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

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

 

• Welkom terug! We hopen dat jullie hebben genoten van een heerlijke vakantie en dat jullie staan te popelen 
om weer aan het nieuwe seizoen te beginnen!  

 

• Zoals jullie weten zijn de coronamaatregelen nog steeds van kracht. Wij volgen ze -o.a. via het KNKV- op de 
voet en we informeren jullie als er veranderingen optreden.  

 
Dus ook bij ons geldt: 

o Heb je klachten: blijf dan thuis (meld je af voor de training of de wedstrijd). 
o Ben je 18 jaar of ouder: houdt 1,5 meter afstand (m.u.v. het sportcontact). 
o Nies en/of hoest in je elleboog. 
o Was vaker je handen. 

 
Voor de uitgebreide versie: zie het sportprotocol van het NOC*NSF: https://nocnsf.nl/sportprotocol 
Hierin is o.a. te lezen dat: 

o De 1,5 meter regel hoeft niet te worden nageleefd als dit het sporten in de weg staat. Bij korfbal is dit 
overduidelijk het geval, dus tijdens het sporten is het toegestaan om dichter dan 1,5 meter bij elkaar 
te staan. Voor en na het sporten én op de reservebank geldt de 1,5 meter regel wel. 

o Kleedkamers en douches weer kunnen worden gebruikt, mits de afstand van 1,5 meter wordt 
gehouden. Per kleedkamer is er ook slechts 1 douchekop beschikbaar. Het Sportbedrijf heeft de 
overige koppen uitgezet.  

o De kantine ook weer open kan, mits er aan een aantal eisen wordt voldaan. Deze eisen zijn dezelfde 
als bij de reguliere horecagelegenheden. De kantine is grondig aangepast om hieraan te kunnen 
voldoen.  

o Ook buiten gelden de corona-regels.  
 
Het gebruik van de kantine vraagt een ander gedrag van ons allemaal. Het wordt er niet gezelliger op, maar 
de consequentie van een corona uitbraak in het clubhuis of sluiting door de gemeente omdat wij ons niet aan 
de corona regels houden moeten we met z’n allen niet willen. Daarom doen we een groot beroep op jullie 
eigen verantwoordelijkheid en we vragen jullie: 

o Bij binnenkomst van de kantine je handen te desinfecteren. 
o Bij binnenkomst van de kantine je te registreren als je langer wil blijven. De gegevens bewaren wij 

volgens de wettelijke termijn van 14 dagen. Als je alleen een drankje komt halen om die buiten op te 
drinken (afhalen) is registratie niet nodig.  

o De looproutes te volgen. 
o In de kantine mag je alleen zitten, er is plek voor 22 mensen en als de stoelen bezet zijn mag er 

niemand meer bij. Veel tafels en stoelen zijn dus ook echt opgeruimd en staan in het materiaalhok 
opgeslagen. Ze mogen pas weer de kantine in als het kabinet verdere versoepelingen afkondigt 
Staand je drankje opdrinken in de kantine is niet toegestaan.   

o De stoelen en tafels dien je op de plek te laten staan. Je mag ze niet dichter bij elkaar schuiven.  
o Als er bardienst is loop je niet achter de bar. Daar is de 1,5 meter regel immers niet goed hanteerbaar 

door de smalle ruimte.  
o Consumpties worden vooralsnog alleen nog in wegwerpbekers uitgeschonken.  

Vervolgens kijken we uiteraard ook even aan hoe het gaat en nemen we maatregelen -hetzij versoepelende, 
hetzij verzwarende- als dat nodig blijkt.  
 
 

• In de kantine is hard geklust deze zomer! Op de plek van de DJ-hoek is een garderobe mét tassenrek 
gemaakt en er is een nieuwe koffieautomaat geïnstalleerd. Met veel dank aan Gerrit en de mensen van de 
Stichting EKCAsino.   
 

• Bardiensten. Het korfbalseizoen 2020-2021 gaat van start. Voor de bardiensten hebben we 
mensen achter de bar nodig. Kijk even in het rooster op de KNKV-app. Heb je een uurtje 
vrij, schrijf je dan in. Het zou fijn zijn als de bardiensten worden ingevuld. 

https://nocnsf.nl/sportprotocol
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• 25 september 2020 houden wij onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Gemiddeld genomen zijn hier 
ca 50-60 mensen bij aanwezig. Dat is een relatief hoog percentage vertegenwoordiging waar wij echt wel trots 
op mogen zijn, het tekent de betrokkenheid bij de club.  
Met de huidige coronamaatregelen kunnen wij onze ledenvergadering niet in de kantine laten plaatsvinden, 
daar is immers plaats voor slechts 22 mensen. Momenteel informeren wij naar alternatieve locaties waar wij 
wel met ca 60 mensen in kunnen vergaderen én de 1,5 meter afstand kunnen bewaren. 
 
