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

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

• Tja … nieuws … Eigenlijk gebeurt er natuurlijk niet al te veel in en rond de zaal. De trainingen van de senioren 
worden momenteel hervat in de vorm die toegestaan is: met afstand van elkaar zonder partijtje. En iedereen 
maakt daarin zijn eigen keuze, sommigen zien we al wel trainen en anderen wachten nog even af. Helemaal 
prima natuurlijk. Maak vooral ook je eigen keuze.   
 
Voor de afwikkeling van de zaalperiode heeft het KNKV een routekaart opgesteld. Wellicht hadden jullie het 
document al gezien, anders is het via deze link te downloaden https://www.knkv.nl/routekaart-
korfbalcompetitie/ 
Grofweg komen de scenario’s op de routekaart erop neer dat: 
- Als de competitie op 9 januari kan worden gestart, spelen we nog een hele competitie. Er worden dan 

uitwijkmomenten ingezet om tot een afronding te komen.  
- Als de competitie een week later (16 januari) of in ieder geval vóór 6 februari kan worden gestart, dan 

spelen we een halve competitie. 
- Als er op 6 februari niet kan worden gestart dan spelen we geen zaalcompetitie. 
Uiteraard zijn wij -net als in de afgelopen periode- volgend. Na iedere belangrijke persconferentie hebben 
bestuur en (J-)TC contact met elkaar om te overleggen wat het nieuwe bericht voor ons inhoud. We kijken dan 
of we zelf al iets kunnen beslissen of dat we moeten wachten op nadere uitleg van het KNKV of het Sportbedrijf. 
Vervolgens overleggen we met teams wat mogelijk is en zo proberen we zo snel als mogelijk een nieuwe 
situatie toegepast te krijgen.     

 

• Wat gelukkig wel door kon gaan was de SinterSportdag van 28 november. Voor de kangoeroes en de F was 
er Pietentraining, de E, D en A hebben het Sinterklaasspel gespeeld. Uiteraard was dit weer een groot succes, 
dat laten ook de foto’s op de website en Facebook zien. Heel veel dank aan de organisatie van deze dag: 
Gineke, Evy, Anne, Petra, Roel, Robin, Josien, Damien, Maaike, Neona en Lucas! 

 

• Op 5 december zijn er wederom jeugdactiviteiten bij EKCA. Van 9.00 - 9.50 uur hebben de kangoeroes en F 
training. Vanaf 10.00 uur geeft André Kuipers van de KorfbalStars een clinic aan de E- en D-jeugd. Om 11.30 
uur heeft de A haar clinic.  
 
Veel van jullie hebben al wel eens een clinic van André of de KorfbalStars gehad. Maar voor degene die hem 
niet kennen: André Kuipers is een oud-topkorfballer. Hij speelde 10 seizoenen in de Korfballeague (de hoogste 
korfbal klasse). Tijdens zijn carrière won hij meerdere prijzen, waaronder die van Korfballer van het jaar. 
Tegenwoordig is hij coach en begeleidt hij spelers en teams met zijn bedrijf KorfbalStars.  
 
Dat de 2 jeugdactiviteiten precies achter elkaar vallen heeft te maken met het originele wedstrijdschema. Op 
28 november en 5 december hadden wij de zaal gehuurd voor onze thuiswedstrijden. Na de jaarwisseling 
hebben wij nog op 5 zaterdagen de hal gehuurd, wederom op basis van ons originele wedstrijdschema.  
Het gaat dan om de volgende dagen:  

-   9 januari 
- 16 januari 
- 30 januari 
-   6 maart 
- 27 maart 

We gaan kijken wat er op dat moment mogelijk is om te organiseren. Aan de ouders van onze jeugdteams 
willen we vragen om de ochtend van deze dagen alvast vrij te houden.   
 

