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

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

• Op vrijdag 30 september hebben we onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. In ca 1 ½ uur hebben we 
met elkaar van gedachten gewisseld over de financiën van de vereniging en de stichting die de kantine beheert, 
en de prioriteiten en plannen voor komend seizoen. 
  
Het allerbelangrijkste punt dat is gewisseld gaat over ledenwerving c.q. het maken van reclame voor EKCA. 
Er zijn veel sporten waar kinderen (en ook volwassenen uiteraard) uit kunnen kiezen en het is voor ons helpend 
als er meer mensen gaan korfballen.  Maak dus reclame voor je sport! Dat kan zowel op het schoolplein als 
online. Like en deel onze berichten, je doet er jezelf ook een plezier mee.  
 
Tijdens de ledenvergadering is Gineke Wolters benoemd tot ‘Lid van verdienste’ en Martine Hese is benoemd 
tot Erelid.  
Beide zijn een bekend gezicht binnen EKCA: Gineke heeft o.a. met veel succes onze kangoeroeclub opgezet, 
en Martine maakt al 15 jaar deel uit van het bestuur.  
Gineke en Martine: nogmaals van harte gefeliciteerd met jullie benoeming!    
 

• In de afgelopen periode was er een hoge inflatie in Nederland en zagen we de prijzen van o.a. energie en 
voedsel stijgen. Meerdere gezinnen komen door de hogere prijzen in de problemen.  
Wij kiezen ervoor om korfbal en crossminton voor iedereen bereikbaar te houden. Meldt je daarom bij 
de Ivona Blaauw (onze penningmeester) of Henk van der Weijden of Femke Jansen 
(vertrouwenscontactpersonen) als het sporten bij ons om financiële redenen onhaalbaar wordt. Dan zoeken 
we samen naar een goede oplossing. Uiteraard doen we dat discreet. Ivona is bereikbaar via 
penningmeester@ekca.nl. Henk en Femke zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@ekca.nl        
 

• Het veldseizoen loopt ten einde en wij feliciteren onze kampioenen! De F1 was op 8 oktober al niet meer in te 
halen en de E1 is na de winst van afgelopen zaterdag zeker van een gedeeld kampioenschap samen met 
DVO. Op zaterdag de 15e maakt ook onze D1 kans op het kampioenschap. Als er wordt gewonnen van 
Wageningen D3 gaat ook onze D1 aan de taart.    
 
Een kampioenschap is uiteraard super leuk, maar we hopen dat jullie als speler / ouder / publiek ook vooral 
van de wedstrijden hebben genoten. Het is en blijft een spelletje voor de lol en de ene keer gaat dat beter dan 
de andere keer. Vooral in de jeugd kunnen de uitslagen nog wel eens fors zijn. Het KNKV probeert dat in de 
komende competitierondes qua poule-indeling dan weer zo in te delen dat iedereen leuke poules krijgt om in 
te spelen. Dus: heb je veel verloren afgelopen competitie wees dan gerust, het gaat makkelijker worden. Heb 
je veel gewonnen: maak dan je maar klaar voor een zwaardere poule!  
 

• De herfstvakantie staat voor de deur. Voor de planning houdt dit het volgende in:  
Voor de jeugdteams van de kangoeroes t/m de C1 betekent dit dat er geen training is op: 

▪ dinsdag 25 oktober,  
▪ donderdag 27 oktober  
▪ dinsdag 1 november  
▪ donderdag 3 november 

A1 / senioren / trimmers / crossmintonners stemmen onderling af of er wordt getraind in de vakantie.  
 

• Het zaalseizoen start weer in de week van maandag 7 november. De trainingstijden in de zaal zijn:  
o Maandag (Sporthal Bethaniënstraat in Presikhaaf) 

▪ 19.00-20.30 uur: Crossminton 
o Dinsdag (Valkenhuizen, hal 5) 

▪ 20.00-21.30 uur: Senioren 1 en 3   
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 
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o Donderdag (Sporthal Elderveld) 

▪ 18.00-19.00 uur: E1 en 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 

 

• Als bijlage hebben wij de kalender van het zaalseizoen toegevoegd. Wij doen -net als elk jaar- een dringend 
beroep op iedereen om uitjes / weekendjes weg / feestjes zo te plannen dat je wel bij de wedstrijden kan zijn. 
Het verplaatsen van wedstrijden in de zaal is extreem moeilijk doordat zalen (in Arnhem en ook bij 
tegenstanders) heel vol zitten. Waar wedstrijden op het veld vrij makkelijk op een trainingsavond in zijn te halen 
is dat voor een wedstrijd in de zaal extreem lastig.  
 
