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

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

• Tijdens de persconferentie van 15 februari jl. hebben we gehoord dat Nederland in 3 grote en snelle stappen 
weer open gaat. Voor ons houdt dit in dat per 18 februari het tonen/checken van het coronatoegangsbewijs 
nog wel verplicht is. De afstandsregel en mondkapjesplicht zijn niet meer van toepassing. Een week later, 
vanaf 25 februari, vervalt het grootste gros van de coronaregels.  

 

• Corona blijft echter onder ons. Wat dan ook blijft staan zijn de regels rondom quarantaine en isolatie bij 
besmettingen. Kijk op de site van de Rijksoverheid wat je moet doen bij klachten en/of een positieve zelftest.   

 

• De eerste weken van de heropende zaalcompetitie gaan ongeveer zoals gedacht. De meeste wedstrijden 
zijn afgewikkeld en soms is het even ad-hoc spelers organiseren om een team te kunnen laten spelen. Een 
aantal wedstrijden zijn (op het laatste moment) uitgevallen vanwege besmettingen bij ons of de tegenstanders. 
Wij hopen in ieder geval dat jullie er weer plezier aan hebben om lekker te kunnen ballen. En uiteraard veel 
dank aan de mensen die op het laatste moment wat hebben geregeld om ergens in te vallen.  
 

• Wedstrijden van jeugdteams die in de afgelopen periode niet konden worden gespeeld worden ook niet 
ingehaald. Voor uitgevallen wedstrijden van senioren 4 en de midweek zijn we dit nog aan het inventariseren. 
De competitie van de wedstrijdklassen (senioren 1, 2 en 3) is opnieuw vastgesteld. Wedstrijden die daar 
uitvallen moeten wel worden ingehaald. Dat zal dan op een trainingsavond of inhaalweekend moeten 
gebeuren. Als het thuiswedstrijden betreft zullen de trainingen van andere teams/de crossmintonners worden 
ingekort of komen te vervallen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd op 10 februari jl. voor een wedstrijd van het 2e. Het 
vervallen of inkorten van een training is natuurlijk niet ideaal, maar we rekenen op ieders begrip als dit 
noodzakelijk blijk te zijn. Deze wedstrijden hebben voorrang.    

 

• Met het opengaan van Nederland wordt het ook weer tijd voor een echte EKCA-party in onze kantine. Er wordt 
hard aan gewerkt, binnenkort meer nieuws hierover!  

 

• Voor de jeugdteams is er op zaterdag 26 februari CarnaValentijn. De posters zijn verspreid in de teamapps!  
 

• In de week van maandag 28 februari t/m 4 maart is het vakantie, er zijn dan geen trainingen (m.u.v. de 
crossmintonners op maandag 28 februari). 
 

• Het KNKV heeft besloten om vanaf volgend zaalseizoen de klasseindeling te wijzigen, o.a. is besloten om de 
3e en 4e klasse samen te voegen. Dit besluit heeft effect voor onze senioren 1, 2 en 3 teams.  
Het KNKV geeft aan dat ze het aantal teams in de 4e klasse ziet dalen, waardoor reistijden oplopen en een 
goede, evenwichtige indeling van de competitie steeds moeilijker wordt. De samenvoeging van de klassen 
moet dat gaan herstellen en in ieder geval zorgen voor minder reistijd voor wedstrijden, een betere balans in 
de competitie en uiteindelijk bijdraagt aan ledenbehoud.  
 

• Het zal jullie niet zijn ontgaan dat de inflatie in de afgelopen periode hard is gestegen. Ook wij hebben daar 
uiteraard mee te maken; de inkoop van consumpties en versnaperingen voor onze kantine is ook aan inflatie 
onderhevig. De Stichting EKCAsino -deze stichting is verantwoordelijk voor onze kantine- heeft daarom 
besloten de prijsstijgingen per 1 maart a.s. door te berekenen in de verkoopprijzen.  
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• Op de scholen naast de EKCA-kantine zijn mooie (hufterproof) korfbalbomen verrezen. 
Uiteraard met bestickering met het EKCA-logo en de aanmoediging om vooral bij ons te 
komen sporten. De eerste reacties van de scholen zijn uitermate positief, tijdens pauzes 
wordt er goed op de korfbalbomen geschoten en de kinderen hebben veel lol van de 
toestellen.  
 
De korfbalbomen zijn onderdeel van een plan dat samen met het Sportbedrijf is opgesteld 
om meer kinderen aan het bewegen te krijgen. Het idee van het plan is dat de 
buurtsportcoach tijdens de ‘pauzesport’ korfbal in kan zetten om gooien / mikken / vangen / 
samenspel te motiveren. En dat vakdocenten gym vaker korfbal gaan geven tijdens de 
gymlessen. 
 

• Vanaf 1 april a.s. (geen grap) zijn wij weer verantwoordelijk voor het ophalen van oud 
papier in de wijken van Elderveld. In de afgelopen 2 jaar heeft de gemeente dit van de 
verenigingen overgenomen vanwege de coronaperikelen, maar met de versoepelingen komt 
de taak weer onze kant op. Het ophalen van oud papier is een mooie aanvulling van onze 
clubkas tegen een geringe inspanning.  
Hoe werkt het ook alweer? Per maand levert een team 2 mensen die de oud papier 
containers aan de vrachtwagen haken. De lopers moeten 18 jaar of ouder zijn en krijgen van 
ons een hesje en veiligheidsschoenen, zodat er veilig kan worden gewerkt. De lopers hebben 
verplicht een veiligheidsvideo op YouTube gekeken.  
De route is Aalsmeerhof / Alkmaarsingel en duurt ca. 2 uur. Coördinator is Ivona Blaauw en zij neemt 
contact op met de teams om de precieze afstemming te regelen.  
 

Maand Team Maand Team 

April Senioren 1 September A1 

Mei Senioren 2 Oktober C1 

Juni Senioren 3 November D1 

Juli Senioren 4 December E1 & E2 

Aug Crossminton Januari 2023 F1 & F2 / kangoeroes 

 

• 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! 
26-02-2022: CarneValentijn 
 

• Ledenmutaties:  
 
Korfbal: 
Nieuwe leden:     Overgeschreven van bondslid naar senioren: 
Per 22-01-2022: Soraya Ammi (kangoeroes)  Per 26-01-2022: Monique van Kempen 
Per 01-02-2022: Luuk Heezen (pupillen)  Per 25-01-2022: Anne Cuppen – Ten Brinke 
 
Bedankt als lid:  

       Per 01-02-2022: Erik Buitelaar (senioren) 
Per 01-03-2022: Sofie van Beek (aspiranten) 
Per 01-07-2022: Anna Tussenbroek (pupillen) 

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

http://www.ekca.nl/

