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

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

 

• In de nieuwsbrief van april hadden we jullie al geïnformeerd over ons ‘gedoe’ met het Sportbedrijf Arnhem. In 
de afgelopen periode heeft het Sportbedrijf aangegeven dat zij volleybalvereniging Aetos als ‘hoofdhuurder’ 
van sporthal Elderveld zien. Als gevolg daarvan zouden wij vaker moeten uitwijken naar andere hallen.  
Wij zien dat uiteraard anders. 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 van 11 mei jl.  
Een aantal dagen later is er een goed gesprek gevoerd met wethouder Van Dellen. We hebben in het gesprek 
goed kunnen aangeven wat ons issue is en hoe wij de samenwerking met het Sportbedrijf ervaren. We voelen 
ons ‘gehoord’. Positief is uiteraard dat we weer in gesprek zijn met elkaar, maar daarmee is het issue natuurlijk 
nog niet direct opgelost. De wethouder heeft o.a. aangegeven dat hij zich zal inspannen om samen met Aetos 
en het Sportbedrijf tot een goede oplossing te komen.  
Met de wethouder is afgesproken dat het Sportbedrijf tot nader order geen onomkeerbare beslissingen zal 
nemen over het verhuren van sporthal Elderveld.   
   

• In de vorige nieuwsbrief hadden we ook aangegeven dat wij de beslissing over het wel of niet doorgaan van 
kamp wilden nemen na de persconferentie van het kabinet van 20 mei. De persconferentie heeft 
plaatsgevonden en wij hebben een beslissing genomen: kamp gaat dit jaar niet door.  
Enorm zuur natuurlijk. Kamp is een superleuke afsluiting van het jaar en iedereen -ook de kampleiding- kijkt 
daar naar uit.  
 
Basis onder ons besluit is uiteraard de gezondheid van kinderen en kampleiding, dat staat voor ons altijd 
bovenaan. Daarnaast denken wij dat het implementeren en handhaven van alleen al de bekende anderhalve 
meter afstand niet goed mogelijk is tijdens het kampweekend én ook niet leidt tot een gezelliger kamp.   
 
Als seizoensafsluiting willen we wel graag wat op zaterdag 4 juli organiseren. We berichten jullie hier nader 
over.  
 

• Sinds een paar weken zijn we weer lekker aan het trainen met alle regels die er vandaag de dag gelden.  
Als bestuur zijn wij dik tevreden over hoe het gaat. In ons beeld wordt de afstandsregels goed in acht genomen 
en zien wij amper ouders langs het veld. Alle complimenten aan de trainers, spelers en ouders dat dit zo soepel 
loopt! 
De trainingen van de jeugd en senioren lopen door tot 4 juli, daarna is het seizoen ten einde.  
  

• 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 Mrt Vervalt 24 Aug F1 

Donderdag 30 April 
(afwijkende datum ivm 
feestdag) 

Vervalt 28 Sept E1 

25 Mei  Vervalt 26 Okt D2 

22 Juni Vervalt 23 Nov D1 

27 Juli  Sen 5 28 Dec B1 
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• 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.  
 

Ledenmutaties:  
Per 1-8-2020 Yvette Middel overgeschreven van spelend lid naar niet-spelend lid. 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent en Dirk-Jan 


