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

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

• We starten weer! Op 11 september a.s. spelen we onze eerste competitiewedstrijden en wij hopen dat jullie 
er veel zin in hebben. Het zal ongetwijfeld weer even wennen zijn na een (lang) corona jaar waarin we niet, 
c.q. maar zeer beperkt mochten spelen.  
In deze nieuwsbrief willen we vooral aandacht schenken aan de start van het seizoen. We hebben nl nog een 
paar dingen te regelen en af te spreken om de trainingen en wedstrijden in goede banen te leiden.  
 

• Voor de wedstrijddagen hebben we scheidsrechters en mensen achter de bar nodig. Diverse EKCA-
nezen hebben zich al ingeschreven (helemaal top!!) en een aantal taken staan nog open.  
Alle inschrijvingen lopen via de KNKV app en via deze weg kun je je inschrijven t/m 14 september 2021. Je 
kunt dan de dag en het moment kiezen dat jou het beste uitkomt.  

  
Vanaf 15 september 2021 worden de diensten verdeeld onder de mensen die zich niet hebben 
ingeschreven. Op het moment dat je door ons wordt ingeschreven ben je zelf verantwoordelijk voor het 
voltooien van de dienst of het regelen van vervanging. Mocht het nu zo zijn dat je je niet inschrijft om een 
bepaalde reden (bijvoorbeeld; je gaat in het najaar verhuizen en al je tijd gaat daar inzitten) dan is het handig 
om even contact te leggen met Ina Meurs (kantinediensten ina.meurs@upcmail.nl) en Dirk-Jan Velderman 
(scheidrechters voorzitter@ekca.nl). Dan kunnen we goede afspraken maken over het moment waarop je wel 
een dienst kunt doen. 
 

• Qua coronarichtlijnen geldt op dit moment nog steeds dat 1,5 meter afstand houden van elkaar de norm is. 
Het sporten op het veld is de uitzondering.  
Uiteraard zien wij ook dat rondom het veld en in de kantine deze regel de ene keer wel en de andere keer half 
of helemaal niet wordt nageleefd. Als bestuur (en de commissies) gaan wij niet handhaven op de afstandsregel, 
dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Wel willen wij jullie vragen om de afstandsregels te respecteren als 
EKCA-nezen daar (om hun eigen gezondheid) naar vragen. Kennelijk is het dan voor hen belangrijk. Uiteraard 
handhaven we wel het maximaal aantal bezoekers in de kantine.   
 
Verder zijn er geen coronarestricties. Zo zijn bijvoorbeeld toeschouwers weer welkom bij wedstrijden en 
trainingen.  
 

• Het veldseizoen starten wij met 4 senioren teams, een A1, C1, D1, E1 en E2 en F1 en F2. Een enthousiaste 
kangoeroeclub, een toenemend aantal crossmintonners en uiteraard de onvermoeibare trimmers. 
Hoewel wij een relatief kleine vereniging zijn gaat het ons goed. En er is ook nog wel ruimte voor groei. Dus 
neem eens iemand mee om een balletje te gooien of een shuttle te slaan!  
 
Voor de ledenwerving bij de jongere jeugd hebben wij vóór de zomervakantie 3 vriendjes/vriendinnetjes dagen 
georganiseerd. Vanuit deze activiteit zijn een aantal vriendjes/vriendinnetje ook daadwerkelijk komen 
korfballen. Alle reden om dit binnenkort nog eens te doen.  
 
Daarnaast hebben wij in het kader van het Sport- en Beweegakkoord Arnhem een aanvraag gedaan om 
korfbalbomen (een korfbalpaal met 4 korven) bij de basisscholen IKC De Klimboom en De Kringloop te 
plaatsen. De gymdocenten van deze scholen kunnen deze korfbalbomen dan bij de pauzesporten betrekken. 
En door zo korfbal en onze vereniging onder de aandacht van de kinderen te brengen denken wij ook meer 
leden te werven. Half september horen wij of onze aanvraag is gehonoreerd. Gesprekken met andere scholen 
in Arnhem-Zuid over eenzelfde opzet lopen.  
 

• Een aantal EKCA-nezen hebben aangegeven graag in de midweek competitie te willen spelen. Er is echter 
nog geen compleet team, via deze nieuwsbrief daarom een oproep; zou je het leuk vinden om in de midweek 
te spelen zoek dan even contact met Gerda (secretaris@ekca.nl) dan proberen we een team op de been te 
krijgen.     

