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

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

Even voorstellen: Hallo, ik ben Reyer Kok en sinds januari 2021 gestart als bestuurslid bij EKCA.
Ik ben de vader van Marick, die sinds een half jaar met veel plezier crossminton speelt. Zelf ga ik graag zeilen
of een rondje golven. In de afgelopen jaren heb ik bestuursfuncties bekleed bij verschillende organisaties, zoals
scouting en de school van mijn kinderen. Tot snel ergens op het veld, in de zaal of kantine.

•

Tijdens de persconferentie van dinsdag 23 februari jl. heeft het kabinet een aantal regels versoepeld. De
belangrijkste voor ons is dat het voor spelers tot 27 jaar is toegestaan om in groepsverband te sporten.
De (J-)TC organiseert dat de trainingen voor deze leeftijdscategorie van start gaat.
Het kabinet heeft overigens ook helder laten weten dat ze een risico aangaat en dat ze de versoepelingen
ook weer terug kunnen draaien bij een verslechtering van de corona cijfers. Laten we hopen dat het niet zo ver
komt. Wij kunnen daar zelf ook wat aan bijdragen door ook bij EKCA de regels in acht te blijven nemen
voor, tijdens en na de training. En hoe leuk het ook is: kom niet als publiek bij de training van je kinderen en/of
teamgenoten kijken. Dat is nog steeds verboden onder de corona regelgeving.

•

N.a.v. de persconferentie van 23 februari jl. zal het KNKV een besluit nemen over het komende
veldseizoen. Volgens het originele rooster zal dat starten in het weekend van 17/18 april.
Ondertussen hebben wij ons qua jeugdteams al wel voorbereid op een eventuele start van de veldcompetitie
én volgend seizoen. Normaliter bespreken we dit met de ouders in de kantine en dit jaar zullen we dat digitaal
organiseren.

•

Op 6 maart a.s. zal André Kuipers weer een clinic voor onze jeugdteams organiseren. De tijden van de clinics
zijn:
o Voor laatste jaars F/E/D: van 10:00-11:15 uur
o Voor de A1: van 11:30-13:00 uur
De training van de kangoeroes en F beginnen op 6 maart ook om 10.00 uur

•

Onlangs hebben we met de buurtsportcoach van Elderveld gesproken. Hij organiseert o.a. sport- en spel
instuiven voor jeugd in Elderveld (en een aantal andere wijken in Arnhem). Op het moment dat de coronaregels
het weer enigszins toelaten gaan we een korfbal- en crossmintonclinic verzorgen voor alle
buurtsportcoaches van Arnhem. Zo proberen we hen enthousiast te maken voor onze sporten zodat zij dat
enthousiasme door kunnen geven en kinderen naar onze club gaan leiden. Wordt vervolgd.

•

Tijdens de ledenvergadering hebben we afgesproken om het verenigingsbestuur en stichtingsbestuur (+
kantinecommissie) als twee aparte bestuursvormen aan te houden. Ook is hierbij beterschap belooft in de
onderlinge communicatie en samenwerking. Hierbij hebben wij in de afgelopen periode samen de volgende
stappen ondernomen:
•

Ivona Blaauw neemt zitting in de beide besturen, zo willen we er voor zorgen dat lijnen tussen beide
besturen kort blijven en de samenwerking efficiënt verloopt;

•

Henk van der Weijden heeft zich beschikbaar gesteld om de extra financiële check te doen op de
boekhouding van de stichting. De extra financiële check binnen het verenigingsbestuur wordt uitgevoerd
door Gerda Tangerink. Dit doen we als besturen in het kader van fraudebestrijding;

•

Hans Meijlis heeft zich tijdens de ledenvergadering aangeboden om, wanneer nodig, als mediator tussen
de vereniging en stichting op te treden. Beide besturen hebben inmiddels een eerste gesprek met Hans
gehad en hij is te spreken over de stappen die we samen hebben gezet.

•

Als stichtings- en verenigingsbestuur hopen we de leden hiermee een goede update te hebben gegeven
van de gezamenlijke stappen die we hebben gezet om de onderlinge samenwerking te verbeteren!
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•

COOP-supermarkten statiegeldactie: om het kunstgrasveld geschikt te maken voor crossminton, de leuke
racketsport, wordt er belijning gerealiseerd. Voor de financiering van de belijning zijn we op zoek gegaan naar
sponsorgeld. Deze hebben we gevonden in de vorm van de statiegeldactie van de COOP-supermarkten.
In de maanden januari, februari en maart kan je in de verschillende supermarkten van de COOP (De Laar,
Presikhaaf, Geitenkamp, Alteveer, Gangulphusplein en Schuttersbergplein) je statiegeldflessen inleveren en
de opbrengst doneren voor de belijning. De totale opbrengst wordt door de COOP verdubbeld.
Onlangs hebben we vanuit het NOC*NSF stimuleringsfonds een bijdrage van € 850,-- mogen ontvangen als
sponsoring voor de belijning. De eerste stap is gezet en daar zijn we heel erg blij mee.

•

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.
Moment
april 2021
Senioren 1
mei 2021
Senioren 2
juni 2021
Senioren 3

•

EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja, dat kan! Ook als je digitaal je inkopen gaat doen!
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:
Nieuw lid per 01-01-2021: Aron Jezeer (welpen)
Bedankt als lid:
per 01-02-2021: + 2 maanden: Maura Tomassen (aspiranten)
per 01-07-2021: Nick Ebus (aspiranten)

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

Secretariaat E.K.C.A.:
Gerda Tangerink

Katwoudehof 44
6843 BX Arnhem

E-mail: secretaris@EKCA.nl of
secretariaatekca@ziggo.nl
Tel.: 026-3816716 of 06 – 49834845

