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

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

• Het zaalseizoen is weer van start! We hebben al lekker binnen getraind en er zijn ook een aantal 
oefenwedstrijden gespeeld. Vanaf 26 november starten de meeste teams aan de competitie.  

 
In deze nieuwsbrief herhalen wij de boodschap die we vorige keer ook al hadden opgenomen: kom naar je 
wedstrijden! We doen 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 namelijk 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.  
 

• Ook deze boodschap willen we graag herhalen: 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. 
 

• Verzoek van penningmeester om facturen, bonnetjes e.d. in te dienen via de mail penningmeester@ekca.nl 
en niet via WhatsApp.  

• Op 27 november speelt een grote groep crossmintonners op het NK in tennishal Molenbeke Arnhem. Naast 
de reguliere Nederlandse crossminton leden spelen er ook een aantal Belgische crossmintonners mee en is 
er ook een grote groep jeugdspelers actief op het toermooi. Van die jeugdspelers komen er 7 uit ons C1 
(korfbal-)team. Super gezellig! Heel veel succes allemaal!  Uiteraard is publiek van harte welkom. Het NK wordt 
gespeeld tussen 09.00 en 17.00 uur, in de tennishal van Molenbeke.  

Ron en Jolanda hebben in oktober jl. meegedaan aan het crossminton toernooi in Las Palmas. Ron heeft 
daar de 3e plaats bij de mannen boven de 50 bereikt. Super prestatie.  

• Nu we de winter ingaan kunnen we ergens de komende periode slechter weer verwachten. Er zal ongetwijfeld 
een zaterdag komen waarop we onszelf de vraag stellen of wij veilig van en naar een wedstrijd kunnen komen.  
 
Om tot een goede beslissing te komen hebben wij richtlijnen die in het kort neerkomen op het volgende: 

- Thuiswedstrijden gaan voor ons altijd door; wij wonen dicht bij onze eigen hal en kunnen daar in ieder 
geval beter komen dan de tegenstander. Wij laten het aan de tegenstander of zij afzeggen 

- Uitwedstrijden bekijken wij per wedstrijd; de (verwachte) omstandigheden kunnen immers per 
wedstrijd verschillen. De weersverwachting aan het begin van de dag kan bijvoorbeeld anders zijn 
dan aan het einde van de dag.   

- De (J-)TC neemt een beslissing over het wel of niet afzeggen van een wedstrijd. Bij de afweging 
staat de veiligheid van het heen- en terugrijden voorop; bij twijfel kiezen wij de veilige kant. Dit geldt 
zowel voor senioren- als jeugdwedstrijden.  

 

• De exploitatie van onze kantine is in handen van de Stichting tot exploitatie van EKCA Cantines. Na een 
bijeenkomst van besturen en commissies èn een bijeenkomst met het bestuur van de vereniging heeft de 
stichting én de kantinecommissie zich genoodzaakt gevoeld om te stoppen met hun werkzaamheden.  
De taken worden overgedragen aan ons als bestuur. Wij brengen in kaart welke taken dit zijn en hoe wij ze het 
beste kunnen opvangen. Waarschijnlijk komen wij in de volgende nieuwsbrief met een aantal vacatures. 

  

• Eind november liep de Grote Club Actie af. Dit jaar is de actie echt super goed verlopen! Er zijn bijna 700 
loten verkocht en daarmee hebben wij ongeveer € 1.675,-- verdiend. Na aftrek van de beloning voor onze 
jeugdleden blijft er ongeveer € 1.325,-- voor EKCA over. Dat is behoorlijk veel meer dan we in afgelopen jaren 
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uit deze actie hebben ontvangen. Dus veel complimenten aan alle verkopers! De jeugdleden ontvangen 
begin december hun beloning van € 0,50 per lot.  

 

• 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 af met Reyer Kok wie er komt lopen. 
Reyer neemt met de teams contact op.  
 

Maand Team Maand Team 

30 december 2022 E1 en E2 juli 2023 A1 

januari 2023 F1, F2 en kangoeroes augustus 2023 C1 

februari 2023 Senioren 1 september 2023 D1 

maart 2023 Senioren 2 oktober 2023 E1 

april 2023 Senioren 3 november 2023 E2 

mei 2023 Senioren 4 december 2023 F1 

juni 2023 Crossminton januari 2024 F2 

 

• EKCA sponsoren zonder zelf een cent te betalen. Ja, dat kan! Ook als je digitaal je inkopen gaat doen! 
Zeker tijdens de feestelijke decembermaand! 

- 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 
Vanuit de activiteitencommissie is een kalender gemaakt met de feestjes voor komend seizoen. Zie hiervoor 
ook onze socials.  
Wij lichten de komende feestjes eruit: 
- Woensdag 30 november: Sinterklaas voor de jeugdteams 
- Vrijdag 16 december: Kerstbingo  
- Vrijdag 6 januari 2023: Nieuwjaarsreceptie met huldiging van onze jubilarissen  
 
Daarnaast is het uiteraard gezellig in onze kantine tijdens de EKCA-zaterdagen. Dit jaar op 26 november en 
10 december. Tijdens de EKCA-zaterdagen is het mogelijk om op eigen kosten mee te eten, uiteraard geldt 
dat ook voor niet-EKCA leden (bijvoorbeeld partners of kinderen). Hou hiervoor de berichtgeving in de gaten.   
 

• Ledenmutaties: oktober/november 2022:  
 

Korfbal:    
Nieuwe leden:  Overgeschreven van bondslid naar spelend lid: 
Fenna Jansen, pupillen Anke Kroes    
Jax Tangerink, kangoeroe   
Arie van Veen, senioren   

 
Bedankt als lid:       
Jara Wijnhorst (kangoeroes) 
Marja van Dijk (bondslid) 

 
Crossminton: 
Nieuwe leden:     Bedankt als lid:  
Wim van Vulpen     Stefanie van Temmen   
Anton Jansen        

 
Groet, het bestuur  
Sheila, Ivona, Martine, Gerda, Reyer en Dirk-Jan 
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Bijlage 1: zaalrooster 
 

 
 

   
 


