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

Nieuwsbrief maart 2021 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit. 
 

• Op 15 maart jl. bereikte ons het droevige bericht dat Han Schaap is overleden, hij is 86 jaar geworden. Han 
heeft in zijn bestuurs- en commissiewerk veel voor EKCA betekend en hij was dan ook erelid van onze 
vereniging. Gezien Han’s leeftijd zullen vooral de wat oudere EKCA-nezen hem herinneren.  
Namens EKCA heeft Teun Olthof een memoriam geschreven en was Bert Kosmeijer bij de besloten plechtigheid 
aanwezig. Wij wensen nogmaals alle nabestaanden, met name zijn dochters Nienke, Tineke en Edith, veel 
sterkte toe.  
 

• Het KNKV bereidt zich -later dan gebruikelijk- voor op de voorjaarscompetitie. Uiteraard is het nog maar zeer 
de vraag of die wordt gespeeld. 
Voor het competitieschema is een routekaart gemaakt die wij hier graag met jullie delen. De kern van de 
routekaart is:  
- De competitie kan pas starten als teams 2,5 week de tijd hebben gehad om met ‘volledige weerstand’ 

(onderlinge wedstrijdjes of oefenwedstrijdjes) te kunnen trainen.  
- Het laatste moment waarop de competitie nog kan worden gestart is op 15 mei voor senioren 1; senioren 

2 en senioren 3 (wedstrijdklasse). 
- Op 22 mei voor senioren 4 en 5 en jeugd (breedtesport). 

 
Effectief betekent dit dat 2,5 week vóór 15 mei, dus zo eind april, helder is of we wel of niet spelen. Wij volgen 
het uiteraard op de voet. Aangezien wij ondertussen wel teams hebben opgegeven komt er binnenkort een 
melding in jullie KNKV wedstrijdzaken app.  
 

• Omdat verenigingen wel buiten mogen sporten maken momenteel ook de judovereniging Bushi en de 
badmintonvereniging gebruik van het kunstgrasveld. De judo heeft matten opgeslagen in het materiaalhok. 
Daardoor is het wat krap, maar t.z.t. gaan ze er natuurlijk weer uit.  
 

• Goed nieuws over het aantrekken van geld voor de crossmintonbelijning. Het Sportbedrijf en het NOC*NSF 
hebben onze plannen positief beoordeeld en in totaal ontvangen wij € 1.850, -- subsidie. Over de exacte datum 
waarop er aan het veld wordt gewerkt hebben wij nog geen informatie.  
 

• EKCA Crossminton werkt sinds kort samen met AZC Elderhoeve aan een integratieprogramma voor 
vluchtelingen. Momenteel hebben al 10 enthousiastelingen meegedaan met onze fantastische racketsport, 
waarvan sommigen zelfs al lid willen worden. Dit is heel tof om te doen en laat eens te meer zien dat sport 
verbindt. Jullie gaan er meer van horen.  

 

• Over EKCA’s jeugdkamp valt helaas nog niet veel te vertellen, maar wel dat de kampcommissie ook de 
ontwikkelingen in de gaten houdt. Ze vergaderen a.s. vrijdag digitaal om samen te kijken naar de mogelijkheden 
voor het organiseren van een jeugdkamp op 9, 10 en 11 juli a.s. Ook dit jaar laten we ons door Corona en de 
snelle veranderingen niet te vroeg uit het veld slaan en gaan we, net als vorig jaar, de komende periode kijken 
wat er wel mogelijk is.  

 

• De laatste informatie over het oud papier ophalen is dat de gemeente blijft t/m maart 2021 blijft inzamelen. 
Vanaf april starten de verenigingen weer op volgens onderstaand rooster. Mocht dat anders worden dan melden 
wij ons uiteraard.  
 

 
 
 
 

 
  

Moment  

april 2021 senioren 1 

mei 2021 senioren 2  

juni 2021 senioren 3  
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• 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:  
Bedankt als lid per 1 april (+ 2 maanden): Bram Saalmink (pupillen) 

 
 

Rest ons jullie fijne Paasdagen te wensen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent, Reyer en Dirk-Jan 


