
                                      E.K.C.A.                           
          

 
  Eerste Korfbal Club Arnhem 
  Opgericht: 7 november 1909 

 

 

Secretariaat E.K.C.A.:   Katwoudehof 44         E-mail: secretaris@EKCA.nl 
Gerda Tangerink   6843 BX Arnhem         Tel.: 026-3816716 of 06 – 49834845 
 

    

 

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

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

• Qua coronacijfers gaat Nederland (eindelijk) de goede kant op. Het aantal besmettingen en 
ziekenhuisopnames nemen af, het aantal geprikte vaccinaties neemt snel toe. Er komt licht aan het einde van 
de tunnel. Op basis van de persconferentie van 11 mei jl. verandert er nog niets voor ons, maar hopelijk kan 
het binnenkort voor buitensporten wel weer iets losser. Het zou mooi zijn als leeftijd van 27 jaar en ouder ook 
weer volop mogen trainen en als wij wat wedstrijdjes tegen onze buurtverenigingen kunnen gaan spelen. 
Uiteraard houden bestuur en (JT-)C de persconferenties scherp in de gaten en spelen we in op wat mag. 
Uiteraard doen we dat dan ook in afstemming met jullie en bepaal jezelf of het voor jouw situatie ook prettig / 
veilig genoeg is om mee te doen als er zich versoepelingen aankondigen. Alles in goede afstemming en met 
respect voor ieders keuze.    
  

• Het bestuur is voornemens om iets te doen als “coronacompensatie” voor alle leden. B.v. bij de start van 
het nieuwe seizoen een BBQ of een feest. Dit in combinatie met het feit dat het alweer 25 jaar geleden is dat 
E.K.C.A. naar Elderveld is verhuisd. Uiteraard komen we hier t.z.t. op terug.  
 

• Van het KNKV hebben wij het bericht ontvangen dat het veldseizoen definitief niet wordt gespeeld. Daar waren 
wij overigens ook al wel van uitgegaan.  
 
We gaan ervan uit dat wij na de zomervakantie wel weer starten. Het KNKV bereid die competitie ook voor.  
Voor september hebben wij de volgende 11 teams opgegeven: 

o Senioren 1, 2 en 3 in de wedstrijdklasse 
o Senioren 4 en 5 in de breedteklasse 
o A1, C1, D1, E1 en E2, F1 

 

• De belijning voor crossminton ligt op het veld! Op 30 april jl. zijn de werkzaamheden gestart en maandag 3 
mei hebben de crossmintonners er voor het eerst op gespeeld. Met de aanleg van de belijning hebben wij de 
eerste officiële echte crossmintonbaan van Nederland en dat biedt veel kansen. In eerste instantie voor de 
ontwikkeling van onze eigen crossmintongroep en ook voor het binnenhalen van (internationale) toernooien. 
Leuk detail: de crossmintonveldjes bleken voor onze kangoeroes en F-jes ook uitermate handig bij de 
korfbaltrainingen.  
 
Op dit moment zijn wij ook vooral trots op het feit dat wij in goede afstemming binnen een afzienbare tijd een 
dergelijk project goed weten te realiseren. Veel dank aan degenen die eraan hebben meegewerkt! Wij wensen 
onze crossmintongroep vooral heel veel plezier met de nieuwe belijning!  
 

• Wij hebben een vraag gekregen van de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem en de Radboud Universiteit 
Nijmegen doen onderzoek naar seksuele intimidatie op straat in Arnhem. Zij willen graag weten waar de 
incidenten plaatsvinden, zodat ze hot spots kunnen vaststellen en ze een beeld krijgen van de daders. Op 
basis van die informatie willen zij gerichte acties inzetten om seksuele straatintimidatie terug te dringen. Uit 
eerder onderzoek blijkt namelijk dat 63 procent van de ondervraagde vrouwen en meisjes in Arnhem wel eens 
mee te maken heeft gehad met seksuele intimidatie op straat. Dat moet anders. 
 
Ze vragen jullie om mee te doen aan een onderzoek. Via de link ga je naar de vragenlijst, het invullen kost 5 
minuten. Helpen jullie ook mee de stad veiliger en fijner te maken? 
https://psychru.qualtrics.com/jfe/form/SV_agdc2gc6ayDLuqa 
 
Mocht je hierover vragen hebben dan kan je altijd contact met het meldpunt opnemen via de 
homepage. Homepage - Meldpunt seksuele intimidatie Arnhem (meldseksueleintimidatie.nl) 

  

https://psychru.qualtrics.com/jfe/form/SV_agdc2gc6ayDLuqa
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.meldseksueleintimidatie.nl%2F&data=04%7C01%7C%7Cebddbfb5a43e49bb051908d9000c5771%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637540875983740417%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lQaf8X38gm1ExclDEVdbHnFDjOqw%2FbXhMgJRXSZFdHo%3D&reserved=0
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• Van de gemeente hebben wij een nieuw bericht ontvangen over het ophalen van het oud papier. Zij blijven 
namelijk t/m juni 2021 het oud papier ophalen en vanaf juli 2021 zijn de verenigingen weer aan zet. Wij hebben 
het rooster opgeschoven. Mocht er in de komende periode weer wat veranderen dan melden wij ons.  
 

 
 
 
 

 
 

• 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. 
 

• Save the dates! 
Eindelijk weer een ‘save the dates’ in de nieuwsbrief ….  
 

- 9-11 juli 2021: Jeugdkamp! Alle jeugdspelers hebben er inmiddels informatie over ontvangen. Heb je 
de flyers gemist? Meld je bij Vincent of Gineke. 

 
- 28 augustus 2021: Toernooi voor alle jeugdteams bij Keizer Karel 

 

• Ledenmutaties:  
Per 01-05: overgeschreven naar bondslid i.v.m. zwangerschap: Annelies Goorhuis: crossminton 
Per 01-07: bedankt als lid: Tanja Cornelissen – Baakman (i.v.m. verhuizing)  
 
Nieuwe leden:  
Per 01-05: Teun van der Werf, senioren  
Per 01-05: Ilse Schuchard: (trainend lid per 01-05 en spelend per 01-09 aspiranten) 
Per 01-05: Fay Burgers, pupillen 
Per 01-07: Esmée Suijkerbuijk, kangoeroe  

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

Moment  

Juli 2021 Senioren 1 

Augustus 2021 Senioren 2  

September 2021 Senioren 3  

http://www.ekca.nl/

