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

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

De laatste wedstrijden zijn gespeeld, het seizoen zit erop! Wij feliciteren onze E1 en D1 met hun behaalde
kampioenschap en we hopen natuurlijk dat iedereen een leuk seizoen heeft gespeeld.

•

Saai het korfbaljaar afsluiten?! Dacht het niet! Aanstaande zaterdag, 25 juni, wordt het weer gezellig bij
EKCA. ’s Ochtends spelen we wedstrijdjes tussen ouders en kinderen (F t/m C) en ’s avonds is het BlauwWit feest. Kom dus gezellig meedoen, dan gaan we samen feestend het korfbaljaar uit. Het Blauw-Wit feest
is van 20:00 – 00:00 uur; de kantine is vanaf 19.30 uur open.

•

Ook financieel sluiten wij het seizoen af: als je nog declaraties (reiskosten, teamuitjes of anderszins)
hebben dan ontvangt Ivona die graag vóór 30 juni via penningmeester@ekca.nl

•

In vorige nieuwsbrieven hebben we een oproep gedaan voor een wedstrijdsecretaris voor onze jeugdteams.
Tom Greep heeft aangegeven die taak te willen doen en daar zijn we natuurlijk super blij mee! Heel veel succes
Tom! Fijn dat je dit wil oppakken!

•

We hebben nog een post openstaan: die van algemeen bestuurslid. Vincent gaat het bestuur verlaten en om
de werkdruk wat te verdelen zijn wij op zoek naar een opvolger/ster.
Wat wij vragen is laagdrempelig:
Wij zoeken vooral een collega bestuurslid die enthousiast en gedreven is én die wat tijd in de club wil steken.
De tijd die het bestuurswerk je kost is 1 ontspannen vergadering per maand en daarna de uitwerking van de
actiepunten.
Wat wij bieden:
Een gezellig en makkelijk bestuur waar je zeker snel je draai zal vinden. Er is ruimte om te ontdekken wat je
leuk vindt en er is gelegenheid om iets aan te pakken waar jij energie van krijgt.
Lijkt het jou leuk om het bestuur compleet te maken? Kom dan zeker even met ons in gesprek. Dat mag door
een van ons aan te spreken of door een berichtje te sturen aan Gerda (secretaris@ekca.nl).

•

De planning voor de komende tijd:
o Senioren t/m A stemmen onderling af tot hoe lang zij door willen trainen
o Voor de jeugdteam (Kangoeroes t/m C) ziet de planning er als volgt uit:
▪
Dinsdag 21 juni
▪
Donderdag 23 juni
▪
Zaterdag 25 juni: kangoeroe training en wedstrijdjes ouders-kinderen
▪
Dinsdag 28 juni
▪
Dinsdag 5 juli
De trainingen zijn op de reguliere tijden
o Op 8, 9 en10 juli gaan we op jeugdkamp

•

De planning voor volgend seizoen:
o De trainingen van de jeugdteams starten op dinsdag 30 augustus. Dat is in de laatste week van de
schoolvakantie. De exacte planning wordt nog uitgewerkt en t.z.t. gedeeld.
o EKCA start met de training op donderdag 18 augustus
o Op 3 september gaan we met de jeugdteams naar toernooi bij Keizer Karel in Nijmegen.
o De competitie start op zaterdag 10 september.
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•

Maandelijks halen wij in een deel van Elderveld oud papier op. Hiermee verdienen wij een mooie bijdrage
voor onze clubkas.
Deze taak wordt verdeeld over de teams; de teams zijn zelf verantwoordelijk om 2 lopers te leveren. Om tot
een planning te komen hebben de aanvoerders van de teams van Reyer de vraag gekregen wie van hun team
gaat lopen.
Maand
Juni
Juli
Augustus
September

Team
Senioren 3
Senioren 4
Crossminton
Midweek

Maand
Oktober
November
December
Januari 2023

Team
C1
D1
E1 en E2
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
Zaterdag 25 juni Blauw-Wit eindfeest
Donderdag 18 augustus start training EKCA 1
Donderdag 25 augustus oefenwedstrijden (thuis) EKCA 1 en 3 tegen DWS
Dinsdag 30 augustus: start trainingen jeugdteams (Senioren in onderling overleg)
Zaterdag 3 september: jeugdtoernooi bij Keizer Karel
Zaterdag 3 september: oefenwedstrijden EKCA 1 en 3 bij Keizer Karel
Zaterdag 10 september: eerste competitiedag seizoen 2022-2023
Vrijdag 23 september: Jaarlijks Algemene Ledenvergadering

•

Ledenmutaties:
Nieuwe leden:
Cas Jezeer (kangoeroes, mei 2022)
Elda Domi (aspiranten, juni 2022)
Cas Frieling (pupillen, juni 2022)
Karijn en Mathijs Trouerbach blijven toch lid

Overgeschreven van trimmer naar bondslid:
Joke Kolkman
Overgeschreven van spelend lid naar bondslid:
Lisanne van Baal
Maike Cools

Bedankt als lid per einde seizoen
Luca Heijnen (C1)
Yvette Middel (bondslid)
Raff Vuijsters (D1)
Niels Zuijdam (C1)
Emma Dingemanse (4e)
Tobias Stoll (D1)
Israa Hussein (Crossminton)
Tom Robben (Crossminton)
Heleen Robben (Crossminton)

Wensen wij jullie een hele fijne zomervakantie en tot volgend seizoen!
Groet, het bestuur,
Gerda, Ivona, Martine, Vincent, Reyer en Dirk-Jan
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