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

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

• De voorjaarscompetitie is ongeveer op de helft. De meeste teams hebben nog 3 wedstrijden te spelen, 
waaronder 2 thuiswedstrijden op 28 mei en 11 juni. De ‘EKCA-zaterdagen’. 
Qua sportiviteit en gezelligheid gaat het op die dagen super goed. Wat echt duidelijk minder gaat is het invullen 
van de barbezetting. Hoewel taken open staan in de KNKV-app en er op wordt geattendeerd dat ze open 
staan worden niet alle diensten gevuld. Het kost vervolgens de kantinecommissie veel moeite om de diensten 
op een minimum niveau te bezetten.  
 
We gaan dit dan ook anders doen. Vóór corona hebben we in een ledenvergadering samen bepaald dat je 
jezelf mag inschrijven voor taken (w.o. bardiensten). Als ouder of speler kun je dan zelf bepalen wanneer jij je 
taak uitvoert en als je het een beetje afstemt zelfs met wie je dat samen doet. We hebben ook bepaald dat na 
een deadline openstaande taken worden toegewezen om het schema compleet te krijgen. Die lijn wordt 
strakker gehanteerd. Het uitgangspunt is namelijk dat wij samen de vereniging zijn en iedereen binnen de 
vereniging iets doet. Je kunt daarbij je voorkeuren aangeven én jezelf inschrijven voor taken. En als je dat niet 
doet, dan delen wij je in.  
Een inschrijving is overigens onherroepelijk: je wordt geacht te komen óf je dienst over te dragen. 
Teruggeven aan de kantinecommissie is niet mogelijk.  
Voor 28 mei en 11 juni hebben wij kantinediensten toegewezen. De aangewezen personen krijgen hiervan een 
melding in de KNKV-app.  
 
Ook volgend seizoen gaan wij deze lijn strakker hanteren.     
 

• Hemelvaartsdag komt eraan! Op Hemelvaartsdag is het ‘Familiedag’ bij EKCA. Met van 12.00-17.00 uur een 
springkussen, wedstrijdje ‘schutterskoning’ voor de jongere jeugd en een koppelschiettoernooi voor de C, A en 
Senioren. En vanaf 18.00 uur een heerlijke BBQ en de huldiging van onze jubilarissen. 
Geef je vóór 23 mei op via activiteiten@ekca.nl en doe lekker mee!  
 

• Ons online sfeerteam zet wekelijks leuke posts op Facebook en Instagram, zoals de terugblik op het weekend 
op maandag en de kangoeroeflyers in het midden van de week.  
Hierbij willen wij jullie vragen deze post zo veel mogelijk te liken en te delen. Met liken en delen komt de club 
onder de aandacht van veel mensen in Arnhem-Zuid en zo maak je op een makkelijke manier reclame voor 

EKCA. Met meer leden wordt het nog gezelliger 😊  

Heb je leuke foto’s of filmpjes van een training, wedstrijd of iets anders leuks rondom EKCA? Stuur ze naar 
media@ekca.nl.  
 

• Het jeugdkamp komt eraan! Zet de datum alvast in de agenda. De kampcommissie is druk bezig met de 
voorbereidingen en hebben er ontzettend veel zin. Het kamp is voor de hele jeugd vanaf 4 jaar. Voor elke 
leeftijd is een gepast programma. De datum is 8,9 en10 juli. 
 

• Bij de jongste jeugd zien we dat we -naast de spelers- ook de ouders mee hebben te nemen in de spelregels 
van ons leuke spel. Het idee is dat korfbal leuker wordt als je beter begrijpt waar je naar kijkt. Rond het einde 
van het seizoen zullen we iets organiseren om dit te verbeteren.   

 

• Herhaalde oproep! Binnen de (J-)TC zoeken wij een wedstrijdsecretaris voor de jeugdteams. Je hoeft niet 
veel van het spel te weten om deze taak te kunnen doen, het is wel handig als je goed kunt regelen.  
Deze taak behelst grofweg 2 aspecten: 
1) Per seizoen moeten wij een aantal keren ploegen opgeven aan het KNKV. De wedstrijdsecretaris geeft 

de ploegen op in samenwerking met de (J-)TC en de wedstrijdsecretaris voor de senioren..  
2) Bij het uitvallen van jeugdwedstrijden is de wedstrijdsecretaris degene die in samenspraak met het team 

en de tegenstanders de wedstrijd verplaatst.  
 
Het regelen van wissels voor jeugdteams is uitdrukkelijk geen taak van de wedstrijdsecretaris, dat wordt via 
trainers/coaches opgelost.  
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Wil jij je inzetten voor onze mooie club en lijkt jou deze functie leuk? Spreek dan even Gineke of Dirk-Jan aan, 
of stuur een berichtje naar secretaris@ekca.nl 
   

• Vanaf 1 april zijn wij weer verantwoordelijk voor het ophalen van oud papier in de wijken van Elderveld. Wij 
verdelen de taken over de teams; de teams zijn zelf verantwoordelijk om een 2 lopers te leveren.  
Vragen over het oud papier lopen mogen naar Ivona via penningmeester@ekca.nl 
 

Maand Team Maand Team 

  September Midweek  

Mei Senioren 2 Oktober C1 

Juni Senioren 3 November D1 

Juli Senioren 4 December E1 en E2 

Augustus Crossminton Januari 2023 F1 en 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 mei (Hemelvaartsdag): Familiedag bij EKCA 
- 25 juni: jeugdtoernooi Oost-Arnhem 
- 8,9 en 10 juli: EKCA jeugdkamp 

 

• Ledenmutaties: 
 
Korfbal: 
Nieuwe leden:     Overgeschreven van spelend lid naar bondslid: 
Zoë Brinkman (aspiranten) (terug van weggeweest) Marleen Mijnarends 
Maura Tomassen (junioren) (terug van weggeweest 
Sandra Lens 
 
Bedankt als lid:  
Mariska Molijn (senioren) 
Sander de Wit (pupillen) 
Sierk van der Veer (aspiranten) 
Karlijn Trouerbach (junioren) 
Matthijs Trouerbach (aspiranten) 
Anna Tusschenbroek (pupillen) 
 
Crossminton: 
Nieuwe leden:     Bedankt als lid:  
Aziz Aliyvra      Marije van Dam  
       Marloes van Zomeren 
       Jochum Fennema 
       Yumna Anwar 
       Zainab Hashemi 
 
 

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