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

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

Helaas starten we deze nieuwsbrief met verdrietig nieuws. Wellicht hebben jullie het ook al op de site of
Facebook-pagina gelezen. Op 25 juni ontvingen wij het overlijdensbericht van Wil Olthof-Cuppen en 2 dagen
later die van oud-EKCA lid Ton Renes.
Zowel Wil als Ton hebben een mooie periode bij onze gezellige vereniging gehad, zowel in sportief opzicht als
qua gezelligheid. Beide kwamen nog regelmatig bij wedstrijden van ons 1 e en 2e kijken. Daarnaast was Wil
een van de vaste dames van het EKCA-vrouwen gezelschap en legde Ton graag een kaartje tijdens de EKCAkaartavonden. Met hun overlijden laten Wil en Ton een gat achter in onze vereniging, wij gaan hen missen.
Wij wensen Teun, Hester, Mascha, Patty en de overige familie van Wil veel sterkte toe. En uiteraard wensen
wij ook sterke aan Charlotte en de familie van Ton.

•

Het seizoen 2019-2020 loopt op zijn einde. De laatste trainingen worden afgewerkt en op 4 juli is er een
afsluitende dag voor onze jeugdteams. Daarna is het zomervakantie.
Voor volgend seizoen starten de trainingen weer op dinsdag 18 augustus. Inmiddels weten we dat we op
dat moment ook weer ‘gewoon’ kunnen korfballen en dat de kleedkamers en kantine als vanouds open kunnen.
Waarschijnlijk staat iedereen daar ook wel om te popelen.
Uiteraard is en blijft het nog steeds een wat onzekere tijd, dus wij houden de nieuwsberichten en updates van
het KNKV nauwlettend in de gaten. Ruim vóór 18 augustus communiceren wij de trainingstijden met in
achtneming van de op dat moment geldende regels.

•

Volgend seizoen starten wij de veldcompetitie met de volgende 10 teams:
Senioren 1 t/m 5
A1
D1 (8-tal) en D2 (4-tal)
E1
F1

•

Hoewel het huidige seizoen op zijn einde loopt zijn de voorbereidingen voor komend seizoen in volle gang: de
zaaluren in de Elderveld hal voor komend seizoen en de promotie van onze mooie sport en mooie vereniging.
In de nieuwsbrief van april en mei hadden we jullie al geïnformeerd over ons ‘gedoe’ met het inhuren van
zaaluren in de Elderveldhal. Hoe zat het ook alweer: het Sportbedrijf ziet volleybalvereniging Aetos als
‘hoofdhuurder’ van sporthal Elderveld en daarom zouden wij vaker moeten uitwijken naar andere hallen in
Arnhem. Wij zien dat natuurlijk anders en nadat het gesprek met het Sportbedrijf op zijn eind liep hebben wij
onze situatie onder de aandacht gebracht van de media, de gemeenteraad en de wethouder. Dit leidde tot een
groot artikel in De Gelderlander. Vervolgens is het gesprek met wethouder Van Dellen opgestart.
Van Dellen heeft tevens met Aetos en het Sportbedrijf gesproken en er is voorzichtig zicht op een goede
oplossing voor zowel Aetos -klinkt wellicht wat gek, maar voor hun het hele gedoe ook niet ideaal- als ons. Met
het schrijven van deze nieuwsbrief staan nog niet alle punten op de i, maar we hopen er spoedig uit te komen.
Samen met Oost-Arnhem en het Sportbedrijf willen wij volgend seizoen onze sport nadrukkelijker onder de
aandacht brengen van basisschoolkinderen. Via het Sportbedrijf krijgen we toegang tot buurtsportcoaches
en vakleerkrachten in het basisonderwijs en het zou top zijn als zij meehelpen om korfbal uit te dragen. Wij
én Oost-Arnhem hebben immers echt wat leuks te bieden. Momenteel lopen er gesprekken om dit idee verder
uit te werken. En daarnaast blijft jullie inzet om EKCA en korfbal uit te dragen uiteraard ook hard nodig!

•

Wij hebben van de gemeente bericht ontvangen over het oud papier halen. Momenteel wordt het oud papier
in Arnhem -en dus ook in onze wijk- opgehaald door mensen van Suez zelf. Hier gaan zij mee door tot 1
oktober. In de financiële afwikkeling is de gemeente coulant. Alle verenigingen ontvangen over de periode t/m
1 oktober het geld dat zij normaalgesproken ook zouden krijgen als zij zelf het oud papier ophalen.
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De gemeente heeft aangegeven dat zij gaan peilen of verenigingen na 1 oktober weer vrijwilligers kunnen en
willen inzetten onder de dan geldende corona richtlijnen. Als we wat meer beeld hebben bij de exacte vragen
van de peiling komen we wellicht bij jullie terug om jullie mening hierin te horen.
Als wij doorgaan met oud papier ophalen dan ziet de planning er als volgt uit:
Moment
26 oktober 2020
D2
23 november 2020
D1
28 december 2020
A1
januari 2021
Sen 1
februari 2021
Sen 2
•

Save the date! Op vrijdagavond 25 september a.s. is er de jaarlijkse EKCA leden vergadering! Een
belangrijk moment om ook jouw stem te laten horen! Dus zet m nu al in je agenda en mis het niet. Alle leden
vanaf 16 jaar en alle vertegenwoordigers van jeugdleden zijn van harte welkom.

•

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 …

•

Ledenmutaties:
Bedankt als lid per 01-07-2020:
Tessa Willemsen (pupillen)
Bridget Sanders (aspiranten
Zoë Brinkman (pupillen)

•

Rest ons niet anders dan jullie een hele fijne vakantie te wensen! Blijf gezond en dan zien we elkaar in augustus
weer op en rond het veld!

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