Ongeveer hetzelfde geldt voor de trainingstijden. We hebben slechts een beperkt aantal uren in de sporthal 
beschikbaar én de hal is de helft kleiner dan het veld. Het is dus passen en meten om iedereen een goed 
plekje te geven. We hopen dat dit is geslaagd of dat je eventuele andere activiteiten zo kunt buigen dat je wel 
op een training kan komen. Veel dank voor jullie begrip.  
 

• Umair, een van de crossmintonners, is in het weekend van 1 en 2 oktober naar Zwitserland afgereisd om daar 
mee te doen met het Swiss Open toernooi. Ondanks twee mooi gewonnen wedstrijden is hij helaas niet in de 
prijzen gevallen. Maar …… in de categorie Open Singles staat hij op de World Ranking Lijst nu op plaats 
240 van totaal 342 plaatsen. Top gedaan Umair! 
Eind november wordt het Nederlands kampioenschap georganiseerd. Daar zullen onze crossmintonners 
weer strijden in de verschillende categorieën voor mooie prijzen. 

 

• Veel jeugdleden zijn momenteel Grote Club Actie loten aan het verkopen. En dat loopt super goed! We 
hebben op dit moment een opbrengst van meer dan € 1.100,- en dat is enorm veel meer dan voorgaande 
jaren. Met de online verkopen voert Kai uit de F de ranglijst aan. Hij heeft al 53 loten verkocht! 
De actie loopt nog door tot de week van 14 november. Als je loten via ‘opschrijven in het boekje’ hebt 
verkocht dan kun je het boekje in de kantine inleveren t/m de week van 14 november. Eerder mag uiteraard 
ook, de doos van de Grote Clubactie staat op de bar 
Begin / medio december zorgen we voor de betaling van de € 0,50 per lot aan de jeugdspelers.  

 

• 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 dus stem 
vooral onderling af wie deze taak oppakt en stem dat af met Reyer Kok. Sowieso heeft Reyer bij een aantal 
teams nog de vraag uitstaan wie kan lopen en hij verwacht daar nog een antwoord te krijgen. Met die 
teams wordt ook nog contact opgenomen.  
 

Maand Team Maand Team 

24 oktober 2022 C1 Januari  2023 F1, F2 en kangoeroes 

28 november 2022 D1 Februari 2023 Senioren 1 

30 december 2022 E1 en E2 Maart 2023 Senioren 2 

  April 2023 Senioren 3 

 
 

• 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.  
 
 
 
 

http://www.ekca.nl/
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• Save the dates 
Vanuit de activiteitencommissie is een kalender gemaakt met de feestjes voor komend seizoen. Diverse data 
staan nog als ‘onder voorbehoud’ in het rooster omdat de commissie ook nog even goed de kalender naast de 
competitieplanning gaat leggen als deze verschijnt.  
De kalender en de poster voor Halloween is als bijlage 2 toegevoegd. Voor Halloween worden hulpouders 
gezocht voor het meelopen met een groepje of als post. Opgeven kan via activiteiten@ekca.nl. Wij betalen 
dan de kosten.  
 

• Ledenmutaties:  
 
Korfbal:   

Overgeschreven van trimmer naar bondslid: 
Nieuwe leden per: 01-09-2022   Ina Meurs 
Tanneke Snijders (senioren)    Myrna Janssen 
Ninthe Oosterhuis (aspiranten)     
Ivo Thijssen (senioren)    Overgeschreven van bondslid naar spelend lid: 
Ali Alcharif Alcheikho (Kangoeroes)   Cas Frieling (pupillen) 
Anke Kroes (senioren, voorlopig alleen bondslid) 

 
Bedankt als lid:       
Elda Domi (aspiranten) 

 
Crossminton: 
Nieuwe leden: (per 01-10-2022)   Bedankt als lid:  
Karin Mali      Julijne Flendrie 
Dennis Heeren 
Stephanie van Temmen 
 

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

mailto:activiteiten@ekca.nl
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Bijlage 1: zaalrooster 
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Bijlage 2: Kalender  
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