
                                      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.: 06 – 49834845 of 026-3816716  
 

    

 

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

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

• Op 1 oktober jl. hebben wij onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Vanwege corona weken wij ook dit 
jaar uit naar zalencentrum De Oldenburg in Driel.  
In een efficiënte vergadering hebben wij de financiën van de vereniging en de Stichting goed met elkaar kunnen 
bespreken. De korte versie: de vereniging heeft vorig jaar ca € 5.300,-- winst gemaakt, vooral vanwege lagere 
kosten dan we hadden begroot. Met name de kosten voor zaalhuur vielen lager uit. Ook de reserves staan er 
goed voor, dus we kunnen tegen een stootje.  
In de begroting voor komend seizoen zien wij voorlopig een tekort van ca € 2.000,--. Dit bedrag halen wij uit 
de reserves en dit jaar gaan wij kijken wat ‘het nieuwe normaal’ wordt. Tegelijkertijd komt er dit seizoen meer 
duidelijkheid over structurele kosten van de warmwatervoorziening in de kleedkamer en het oud papier halen 
door de verenigingen. Deze kunnen substantieel impact hebben op begrotingen van komende jaren.     
 
Tijdens de ledenvergadering is onze secretaris Gerda Tangerink benoemd als erelid van EKCA. Gerda is al 
sinds 1996 actief binnen EKCA als trainster/begeleidster van teams, als lid van verschillende commissies en 
nu al 11 jaar lid van het EKCA bestuur. Zij ontving al eerder de Jan Beenen stopwatch en ze was ook al lid van 
verdienste. Vanaf deze plaats: Gerda, nogmaals gefeliciteerd met je mooie benoeming!  
 

• Het einde van het veldseizoen is voor de meeste teams een feit. Ons 1e, 2e en 3e gaan nog twee weekenden 
door en spelen op 30 oktober hun laatste wedstrijden.  
We hopen vooral dat jullie ervan hebben genoten om na een lange periode zonder wedstrijden weer lekker op 
het veld te mogen spelen in een echte competitie. Daarnaast felicitaties aan onze kampioenen van dit seizoen: 
de C1 en E1.   

 

• De planning voor de overgang naar het zaalseizoen is als volgt: 
o In de herfstvakantie en de week erna (di 26 / do 28 oktober en di 2 / do 4 november) zijn er geen 

jeugdtrainingen. Senioren stemmen onderling af of en hoe zij in de herfstvakantie en de week erna 
willen trainen.   

o Voor de jeugdteams willen wij op zondag 7 november beginnen met een EKCA startdag. Op de dag 
zit nog wel een voorbehoud , we zijn nl. nog met het Sportbedrijf in overleg rondom de inhuur van de 
zaal. We gaan er evenwel vanuit dat dit gaat lukken, dus zet de datum vast op de kalender. Nadere 
informatie volgt nog. 

o Op maandag 8 november starten de trainingen in de zaal. Info over de trainingstijden: zie hieronder.   
Zoals jullie weten is de ruimte in de zaal veel beperkter dan buiten. Dit houdt in dat we wat moeten 
schipperen en schuiven met trainingstijden. Wellicht is niet iedereen helemaal 100% tevreden, maar 
we hopen dat jullie je er in kunnen vinden of wat kunnen regelen om wel op de trainingen te kunnen 
komen.  

o Voor al onze teams beginnen de wedstrijden op zaterdag 27 november. Op dit moment is er nog 
geen informatie over exacte speeltijden en dagen. Het KNKV gebruikt deze periode om voor de 
breedte sport (waar ons 4e en al onze jeugdteams in spelen) nieuwe competitieindelingen te maken 
die recht doen aan de uitslagen op het veld. Op het moment dat de competitieplanning gereed is 
melden wij ons weer bij jullie. 

 

• Hoewel we de exacte competitieplanning nog niet kennen is er wel een algemeen competitierooster 
(https://www.knkv.nl/competition/) waarin het KNKV heeft aangegeven wanneer zij de wedstrijden zal plannen.  

o Zoals hierboven al aangegeven start de competitie op 27 november 2021 
o Tijdens de Kerstvakantie (25 december 2021 en 1 januari 2022) is er geen competitie 
o 8 januari 2022 is een inhaal / uitwijkdatum. Er wordt dan geen competitie gepland, maar wellicht 

komen daar wel wedstrijden te staan als op een reguliere datum niet kan worden gespeeld.  
o 26 februari 2022 en 5 maart 2022 zijn eveneens inhaal/uitwijkdata 

 
Net als vorige jaren is het dringende verzoek aan iedereen om vakanties / uitjes / visites / of wat dan 
ook zo te plannen dat je samen met je team wel je wedstrijden kan spelen. Waar het verschuiven van een 
wedstrijd op het veld meestal wel gaat, is dat bij de zaal een heel ander verhaal. Het verzetten van 
zaalwedstrijden is zeer lastig omdat sporthallen volgeboekt zijn. Zowel in Arnhem als in andere 

https://www.knkv.nl/competition/
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gemeenten. Daarnaast kost het niet op komen dagen ook gewoonweg veel geld. Sporthallen 
rekenen de uren namelijk wel aan ons door als wij er niet zijn. Dit geldt ook voor de inhuur van de 
trainingsuren om maandag, dinsdag en donderdag. 

