E.K.C.A.
Eerste Korfbal Club Arnhem
Opgericht: 7 november 1909

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

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

In de extra nieuwsbrief van 3 november jl. hebben we jullie meegenomen in het feit dat er extra
coronamaatregelen op ons afkomen. Inmiddels hebben we berichten ontvangen van NOC*NSF / het KNKV
en de gemeente Arnhem over de invulling van de maatregelen.
Voor ons geldt het volgende:
o Van personen van 18 jaar en ouder moet de QR-code worden gescand. Dit geldt voor zowel sporters
als voor publiek. Personen met een functie zijn uitgezonderd van deze maatregel, het gaat dan om
bijvoorbeeld scheidsrechters, coaches en trainers. Ouders die met een jeugdteam naar een
uitwedstrijd rijden vallen uitdrukkelijk niet onder deze uitzondering.
o Eénmalig controleren mag niet. Er moet voorafgaand aan elke activiteit (training/wedstrijd/overige
activiteiten) worden gecontroleerd.
o Het Sportbedrijf geeft niet helemaal helder aan of er ook een mondkapjesplicht geldt in de gangen
van de sporthal. In het algemeen geldt dat de mondkapjesplicht van toepassing is in openbare
gebouwen waar je geen QR-code hoeft te laten zien. Aangezien wij we de QR-codes scannen zou er
dus geen mondkapjesplicht zijn. Wij vragen het nog even na bij het Sportbedrijf en mocht het nodig
zijn dan komen wij er bij jullie op terug.
o In de horeca is een mondkapjesplicht gaan gelden voor afhaallocaties. Aangezien onze kantine zich
in het pand van de sporthal bevindt en daar al op de QR-code wordt gecheckt denken wij dat de
mondkapjesplicht bij afhalen voor ons niet van toepassing is. Voor het zitgedeelte van de kantine gold
al een verplichte QR-code check en daaraan veranderd niets.
o Het Sportbedrijf geeft de verplichting om de QR-codes te checken door aan de sportverenigingen die
van de hal gebruik maken.
o De check bestaand uit het controleren van de QR-code i.c.m. een legitimatiebewijs. Er zijn nl ook
valse QR-codes in omloop.
Hoe gaan wij dit nu organiseren?
Als bestuur vinden we het belangrijk dat we dit met elkaar doen. We zitten met z’n allen in hetzelfde
schuitje en wellicht gaan de maatregelen ook nog een tijdje gelden.
o Rondom de trainingen van de senioren vragen wij jullie om de QR-check per team op te lossen. Dat
is het meest pragmatische om te doen. Scan even de code van je teamgenoot en klaar.
o Rondom de trainingen van de jeugd vragen wij ouders om niet te blijven kijken. Het mag uiteraard
wel en de tribune is ook gewoon open. De ouders die wel blijven kijken scannen onderling hun QRcodes.
o Rondom overige activiteiten wordt van iedereen van 18 jaar en ouder de QR-code gecheckt. Wij
maken dan geen onderscheid tussen personen mét een functie en personen zonder.
o Rondom de thuiswedstrijden is onze kantine de ingang voor alle korfballers. Van zowel
EKCAnezen als tegenstanders wordt de QR-code aan de bar gecheckt. Na de check ontvang je een
stempel voor de dag.
Als je in de kantine zit kan je worden gevraagd om even mee te helpen bij het checken. Download de
corona check app op je telefoon en help dan een handje mee.
Wij willen nogmaals begrip vragen voor de uitwerking van de nieuwe regels. Blijf aardig naar elkaar en ga
(bijvoorbeeld) geen discussie aan over de noodzaak van het wel of niet scannen. Degene tegen wie je
praat heeft de regels niet bedacht en kan ze ook niet veranderen. Dat geldt ook voor onze bezoeken aan
tegenstanders, ook zij kunnen er niets aan doen dat er moet worden gecheckt.
Mocht er op enig moment toch wat wrijving ontstaan (bijvoorbeeld met tegenstanders) dan willen wij graag
dat jullie de-escalerend werken. Loop weg en ga geen discussie aan. Geef ons wel even een melding dan,
gaan wij op bestuursniveau actie ondernemen.
Mochten er sowieso nog vragen of opmerkingen zijn dan hoger wij ze ook graag. Schiet ons even aan op
de club of stuur een berichtje naar Gerda via secretaris@ekca.nl
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•

In de winter houden wij normaliter een aantal druk bezochte activiteiten, zoals de Kerstbingo en de
Nieuwjaarsreceptie. Ook is het sowieso vaak op donderdagavond (= clubavond) een gezellige drukte in de
kantine. Uiteraard houden wij in de komende periode de ontwikkeling van de coronamaatregelen scherp in de
gaten en ondernemen wij actie waar dat nodig is.

•

In de nieuwsbrief van oktober jl. hebben wij de trainingstijden gecommuniceerd. Voor een aantal maandagen
gaan echter wat andere tijden gelden aangezien er op maandag midweekcompetitie wordt gespeeld.
Op maandagen: 22 november 2021 / 6 december 2021 / 10 januari 2022 / 17 januari 2022 / 7 februari
2022 / 28 maart gelden de volgende tijden:
18.30 - 19.45 uur: Crossminton
19.45 - 20.55 uur: Senioren 1&3
21.00 - 22.00 uur: Midweek competitie
Een wedstrijd in de midweek duurt 2x25 min.

•

Zondag 14 november a.s. vindt in tennishal Molenbeke het Nederlands kampioenschap Crossminton
plaats en uiteraard doen wij ook mee! De opgave is inmiddels gesloten, maar kom vooral even kijken! Het
evenement vindt plaats vanaf 9.00-17.00 uur.

•

De boekjes van de Grote Club Actie 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.

•

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!
Zet deze data vetgedrukt in je agenda! Per activiteiten gelden de op dat moment relevante
coronamaatregelen
-

•

20 november 2021. De kleintjes gaan naar Ballorig (binnenspeeltuin. Voor de D, C en A is er een
casino avond. Na 21:00 uur is er een casino avond voor de volwassenen.
23 november 2021: Pietentraining.

Ledenmutaties:

Korfbal:
Nieuwe leden:
per 01-11-2021: Daniël van der Veer(senioren)
Overgeschreven van spelend naar bondslid lid:
Erik Buitelaar (senioren)
Bedankt als lid:
Aniek van der Veer 01-11 + 2 maanden (pupillen)
Groet, het bestuur
Gerda, Ivona, Martine, Vincent, Reyer en Dirk-Jan
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