 

• De trainingstijden voor het veldseizoen zijn al via de appgroepen van de teams gedeeld. Voor de volledigheid 
zijn de tijdens ook op de website te vinden: https://ekca.nl/competitie/trainingstijden/   
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• Op 18 september 2021 gaat de Grote Clubactie weer van start. De verkoopboekjes worden kort voor de 18e 
uitgereikt en net als afgelopen jaren ontvangen jeugdleden € 0,50 per verkocht lot. Nadere info volgt via de 
appgroepen van de jeugdteams.   
 

• Op vrijdag 1 oktober 2021 houden wij onze Jaarlijks Algemene Vergadering (JAV). Gemiddeld genomen 
zijn hier ca 50-60 mensen bij aanwezig. Dat is een relatief hoog percentage vertegenwoordiging waar wij echt 
wel trots op mogen zijn, het tekent de betrokkenheid bij de club.  
Met de huidige coronamaatregelen kunnen wij onze ledenvergadering niet in de kantine laten plaatsvinden, 
daar is immers plaats voor slechts 22 mensen. Wij wijken daarom weer uit naar de Oldenburg in Driel. 
 
Mocht je om welke reden dan ook niet bij de fysieke ledenvergadering aanwezig kunnen/willen zijn, maar wel 
mee willen doen dan kun je dit bij Gerda Tangerink melden (secretaris@ekca.nl). Doe dit vóór 27 september. 
We kunnen dan een digitale vergadering voor je openen.  
 

• Mocht je in de afgelopen coronaperiode uit je EKCA-kleding zijn gegroeid (hetzij in de lengte, hetzij in de 

breedte 😊) Meld je dan even bij Julia Klein (via kleding@ekca.nl)  om je krappe kleding om te ruilen voor iets 

dat goed past.    
 

• Van de gemeente hebben wij -wederom- een nieuw bericht ontvangen over het ophalen van het oud papier. 
Zij blijven nl t/m december 2021 het oud papier ophalen en de vergoeding uitkeren naar ons.  
In de komende periode wil de gemeente het systeem van oud papier halen m.b.v. verenigingen evalueren.     
Wederom houden wij jullie op de hoogte … 
  

• Bestuur-/commissiebijeenkomst. In de vorige JAV is verzocht om een jaarlijkse bijeenkomst van het Bestuur 
van de Vereniging, Stichting en de diverse commissies. Deze bijeenkomst heeft op 3 september jl. 
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst konden de commissies aangeven wat men zoal nodig heeft en wat 
men van elkaar verwacht. Binnenkort verschijnt op onze website het bijgewerkte overzicht van diverse 
contactpersonen.  

•  

• 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 date! 
Zet deze datum vetgedrukt in je agenda!   
Zaterdag 18-09-2021: EKCA-zaterdag!!! Thuiswedstrijden! 
Datum nog niet bekend: Halloweenfeest, sprookjestocht. 
 

• Ledenmutaties:  
 
Korfbal: 
Nieuwe leden:      Overgeschreven van trainend naar spelend lid: 
per 01-06-2021:  Cas Peters (kangoeroes)   Per 01-06-2021: 
per 01-07-2021:  Anouk Brouwers (kangoeroes)  Raff Vuijsters (pupillen) 
Per 01-09-2021:  Thijmen Sanders (pupillen)  Simonet Aikema (pupillen) 

Welmoed van der Veer (pupillen)   Per 01-09-2021: Ilse Schuchard (junioren) 
               Evy Damen (pupillen)  
               Anna Tusschenbroek (pupillen)  
  Marleen Mijnarends (senioren) 
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Vervolg Korfbal: 
Overgeschreven van senioren spelend naar bondslid: 
Per 01-07-2021:  Anne Cuppen (senioren) 
 
Bedankt als lid:      per 01-09-2021: 
per 01-07-2021:      Coen Hermsen (senioren) 
Debby van der Donk (senioren)    Denise v.d. Poel (senioren) 
       Bas van der Roest, (senioren) 

Anouschka Wehman, (senioren) 
Max Suijkerbuijk, (senioren) 
Kim Verheijen, (senioren) 
Vianne Duinkerke, (senioren) 
Stefan van Osch, (senioren) 

        
 
Crossminton: 
Nieuwe leden:      Bedankt als lid: 
per 01-06-2021:      per 01-09-2021: Annemarie Goulmy 
Annemarie Goulmy      
 
per 01-07-2021: 
Umair Rafay 
Israa Hussein  
Shokoofeh Nasiri  
Yumna Anwa  
Jemimah Mukasa  
 
per 01-08-2021: 
Saadat Aliyeva  
Zeynep Margan 
 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent, Reyer en Dirk-Jan 
 

 