 

• Het trainingsrooster voor het zaalseizoen is als volgt: 
 

o Maandag (Sporthal Bethaniënstraat in Presikhaaf) 
▪ 18.30-20.00 uur: Crossminton 
▪ 20.00-21.30 uur: Senioren 1 en 3 

 
o Dinsdag (Sporthal Elderveld) 

▪ 18.00-19.00 uur: E1 & E2 / F1 / Kangoeroes vanaf 5 jaar 
▪ 19.00-20.00 uur: D1 en C1 
▪ 20.00-21.00 uur: Trimmers en A1 
▪ 21.00-22.00 uur: Senioren 4 en Crossminton 
 

o Donderdag (Sporthal Elderveld) 
▪ 18.00-19.00 uur: E1 & E2 / D1 
▪ 19.00-20.00 uur: A1 / C1 
▪ 20.00-21.00 uur: Senioren 1 en 2  
▪ 21.00-22.00 uur: Senioren 3 en Crossminton 

 

• In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat wij in het kader van het Sport- en beweegakkoord Arnhem 
een aanvraag hebben gedaan om korfbalbomen (een korfbalpaal met 4 korven) bij de basisscholen IKC de 
Klimboom en De Kringloop te plaatsen. We hebben goed nieuws! Onze aanvraag is geheel gehonoreerd! De 
korfbalbomen zijn in bestelling en over enkele weken zullen ze worden geplaatst.  
De gymdocenten van de scholen kunnen ze dan bij de pauzesporten betrekken en zo onze sport onder de 
aandacht van de kinderen brengen. Gesprekken met andere scholen in Arnhem-Zuid over eenzelfde opzet 
lopen.  
 

• De kantinecommissie heeft een leuk gesprek gehad met Desiree Holstege, coördinator van TeamFit. TeamFit 
streeft o.a. naar een gezondere sportomgeving voor kinderen.  
Samen met Desiree zetten we ons in voor gezonder eten en drinken in onze kantine. Dit zal in kleine stapjes 
gaan. We zijn gestart met wat andere drankjes en snoep / snacks. In de toekomst gaan we dit uitbreiden. Mocht 
je hierover leuke ideeën hebben, laat je dan zeker horen via kantine@ekca.nl 
.  

• Op 18 september jl. is de Grote Clubactie van start gegaan. Er wordt zowel via de boekjes als online verkocht 
en het loopt al lekker! Online zijn er al ca. 230 loten verkocht en de ingevulde boekjes komen daar nog bij. 
Boekjes kunnen t/m 13 november worden ingeleverd in de kantine. Er staat een duidelijk herkenbare doos 
op de bar. Net als afgelopen jaren ontvangen jeugdleden € 0,50 per verkocht lot. In december zullen wij dit 
uitkeren aan de verkopers.   
 

• Zondag 14 november vindt in Tennishal Molenbeke het Nederlands kampioenschap Crossminton plaats. 
Dit jaar zijn er ook deelnemers van EKCA korfbal uitgenodigd, waaronder de A jeugd, bewoners van het AZC 
en uiteraard spelers van het Nederlands team. Er wordt op wedstrijd en recreatie niveau gespeeld, dus bij deze 
is iedereen van harte uitgenodigd om mee te doen. Opgeven kan via Jolanda of Ron via 
speedminton@ekca.nl.    
 

• 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. 

 
 

 

mailto:kantine@ekca.nl
mailto:speedminton@ekca.nl
http://www.ekca.nl/
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• Save the dates! 
Zet deze data vetgedrukt in je agenda!   
 
Zondag 7 november: EKCA startdag voor onze jeugdteams 
Maandag 8 november: start zaaltrainingen 
Zaterdag 20 november Jeugdactiviteit (alle jeugd t/m E) nadere informatie volgt. 
 

• Ledenmutaties:  
In de vorige nieuwsbrief stond aangemeld als nieuw lid Thijmen Sanders, dit moet zijn Thijmen Snijders (sorry 
Thijmen!!) 

 
Korfbal: 
Nieuwe leden:     Overgeschreven van spelend naar trainend lid: 
Per 01-09-2021: Mariska Molijn(senioren)  Katja Verhaar 
Per 20-09-2021: Sarah Weeteling (pupillen) 
Per 24-09-2021: Annemarie v.d. Bogert (senioren) 
Per 23-09-2021: Daijah Vertrouwd (pupillen) 
Per 06-10-2021: Emma Dingemanse (senioren) 
Per 08-10-2021: Elodie van der Sloot (pupillen)  
Per 10-10-2021: Femm Dekens (welpen/kangoeroes) 
Per 10-10-2021: Sander de Wit (pupillen/kangoeroes)  

 
Overgeschreven van senioren spelend naar bondslid: 
Per 01-10-2021: Sanne van Geel (senioren) 
Per 10-10-2021: Mark Bijlsma (senioren) 

 
Bedankt als lid:  
Jan Aalenhuis (pupillen) 

 
Crossminton: 
Bedankt als lid:  
Jemina Mukasa  

 
 

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


