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

Nieuwsbrief januari 2022 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we elke maand een 
nieuwsbrief uit.   
 

• De beste wensen voor 2022! Normaliter hadden we elkaar bij de Nieuwjaarsreceptie gezien, maar dat was nu 
natuurlijk niet mogelijk. Dat het maar weer een mooi, sportief jaar mag worden. Hopelijk met heel wat minder 
corona gedoe.  

 
De Nieuwjaarsreceptie is altijd ons moment om onze jubilarissen te huldigen. Dit jaar zijn dat: 

Maja vd Vorst, 65-jarig lidmaatschap   
Cisca Stokkink, 40-jarig lidmaatschap   
Toby vd Weijden, 25-jarig lidmaatschap   
Erik Tangerink, 25-jarig lidmaatschap   
Jolanda Keultjes, 25-jarig lidmaatschap   
Lisanne van Baal, 25-jarig lidmaatschap   
Sabine Anderson, 25-jarig lidmaatschap   
Matthijs Trouerbach, 10-jarig lidmaatschap   
Gerda Tangerink, met haar benoeming tot erelid van EKCA 

 
Wij zoeken in 2022 een mooi moment om hen alsnog publiekelijk in het zonnetje te zetten.  
 

• Op de persconferentie van 14 januari jl. hebben we gehoord dat sporten weer wordt vrijgegeven. Toevallig 
hadden wij op 15 januari de Elderveldhal tot onze beschikking en hebben de eerste enthousiastelingen de 
gelegenheid aangegrepen om lekker te gaan trainen. Vanaf maandag 17 januari pakken wij onze reguliere 
trainingsrooster weer op.  

 
- Voorlopig mogen wij alleen trainen / oefenwedstrijdjes spelen binnen de vereniging. Dat doen we op de 

reguliere trainingsdagen maandag, dinsdag en donderdag volgens onderstaand rooster.  
 

- Op zaterdag 22 januari is er geen programma. In de KNKV-app blijven de wedstrijden wel zichtbaar omdat 
de KNKV die er pas op of na de wedstrijddag uit kan halen.   
 

- Op zaterdag 29 januari zijn er thuiswedstrijden gepland. Ook dan hebben we de zaal tot onze beschikking. 
We communiceren nog over de invulling van die dag, deze invulling is mede afhankelijk van de volgende 
persconferentie.  

 
- Tijdens/ na de trainingen blijft de kantine gesloten. De kantine valt onder de horecaregels en zoals jullie 

weten mag de horeca nog niet open. Neem je eigen bidon met water mee om tijdens en na afloop van de 
training wat te kunnen drinken. 
 

- Tijdens de training mag er geen publiek aanwezig zijn.  
 

- Voor iedereen van 18 jaar en ouder is het verplicht om een mondkapje te dragen op het moment dat je je 
in de Elderveldhal begeeft. Ook is een check van de QR code verplicht. Teams regelen onderling de QR 
code check.    
 

- Het verzoek aan alle teams om door te geven als ze nog niet willen gaan trainen,  dan kan daar 
rekening mee worden gehouden bij de inhuur van de zaal. 
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Trainingsrooster vanaf maandag 17 januari 2022: 
 

o Maandag (Sporthal Bethaniënstraat in Presikhaaf) 
▪ 18:30 - 20:00 uur: Crossminton 
▪ 20:00 - 21:30 uur: Senioren 1 en 3 

 
Vanaf februari gaan de korfballers over naar Valkenhuizen. Hierover communiceren we nog met 
senioren 1 en 3 én met de crossmintonners.  
 

o Specifiek voor maandag 17 januari (Sporthal Kermisland) 
▪ 20:00 - 21:00 uur: Midweek zou een wedstrijd spelen. Dit wordt een trainingsuur. 

 
o Dinsdag (Sporthal Elderveld) 

▪ 18:00 - 19:00 uur: E1 en E2 / F1 / Kangoeroes vanaf 5 jaar 
▪ 19:00 - 20:00 uur: D1 en C1 
▪ 20:00 - 21:00 uur: Senioren 4 en A1 
▪ 21:00 - 22:00 uur: Trimmers 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 

 
 

• 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. 
 

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

http://www.ekca.nl/

