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

Nieuwsbrief januari 2023 
************************************************************************************************* 
Om jullie mee te nemen in de actuele zaken die spelen binnen de vereniging brengen we regelmatig een nieuwsbrief 
uit.   
 

• 2023 is gezellig van start gegaan! Op 6 januari was er een Nieuwjaarsbrunch voor onze jeugd en ’s avonds 
vierden wij onze nieuwjaarsreceptie.  
De Nieuwjaarsreceptie is hét moment waarop wij speciale aandacht hebben voor bijzondere EKCA-nezen. 
Aangezien niet alle EKCA-leden bij de receptie konden zijn zetten we ze nog even op een rijtje: 
- Wij herdachten Sjaak van den Wijngaard, eind 2022 is hij overleden op 91 jarige leeftijd. Sjaak heeft veel 

voor de club betekend toen de vereniging nog in Presikhaaf huisde.  
- We hadden vier jubilarissen in de vereniging: 

o Stef Jansen is 50 jaar lid van EKCA 
o Maj-Britt Lindenberg is 25 jaar lid 
o Kayla Hekkers en Maaike Cools zijn beide 10 jaar jeugdlid.  

Stef en Maj-Britt hebben bloemen, een speldje van het KNKV en een oorkonde van het KNKV ontvangen. 
Daarnaast heeft Stef een glazen tegelets met korfballogo van de vereniging gekregen.  
Kayla en Maaike ontvangen een cadeaubon 

- In de afgelopen ledenvergadering is aan Martine Hese het erelidmaatschap toegekend. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie hebben we haar bloemen en het gouden EKCA speldje overhandigd dat hoort bij het 
erelidmaatschap.  

- Voor Gineke Wolters is er een zilveren speldje aangezien zij tijdens de ledenvergadering benoemd is tot 
‘lid van verdienste’. De bloemen en het speldje komen bij Gineke terecht als zij terug is van vakantie.  

- Ron en Jolanda Stokkink hebben bloemen en een dinerbon ontvangen omdat zij zich afgelopen jaar 
bijzonder hebben ingezet om EKCA, korfbal en crossminton onder de aandacht van de Arnhemmers te 
krijgen. Zo stonden zij op de wijkdag in Elderveld en heeft Ron 6 maandagen in Schuytgraaf crossminton 
les gegeven bij naschoolse sportactiviteiten. Eind januari zal hij een aantal korfballessen in Schuytgraaf 
gaan verzorgen.   
Ron en Jolanda zijn ook de drijvende krachten achter het NK crossminton dat in Molenbeke is gehouden. 

- Geert Gertsen (geen EKCA-lid) heeft bloemen en een enveloppe met inhoud gekregen voor zijn inzet 
achter de bar. 

- De Bugterbokaal heeft Neona Verhorik overgedragen aan Franka Verhaar. Franka zit in de C1 en fluit met 
veel plezier de F-wedstrijden.  

- Tenslotte heeft Vincent van Vulpen de Beenen stopwatch doorgegeven aan Henk van der Weijden. Henk 
heeft zich vele jaren met hart en ziel ingezet voor EKCA, ondermeer als scheidsrechter, trainer/coach en 
lid van de FBC. Op dit moment is Henk vertrouwenscontactpersoon. Vincent ontdekte dat Henk de Beenen 
stopwatch nog nooit had ontvangen en vindt dat hem deze eer toekomt.  

 

• In de nieuwsbrief van november 2022 is aangegeven dat de exploitatie van onze kantine in handen is van 
de Stichting tot Exploitatie van EKCA Cantines. Daarbij is ook aangegeven dat na een tweetal overleggen 
tussen bestuur en commissies van de vereniging en bestuur en kantinecommissie van de stichting de mensen 
van de stichting zich genoodzaakt hebben gevoeld om (per direct) te stoppen met hun werkzaamheden. Tijdens 
en na deze gesprekken hebben zij zich gekwetst, onbegrepen en niet gehoord gevoeld over hun inzet bij de 
club.  

 
Voor het overnemen van de taken van het stichtingsbestuur en de kantinecommissie bewandelen wij de 
volgende sporen:  
 
Spoor 1) Het stichtingsbestuur en de meerwaarde van de stichting 
Wim van Santen en Vincent van Vulpen nemen tijdelijk zitting in het bestuur van de Stichting. Samen met Maj-
Britt Lindenberg is er dan een volwaardig bestuur dat de Stichting kan vertegenwoordigen.  
 