• Goed nieuws vanuit onze speedmintontak. Het aantal speedmintonners is gestaag aan het groeien. 
Momenteel zijn er ongeveer 30 spelende leden die op maandag en/of donderdagavond met veel plezier elkaar 
in het zweet jagen. We zien dat corona helpend is geweest om tot dit aantal leden te komen. Speedminton 
wordt immers per definitie op afstand van elkaar gespeeld en het bleek voor een aantal mensen een leuk 
alternatief voor een groepsles op de sportschool.  
Bij een groei van het aantal leden kom je als club ook bij een schaalsprong in de voorzieningen die we hebben 
te bieden en bij meer massa ook kunnen bieden. Momenteel onderzoeken we de mogelijkheid om extra 
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belijning op het kunstgrasveld aan te leggen zodat de speedmintonners geen lijnen meer hoeven uit te leggen 
om te kunnen spelen. Naast een stuk gemak -wat wij als korfballers al jaren ervaren aangezien de belijning 
van onze velden ook zijn ingetekend - biedt goede belijning ook kansen. Bijvoorbeeld kansen om toernooien 
naar ons toe te trekken, wat weer voor extra barinkomsten zorgt. En kansen om meer speedmintonners te 
laten spelen, waardoor de club kan groeien. 
Als bestuur maken we het plaatje compleet voor wij een investeringsbeslissing nemen. Uiteraard zoeken wij 
daarbij afstemming met de Financiële Beleidscommissie  
 

• Op cybermonday hebben we een mooie nieuwe laptop aangeschaft waarmee het mogelijk wordt om 
livestreams van wedstrijden en/of trainingen te maken. In de komende periode zorgen we dat we de 
techniek onder de knie krijgen, zodat we er klaar voor zijn bij de eerste wedstrijden. Beeldmateriaal maakt het 
voor trainers, coaches en spelers ook mogelijk om wedstrijden te (laten) analyseren. Kortom: geslaagde 
aankoop, het zorgt voor lol bij het publiek dat niet naar een wedstrijd kan komen en het geeft de mogelijkheid 
om korfballend beter te worden.  
 

• Eind november is de Grote Club Actie afgelopen. Met 368 verkochte loten hebben wij ongeveer € 880,-- 
opgehaald. Met de beloning voor onze verkopende jeugdleden eraf houdt de club er ca. € 700,-- aan over. Dat 
is meer dan in de afgelopen jaren!  
Alle lotenverkopers heel hartelijk dank voor jullie inzet. De € 0,50 per verkocht lot ontvangen jullie binnenkort.   

 

• Rondom het oud papier halen hebben we op dit moment geen nieuwe informatie. Dat houdt in dat de 
gemeente t/m december zorgt voor het ophalen en dat wij vanaf januari 2021 weer aan de beurt zijn. De 
senioren 1 bijten dan het spits af. Als er nieuwe informatie komt dan delen we dat met jullie in de volgende 
nieuwsbrieven. 
 

 
 
 
 

 

• Op 1 juni 2021 treedt de WBTR, de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen, in werking. De wet heeft als doel 
om het bestuur en financieel toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. In de komende periode 
onderzoeken we wat wij hebben te regelen en hoe wij deze regelgeving kunnen implementeren. Wellicht is 
daarvoor ook een wijziging van de statuten nodig.   

 

• EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan! Ook als je digitaal je kerstinkopen gaat doen! 
- 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 date! 
- Op 18 december spelen we onze online Pubquiz via Kahoot! Er worden 5 rondes gespeeld en in elke 

ronde is er een mooie prijs te winnen.  Aanvang 19:30 uur, start 20.00 uur. Vooraf opgeven! Opgeven 
kan tot 13 december via activiteiten@ekca.nl  

  

• Ledenmutaties:  
 

Nieuwe leden:  
Per 01-11-2020: 

Felix Rodriques- Nuñez - KombiFit 

Stefan Roukens - KombiFit 
Nadiya IJzerman – Pupillen 
Siem Gerritsen – Pupillen 
 
Raff Vuijsters - Pupillen 

Moment  

28 december Vervalt 

januari 2021 Senioren 1  

februari 2021 Senioren 2  
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Jace Leenders – Kangoeroes 
Jazz Lynn Leenders – Kangoeroes 

 
Per 01-12-2020: 
Valentijn Hijgenaar – Pupillen 

 
Overschrijving naar niet-spelend lid 
Per 01-11-2020:  
Esmee Noome 

 
Bedankt als lid  
Per 01-11-2020 + 2 maanden 
Liberte Leenders: KombiFit 

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


