uren in de Elderveldhal te 
krijgen dan het Sportbedrijf voor ogen heeft. We zoeken o.a. de media op, wellicht komen jullie daar binnenkort 
onze boodschap tegen.  
 

• Gemeente en SUEZ hebben het oud papier halen m.b.v. vrijwilligers tijdelijk opgeschort. T/m juni wordt het 
oud papier opgehaald met werknemers van SUEZ. De gemeente geeft aan dat ze nadenkt over een 
compensatie voor onze weggevallen inkomsten, maar hoe die er exact uitziet is nog onbekend.  
 

Moment    

23 maart Vervalt 24 augustus F1 

donderdag 30 April 
(afwijkende datum ivm 
feestdag) 

Vervalt 28 september E1 

25 mei  Vervalt 26 oktober D2 

22 juni Vervalt 23 november D1 

27 juli  Sen 5 28 december B1 

 

• 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 www.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 …   
 

Ledenmutaties:  
Bedankt als lid:  
Carmen Metselaar (senioren) per 01-07-2020 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan 

http://www.ekca.nl/
http://www.bol.com/

