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

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

• EINDELIJK! Alle corona cijfers gaan de goede kant op en de eerste versoepelingen zijn een feit. Licht aan het 
einde van de tunnel! Niet een klein zaklampje maar een vuurtoren!  
Op basis van de eerste versoepelingen wordt er een minicompetitie voor jeugdteams gestart en mag de kantine 
weer open. Voor de senioren geldt dat er weer ‘gewoon’ kan worden getraind. Voor een oefenwedstrijdje tegen 
een andere vereniging is het nu nog te vroeg, maar de tekenen voor volgend seizoen zijn gunstig. 
 
In de euforie dat we weer mogen zouden we bijna vergeten dat er nog wel degelijk beperkingen zijn. Zo moet 
bijvoorbeeld de kantine om 22:00 uur sluiten en mag er nog geen publiek bij trainingen en wedstrijdjes komen 
kijken. Die voorzichtigheid is uiteraard op zijn plaats, nog niet iedereen is gevaccineerd en in het zicht van de 
haven willen we allemaal gezond blijven.  
 

• Op 12, 19 en 26 juni is er door de KNKV een mini competitie voor jeugdteams georganiseerd. Als vanouds 
spelen we dan weer echte wedstrijden tegen andere verenigingen. Wij doen daar uiteraard ook aan mee met 
onze F1, E1 en E2, D1, C1 en A1.  
Tijdens de wedstrijden is publiek helaas nog niet welkom. Wij proberen daarom een afgeschermde livestream 
op te starten, de code voor de stream delen wij in de groepsapps.  
 

• Op 12, 19 en 26 juni organiseren wij eveneens een korfbal instuif “Schiet maar raak” c.q. 
vriendjes/vriendinnetjes training voor kinderen die graag eens onze sport willen proberen. We vragen iedereen 
om deze actie te promoten waar je kunt. Het zou helemaal top zijn als we aan deze actie een aantal nieuwe 
leden over kunnen houden zodat onze teams net iets voller zijn bemenst.  
De flyer voor deze trainingen hebben wij op Facebook, Instagram en onze eigen website gezet en wordt op dit 
moment al goed gedeeld. Blijf dat ook vooral doen de komende weken! 
 

• De laatste trainingen van het seizoen lopen als volgt: 
 

• Kangoeroes t/m de C1 trainen/spelen t/m zaterdag 3 juli 2x in de week (op dinsdag en zaterdag)  

• daarna op 6, 13 en 20 juli alleen trainingen op dinsdag 

• A1 en senioren stemmen hun trainingen onderling af 
 

• De kantine mag weer open. Aangezien de horeca wetgeving van toepassing is heeft de kantinecommissie 
duidelijk aangegeven wat op dit moment de condities zijn waarop we open mogen. Nog even puntsgewijs: 

• De anderhalve meter regel geldt nog steeds 

• Er mogen ca 25 mensen in de kantine zijn 

• Registratie is verplicht, evenals het dragen van een mondkapje als je loopt (van en naar de bar bij 
afhalen of van en naar je stoel). 

• Tijdens je verblijf in de kantine moet je op een stoel zitten. Je mag daar je mondkapje afdoen.  

• De kantine is geopend tot maximaal 22.00 uur, dat is de wettelijke eindtijd op dit moment. 

• Bij mooi weer mogen de tafels en stoeltjes naar buiten als terras. Help even met opruimen als je gebruik hebt 
gemaakt van het terras. Donderdagavond is er -als vanouds- clubavond. De kantinecommissie heeft een 
rooster gemaakt voor de bardiensten en je kunt je weer inschrijven voor zowel de trainingsavonden als de 
zaterdagen via de KNKV-app. Het rooster is per uur ingedeeld, maar je mag uiteraard ook voor meer uren 
inschrijven. 1 persoon per dienst lijkt voldoende, ook omdat er geen publiek langs de lijn mag staan. 
Als je niet zelf kunt openen en/of sluiten geef dat dan even aan Ina Meurs, dan zorgen wij dat iemand van de 
kantinecommissie je helpt. Het sleuteladres is: Marianne Timmermans, Medemblikhof 64. 
 
De sluittijden op de zaterdagen is een indicatie. Mocht blijken dat er niemand meer in de kantine is of komt kun 
je rustig eerder afsluiten. 
Op de zaterdagen zal het voornamelijk gaan om de kinderen van ranja te voorzien en natuurlijk mogen de 
ouders een kopje koffie o.i.d. komen drinken in de kantine. Het zou fijn zijn als de bardienst de ranja even naar 
buiten brengt daar waar de wedstrijdjes zijn. In verband met de verbouwing is de keuken gesloten. 
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Dan nog even vooruitdenken. Mocht er behoefte zijn om tijdens de zomerperiode op de donderdagavond een 
balletje te schieten of te trainen, horen wij dat graag, want dan stellen we de kantine hiervoor open. De 
kantinecommissie rekent op jullie. 
 

