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

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

Tijdens de persconferentie van 12 januari jl. hebben we allemaal gehoord dat het kabinet de lockdown heeft
verlengd tot 9 februari a.s. Met de verlenging blijven ook de maatregelen rondom het sporten van kracht,
groepslessen/groepstrainingen voor senioren, trimmers en crossmintonners zijn nog steeds verboden.
Voor de jeugd t/m 17 jaar wordt een uitzondering gemaakt. Zij mogen (nog) wel in groepsverband sporten en
(binnen de club) onderlinge wedstrijdjes spelen. Dat moet dan wel buiten plaatsvinden.
In afstemming met de trainers en de teams gaan we de jeugdtrainingen weer opstarten. Vanaf dinsdag 19
januari zijn er trainingen voor onze kangoeroes, F-, E-, D- en A-teams. De trainingen zijn:
Dinsdag van 18.00-19.00 uur
Zaterdag van 10.30-11.30 uur
En let op: de trainingen zijn dus buiten! Kom in sportkleren naar het veld, want de kleedkamers blijven
gesloten. De toiletten gaan wel open.
Bij de trainingen is publiek niet toegestaan en het zou mooi zijn als kinderen zo veel als mogelijk zonder
ouders naar het sportveld komen. Lukt dat niet, dan is het zaak dat ouders bij het halen en brengen voldoende
afstand van elkaar weten te houden.
Eerder hebben we aangegeven dat wij op 3 zaterdagen (30 januari, 6 maart en 27 maart) activiteiten in de hal
organiseren. Deze 3 zaterdagen gaan -vooralsnog- op in de reguliere trainingen. Op 6 maart hebben we een
clinic van André Kuipers geboekt.

•

Van het KNKV is inmiddels het bericht ontvangen dat de zaalcompetitie definitief niet doorgaat. De
competitie van de Korfballeague gaat op 16 januari wel van start. Wil je onze stadgenoten van Oost-Arnhem,
of één van de andere topteams volgen kijk dan op Eyecons.com. Daar vind je livestreams van alle
Korfballeague wedstrijden.

•

In de nieuwsbrief van november jl. hadden we jullie al kort meegenomen in de ontwikkeling van onze
crossminton tak. Inmiddels zijn er ongeveer 20 enthousiaste crossmintonners en zien we dat racketsporten
op dit moment enorm in de lift zitten. Tijdens de buiten trainingen leggen de crossmintonners hun lijnen op een
houtje-touwtje manier uit om hun sport te kunnen beoefenen. En dat kan anders. In de bestuursvergadering
van januari jl. hebben we besloten om het kunstgrasveld van vaste belijning voor crossminton te laten voorzien.
Met de vaste belijning is een verdere ledengroei mogelijk en biedt het kans om toernooien naar ons toe te
trekken.
De investering bedraagt ca € 8.000,-- (inclusief BTW), Voor de dekking van deze kosten doen wij het 1e
kwartaal van 2021 mee aan de statiegeldactie van COOP supermarkten. De volgende COOPS doen mee:
De Laar, Presikhaaf, Alteveer, Geitenkamp, Schuttebergplein en Malburgen. Wij hopen dat iedereen zijn lege
flessen de komende 3 maanden bij deze winkels inlevert en dan op de knop GOEDE DOELEN drukt. De
opbrengst gaat dan naar EKCA en de COOP verdubbelt dit bedrag. Daarnaast zijn er kansen bij een aantal
andere subsidieverstrekkers.
Deze acties samen zullen uiteraard niet het gehele benodigde bedrag van de investering opbrengen, we
spreken dus ook de reserves van EKCA aan. Onze financiële positie kan dit goed dragen en uiteraard heeft er
afstemming plaatsgevonden met de FBC.
In ‘normale tijden’ zouden we de investering graag aan jullie willen toelichten in de kantine. Dat gaat nu
natuurlijk niet. Voor belangstellenden willen we daarom een digitaal informatiemoment organiseren. Geef je
even bij Gerda via secretaris@EKCA.nl op als je daarin geïnteresseerd bent, dan prikken we met elkaar een
moment.
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•

Nu het aantal crossmintonners toeneemt is het ook zaak om deze tak van sport goed in het bestuur te
verankeren. Vanaf januari neemt daarom Reyer Kok (vader van ons crossminton lid Marick Kok) zitting in
het bestuur van EKCA. Reyer heeft de nodige bestuurservaring opgedaan bij de scouting en bij
oudercommissies van scholen en deze ervaring kunnen we sowieso altijd goed gebruiken.

•

Zoals de vorige keer al gemeld: 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 2021.

Moment
April 2021
Mei 2021
Juni 2021

Senioren 1
Senioren 2
Senioren 3

EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja dat kan! Door de harde lockdown ga jij waarschijnlijk ook
meer online kopen en dat kan EKCA extra geld opleveren. Probeer de SponsorKlik niet te vergeten, het kost
jou immers niets extra!
-

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: geen mutaties.

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