Mocht je om welke reden dan ook niet bij de fysieke ledenvergadering aanwezig kunnen/willen zijn, maar wel 
mee willen doen dan kun je dit bij Gerda melden (secretaris@ekca.nl). Doe dit vóór 4 september a.s. We 
kunnen dan een digitale vergadering (bijvoorbeeld via MS Teams) voor je openen. Deze wijze van vergaderen 
en stemmen (!) is sinds de tijdelijke Coronawet rechtsgeldig. Het digitaal vergaderen heeft echter veel haken 
en ogen, o.a. bij het tellen van de stemmen. Vandaar dat we voorkeur hebben om de vergadering in een 
bijeenkomst af te wikkelen.   
 

• Mocht je in de afgelopen coronaperiode uit je EKCA-kleding zijn gegroeid (hetzij in de lengte, hetzij in de 

breedte 😊) Meld je dan even bij Rianne van Santen of Julia Klein (via kleding@ekca.nl)  om je krappe kleding 

om te ruilen voor iets dat goed past.    
 

• De trainingstijden zijn al via de appgroepen van de teams gedeeld. Voor de volledigheid zijn ze ook op de 
website te vinden: https://ekca.nl/competitie/trainingstijden/   
 

• Op zaterdag 29 augustus 2020 is er een oefentoernooi voor de D1/D2/E1 en F1. Het toernooi vindt plaats bij 
Keizer Karel in Nijmegen. Nadere info volgt nog in de teamapps.   

 

• Voor de vakantie hadden we jullie al geïnformeerd over ons ‘gedoe’ met het inhuren van zaaluren in de 
Elderveldhal. Tijdens de vakantie zijn er diverse gesprekken met de gemeente Arnhem, het Sportbedrijf en 
volleybalvereniging Aetos gevoerd. De gesprekken resulteerden in een beeld van een oplossing, maar nog 
niet alle punten staan op de i en daarmee is er dus ook nog steeds geen definitieve deal.    
In het huidige beeld van de oplossing zullen wij tijdelijk trainingsuren in de Elderveldhal verliezen ten gunste 
van wedstrijduren op zaterdag. Of dit ook de definitieve oplossing is staat dus nog niet vast, op het moment 
dat er een definitieve deal is zullen we dit uiteraard communiceren. Houd er wel sterk rekening mee dat wij in 
de komende jaren ook activiteiten in andere hallen gaan afwikkelen.   

 

• Op donderdag 20 augustus 2020 organiseren wij samen met Oost-Arnhem en het Sportbedrijf een korfbal 
clinic voor gymleerkrachten van de Arnhemse basisscholen. Tijdens de clinic laten wij de leerkrachten 
ervaren hoe leuk korfbal is en hoe zij korfbal kunnen aanbieden aan hun klassen. De clinic is één van de ideeën 
om korfbal breder in Arnhem te promoten. 
 

• Om meer aandacht voor onze sport én onze club te creëren op social media is er een online sfeerteam gestart. 
Hierin zitten Esmee Praas, Frank van Vulpen, Vincent van Vulpen en Dirk-Jan Velderman. Het idee is om zeker 
2x per week een nieuwe post op social media te plaatsen, zodat heel Arnhem kan zien hoe leuk wij zijn. Jullie 
hulp is hierbij natuurlijk onontbeerlijk. Binnenkort horen jullie meer …  
 

• Binnenkort hebben we ook onze activiteitenkalender geactualiseerd voor het komende seizoen. De 
activiteiten voor onze jeugdteams kunnen gewoon doorgang vinden aangezien zij geen afstand tot elkaar 
hoeven houden.  
 

• Over het oud papier halen hebben wij geen nieuwe informatie gekregen. Volgens het huidige plan haalt Suez 
tot 1 oktober het oud papier op en daarna gaat het weer over naar ons.  
 
De planning vanaf oktober ziet 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  

mailto:secretaris@ekca.nl
mailto:kleding@ekca.nl
https://ekca.nl/competitie/trainingstijden/
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• Save the date!  
o 25 september 2020 is de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering! Een belangrijk moment om ook 

jouw stem te laten horen! 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 per 01-07-2020: Mena Nijsse trainend lid  

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