• In de kantine is afgelopen tijd flink geklust! De nieuwe garderobe annex tassenkast stond al even, de audio is 
verbeterd en er is een nieuwe kidscorner gerealiseerd. Momenteel wordt er achter de bar hard gewerkt aan de 
vervanging van de koeling. Veel dank aan de klussers o.l.v. Gerrit Wijers die hier veel uren in hebben gestoken!  
Vanwege de vervanging van de koeling zijn er 2 grote, wat oudere koelkasten over.  
Wie er belangstelling voor heeft kan zich vóór 19 juni melden bij Gerda 
(secretaris@ekca.nl).    
 
 
 
 

• De 1e training van volgend seizoen start op dinsdag 31 augustus. Voor alle jeugdteams is er op 4 september 
een toernooi bij Keizer Karel in Nijmegen. Nadere info volgt nog.  
 

• Nieuws van de Crossmintonners: Vrijdag 4 juni hebben we op de playground Thialf (oude zwembad achter 
Thorbecke school) een clinic Crossminton gegeven. Dit doen we in het kader van het Sport Akkoord, waarbij 
we samen met de buurtsportcoaches sport naar de mensen brengen. Onze doelgroep is jeugd vanaf 13 jaar 
en op 2 juli zijn we er weer om 16 uur. Wie zin heeft, kan langskomen en meedoen.  
Zaterdag 3 juli staat er ook een leuke happening gepland op onze eigen velden. De Bondscoaches van het 
Nederlands Korfbalteam en het Nederlands Crossminton team hebben elkaar uitgedaagd. Dat betekent dat 
Team NL Korfbal met 25 man bij ons op bezoek komt en een soort clinic geeft aan Team NL Crossminton, 
aangevuld met wat spelers van EKCA, die voor het Nederlands B team uitkomen. Het is van 11 tot 14 uur en 
daarna geeft de Crossminton groep nog een clinic aan alle spelers van EKCA en overige geïnteresseerden. 
Details volgen nog en we hopen dat jullie kunnen komen kijken en wellicht mee doen. Dit is afhankelijk van de 
op dat moment geldende Coronamaatregelen. 
 
Dit is het bedrag dat we van de Coop supermarkten  
hebben gekregen voor de belijning voor de crossminton bedraagt € 1.774,--. 
Eerder hebben het Sportbedrijf en NOC*NSF ons gesteund en in totaal  
hebben wij ca. € 3.600,-- opgehaald. 
 

• Onze penningmeester meldt dat de contributie van juli later geïncasseerd wordt dan gebruikelijk. Dit in 
verband met de afsluiting van het lopende boekjaar. 
 

• Herhaalde oproep: wij hebben een vraag gekregen van de gemeente Arnhem. De gemeente Arnhem en de 
Radboud Universiteit 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 nl 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 deze link ga je naar de vragenlijst, het invullen kost 
5 minuten. Helpen jullie ook mee de stad veiliger en fijner te maken?  
 

• Van de gemeente hebben wij een nieuw bericht ontvangen over het ophalen van het oud papier. Zij blijven nl 
t/m juni het oud papier ophalen en vanaf juli zijn de verenigingen weer aan zet.  
 
Wij hebben het rooster opgeschoven. Mocht er in de komende periode weer wat veranderen dan melden wij 
ons.  
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Moment  

Juli 2021 Senioren 1 

Augustus 2021 Senioren 2  

September 2021 Senioren 3  

mailto:secretaris@ekca.nl
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpsychru.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_agdc2gc6ayDLuqa&data=04%7C01%7C%7Cebddbfb5a43e49bb051908d9000c5771%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637540875983730467%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zDW%2FsqNShagX8cHP9lLDvlS1dBYkAgPjORnIzLlq5Og%3D&reserved=0
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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. 

 

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

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

- 31 augustus: start van de trainingen voor de jeugdteams 
- 4 september: Toernooi voor alle jeugdteams bij Keizer Karel 

 

• Ledenmutaties:  
Ledenmutaties mei/juni 2021: 
Overgeschreven van kangoeroe naar pupil per 1-6: Joey van Hees 
Overgeschreven van senioren (spelend) naar bondslid per 1-6: Monique van Kempen 

 
Nieuw lid per 1-5-2021: 
Jara Wijnhorst: kangoeroe 

 
Bedankt als lid per 1-7-2021: 
Nadiya IJzerman (pupillen) 
 
Nieuwe leden per 1 juli 2021:  
Y. Anwar, crossminton 
Sokoofeh Nasin, crossminton 
Israa Hussein, crossminton 
Jemimah Mukasa, crossminton 
Annemarie Goulmy, crossminton 
Umair Rafay, crossminton 

 
 
 
Dit was de laatste nieuwsbrief van het seizoen 2020-2021. Rest ons niet anders dan jullie een hele fijne vakantie 
te wensen! Blijf gezond en dan zien we elkaar in augustus weer op en rond het veld!  
 

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

http://www.ekca.nl/