Vervolgens gaan wij onderzoeken of de organisatievorm nog bij deze tijd past. De stichting kennen wij vanuit 
de tijd dat de vereniging in Presikhaaf was gevestigd. Destijds waren er zeer goede argumenten om een 
stichting op te richten en de vraag is of deze argumenten nog steeds gelden. We zitten inmiddels 25 jaar in 
Elderveld en tijden en omstandigheden zijn veranderd.  
Bij dit onderzoek proberen wij via contacten externe hulp in te roepen. Denk daarbij aan bij het Sportbedrijf 
Arnhem, het KNKV en de Arnhemse Uitdaging.  Daarnaast willen wij met een brainstormsessie met EKCA-
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mensen zo goed mogelijk onze ‘eigen’ argumenten ophalen. We denken dat met deze mix van externe hulp 
én interne kennis en kunde wij tot een goed voorstel kunnen komen.    
Het is nu nog niet goed te zeggen hoe snel dit onderzoek gaat lopen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij 
uiteraard jullie mening vragen in een ledenvergadering.  
 
Spoor 2) de operationele werkzaamheden in de kantine 
Ivona heeft binnen het bestuur de taak van ‘tijdelijke coördinator kantine’ op haar genomen en zij organiseert 
met andere betrokken mensen de continuïteit in de kantine. Denk daarbij aan inkopen, bardiensten plannen 
etc.  
Het zal ons dus in de komende periode vast eens gebeuren dat er iets anders loopt dan voorheen. De nieuwe 
bezetting zal zich hun nieuwe taak eigen moeten maken. Graag begrip daarvoor.  
 

• Anton Jansen maakt deel uit van onze crossminton groep en hij is vader van een van onze jeugdspelers. Anton 
is een gecertificeerd Oranje Kruis instructeur en werkt bij een bedrijf dat BHV- en EHBO cursussen verzorgt. 
Wij hebben hem bereid gevonden om een reanimatietraining (met inzet van de AED) te geven voor 
geïnteresseerde EKCA-leden.  
 
De training duurt 1 dag en naast de theorie is er uiteraard veel aandacht voor de praktijk: het zelf uitvoeren van 
een reanimatie en het hanteren van de AED.  
Als je mee wil doen aan de training kun je je opgeven via Gerda (secretaris@ekca.nl). Met de 
geïnteresseerden zullen we een datum plannen. De maximale groepsgrootte voor een training is 8 personen 
en bij veel belangstelling zullen we meerdere trainingsdagen inplannen.    

   

• In de herhaling: 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.  

 

• 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. Meld je daarom bij Ivona 
(onze penningmeester) of Henk of Femke (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    
 

• De jaarwisseling is nog maar net achter de rug, maar diverse vrije dagen komen er weer aan. We doen een 
dringend beroep op iedereen om uitjes / weekendjes weg / feestjes zo te plannen dat je wel bij de zaal 
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.  
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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 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 24 juli 2023 A1 

23 januari 2023 F1, F2 en kangoeroes 28 augustus 2023 C1 

27 februari 2023 Senioren 1 25 september 2023 D1 

27 maart 2023 Senioren 2 23 oktober 2023 E1 

24 april 2023 Senioren 3 27 november 2023 E2 

22 mei 2023 Senioren 4 21 december 2023 F1 

26 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!  
- 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 
Op de activiteitenkalender staat voor komende periode het volgende feestje. Hou de socials in de gaten! 

- 18 feb (onder voorbehoud): CarnaValentijn voor de jeugdteams 
 
Daarnaast is het uiteraard gezellig in onze kantine tijdens de EKCA-zaterdagen. In 2023 zijn dit  
28 januari / 11 februari / 11 maart / 25 maart.  
Omdat de EKCA-zaterdagen aan het einde van de middag / begin van de avond eindigen proberen we lekker 
eten te verzorgen. Kort voor de zaterdagen zal dit worden gedeeld of dit lukt en wat het eten is.  
Mee-eten kan op eigen kosten en opgave is noodzakelijk voor de boodschappen. Het is uiteraard ook 
voor niet-EKCA leden (bijvoorbeeld partners of kinderen) mogelijk om mee te eten.   
 

• Ledenmutaties: december 2022/januari 2023 
Korfbal:    
Nieuwe leden per:     Overgeschreven van trimmer naar bondslid: 
Thijs van der Wiel (pupillen) (per 01-12-2022)  Ton Thijssen (per 01-01-2023) 
Eva Langius (pupillen) (per  01-01-2023)  Gerda Alkema (per 01-02-2023) 

 
Bedankt als lid:     Overgeschreven van spelend lid naar bondslid: 
Kai van Gemerden (per 01-03-2023)   Femke Jansen 
Monique van Kempen (per 01-04-2023) 
 
Crossminton: 
Nieuwe leden:     Bedankt als lid:  
Reyer Kok (per 01-12-2022)    Shaheera Barmaki (per 01-12-2022) 
       Ahmed Mehmood (per 13-01-2023) 

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

   
 

http://www.ekca.nl/

