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

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

• Op 15 december ging Nederland in lockdown. Hiermee kwam er een abrupt einde aan de jeugd-, senioren- 
en speedmintontrainingen die op dat moment liepen. De lockdown duurt -zoals jullie weten- t/m 19 januari 
2021. In de week vóór 19 januari 2021 geeft het kabinet een update over de geldende maatregelen en uiteraard 
volgen we die op de voet. Net als in de afgelopen periode stemmen we dan vlot via de appgroepen af wat er 
binnen de dan geldende maatregelen mogelijk is. 
   
Als we voorzichtig naar de routekaart van het KNKV kijken dan is een hele zaalcompetitie vanwege de 
lockdown niet meer mogelijk. De eerstvolgende mogelijkheid is een halve competitie. Deze start dan in het 
weekend van 30 januari of 6 februari 2021. Maar goed … Op dit moment lijkt dat vooral nog theorie.   
Zoals in de vorige nieuwsbrief ook al is aangegeven: als er op 30 januari of 6 februari geen wedstrijden kunnen 
worden gespeeld dan vervalt met zekerheid de gehele zaalcompetitie. Het is dan nl. niet meer mogelijk om 
deze te organiseren, óók als we eventueel wel weer iets zouden mogen.  
 
Dat EKCA-nezen trouw zijn aan hun club zien we in de contributie inningen. Ook in deze periode waarin er 
weinig tot geen sport mogelijk is blijven jullie de maandelijkse bijdrage trouw betalen. Complimenten en veel 
dank! Om jullie wat tegemoet te komen hebben we als bestuur besloten om in januari 2021 geen contributie 
te innen. Verzoek aan degenen die geen machtiging hebben afgegeven en de contributie zelf overmaken, dit 
zelf aan te passen voor de maand januari 2021.    
 

• De lockdown heeft jammer genoeg ook onze Pubquiz getroffen. De organisatie van de quiz op de avond zelf 
zou meerdere mensen bij elkaar in dezelfde ruimte brengen. Vóór 15 december stond dat al wat op gespannen 
voet met de geldende maatregelen, maar na 15 december kon het zeker niet. De Pubquiz ligt wel panklaar en 
gaat door op het moment dat het weer kan.  
 

• Na de lockdown hebben wij nog op 3 zaterdagen de hal gehuurd. 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. Nadere info volgt nog en is dus mede afhankelijk van de dan geldende 
maatregelen.    
 
Het gaat dan om de volgende dagen:  

- 30 januari 
- 6 maart  
- 27 maart 

Op 6 maart hebben we wederom een clinic van André Kuipers geboekt voor de E-/D- en A-teams. 
 

• Van de gemeente hebben we nieuwe informatie over het oud papier lopen ontvangen. De gemeente blijft t/m 
maart 2021 het oud papier inzamelen en de opbrengst wordt aan ons uitbetaald. Op dit moment roosteren we 
de teams in vanaf april 

 
 
 
 

 
  

Moment  

April 2021 Senioren 1 

Mei 2021 Senioren 2  

Juni 2021 Senioren 3  
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• Kerst en Oud en Nieuw zijn mooie momenten waar we elkaar ook binnen EKCA graag opzoeken. De 
nieuwjaarsreceptie is daarbij extra speciaal, omdat we daar aandacht besteden aan individuele EKCA-leden.  
We herdenken onze overledenen, we zetten onze jubilarissen in het zonnetje en er zijn ‘prijzen’ om een 
waardering uit te drukken:   

o de Bugterbokaal voor het jeugdlid dat zich bijzonder heeft ingespannen voor de club (te bepalen door 
degene die de Bugterbokaal in zijn/haar bezig heeft); 

o de Beenen stopwatch voor het (senioren)lid dat zich bijzonder heeft ingespannen voor de club (te 
bepalen door degene die de Beenen stopwatch in zijn/haar bezig heeft); 

o de oliebollenschaal als aanmoediging/waardering (te bepalen door het bestuur). 
Dit jaar hebben we -toevallig- geen jubilarissen om in het zonnetje te zetten. Als bestuur hebben we besloten 
dat de Bugterbokaal en Beenen stopwatch nog een jaartje bij de winnaars van vorig jaar kunnen blijven.  
 
Om recht te doen aan het herdenken van onze overledenen hebben wij een bloemetje laten bezorgen bij onze 
ere-voorzitter Teun Olthof i.v.m. het overlijden van zijn vrouw Wil in juni afgelopen jaar. En we hebben ook een 
bloemetje laten bezorgen aan de dochter van Ton Renes  
 

• 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 …   
 

• Ledenmutaties:  
Bedankt als lid  
Per 01-12-2020 + 2 maanden 
Judith Baakman, senioren (wegens verhuizing) 
Per 01-01-2021 + 2 maanden 
Debbie Salemink, senioren 

 
 
Tenslotte wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021. Hopelijk is het mogelijk om 
in het nieuwe jaar elkaar weer snel te zien.  
 

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

 


