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

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

• Op 14 december jl. heeft het Kabinet aangegeven dat de huidige coronamaatregelen worden verlengd t/m 
14 januari 2022. Deels valt deze periode in de Kerstvakantie waarin wij toch al stil zouden liggen, deels vallen 
er weer trainingen uit. In de (J-)TC is besloten dat de trainingen niet worden ingehaald. We hebben de opties 
bekeken om op werkdagen dagen vóór 17.00 uur of op zondag trainingen te geven, maar wij krijgen dat niet 
goed bemenst. Los van de vraag of er op die momenten spelers zijn om te trainen. We spelen met onze 
jeugdteams en senioren 4 dus alleen de wedstrijden.  
Voor senioren 1, 2 en 3 heeft het KNKV aangegeven een alternatieve competitie in elkaar te willen zetten. We 
hebben alleen nog geen bericht gekregen hoe dat er dan uit kan komen te zien.  

 

• In de komende speelrondes staan er wedstrijden van de jeugdteams en senioren 4 op het programma. Zonder 
tegenbericht gaan deze wedstrijden gewoon door (dat geldt overigens ook na 14 januari 2022). Mocht je nu 
zelf (of je zoon/dochter) niet kunnen of willen spelen geef dat dan z.s.m. en zo duidelijk mogelijk door. Dan kan 
er op tijd vervanging worden geregeld. Op de zaterdagen dat er één F- of één E-wedstrijd is proberen wij beide 
F-teams en beide - teams zo veel mogelijk samen te voegen, zodat alle kinderen wat speeltijd krijgen.  

 

• Een uitdrukkelijk compliment voor én dank aan alle spelers en ouders van jeugdleden die fijn meewerken aan 
het opvolgen van de coronamaatregelen afgelopen zaterdagen. De zaterdagen verliepen soepeltjes en dat is 
voor iedereen prettig.  

 

• Gezien de huidige coronamaatregelen vervalt het Nieuwjaarsontbijt voor de jeugdteams en vervalt ook 
de Nieuwjaarsreceptie.  

 

• De Grote Club Actie heeft ons dit jaar een recordbedrag van ca € 1.400,-- opgeleverd! Na aftrek van de 
beloning voor de jeugdleden houdt de vereniging hier ca € 1.100,-- van over. Jits Gerritsen was de absolute 
topverkoper met 40 verkochte loten, op de voet gevolgd door Aniek, Julian, Lucas, Luuk en Yara.  
Veel dank aan alle verkopers voor jullie inzet! De jeugdleden hebben inmiddels hun beloning ontvangen.  
Prijswinnaars krijgen via de Grote Club Actie een bericht over de gewonnen prijs. Wil je zelf je lot checken dan 
kan dat via deze link. 
  

• Zondag 12 december hebben we met 14 crossminton spelers meegedaan aan het Nederlands 
kampioenschap mix en dubbel in Baarn. We hebben diverse prijzen in de wacht gesleept, maar een 
Nederlands kampioenschap zat er nog niet in voor ons. Het was wel super gezellig en we kijken uit naar de 
internationale ontmoetingen die volgend jaar op de planning staan. We hopen in de weekenden nog wat 
trainingsruimte te kunnen krijgen, wellicht met mooi weer zelfs buiten.  

 

• Soms krijgen wij verzoeken van (oud-) leden om een schoolopdracht binnen onze vereniging uit te voeren. Wij 
werken hier altijd graag aan mee. Wij bieden graag ruimte voor dit soort activiteiten en vaak leren wij er zelf 
ook wat van.  
 
Dit keer benaderde oud lid Rico Stokkink ons. Hij en zijn studiegenoot Rick Westerhoff studeren aan de HAN 
en ze hebben de opdracht om een verenigingsanalyse uit te voeren. Onderdeel van die analyse is een 
enquête onder de leden. Via onderstaande link kom je bij de enquête en wij zouden het top vinden als jullie 
een paar minuten de tijd nemen om het in te vullen. 
https://hansurveytool.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3xxWCaaMJsflJ5A 
 

• 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.   
 

https://lotchecker.clubactie.nl/?gclid=EAIaIQobChMIuZ_4693m9AIVBdZ3Ch2GUg5oEAAYASAAEgL30PD_BwE
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhansurveytool.eu.qualtrics.com%2Fjfe%2Fform%2FSV_3xxWCaaMJsflJ5A&data=04%7C01%7C%7C82bd043e650b492f600708d9b659f100%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637741319674273654%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mPy6rKkrZ6BgRC4%2FPOpYvOqj8QMEd8guQTaZM5ZUzXg%3D&reserved=0
http://www.ekca.nl/
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• 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. 
 

• Ledenmutaties:  
In de vorige nieuwsbrief stond bij de afmeldingen Aniek van der Veer, dit moet zijn Aniek de Geus. Sorry Aniek! 
 
Korfbal: 
Nieuwe leden:         Overgeschreven van trimmer naar bondslid: 
Per 01-11-2021: Ben Derksen (trimmers)       Ivona Blaauw 
 
Overgeschreven van bondslid naar senioren/midweek:   Overgeschreven van senioren naar bondslid: 
Per 01-11-2021: Marijn Schaberg        Esmée Praas 

 
Bedankt als lid:  

       Ilse Schuchard (junioren) 
 
Crossminton: 
Nieuwe leden per 01-11-2021: 
Milan Krosse  
Julijne Flendrie 
 
 

Tenslotte wensen wij jullie allemaal fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2022. Zien wij elkaar hopelijk weer 
snel in het nieuwe jaar.   
 
 
 
Groet, het bestuur  
Gerda, Ivona, Martine, Vincent, Reyer en Dirk-Jan 
 

 


