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Het jaarverslag van het verenigingsjaar 2016 wordt behandeld in de bondsvergadering van
NKS-Voetbal, die wordt gehouden op zaterdag, 18 november 2017.

Colofon

Uitgegeven door en
onder eindredactie van: Bondsbestuur NKS-Voetbal.

maart 2017.

Website: www.nksvoetbal.nl
E-mail: info@nksvoetbal.nl

Op aanvraag (E info@nksvoetbal.nl) is een digitale versie van het jaarverslag beschikbaar.

NKS-Voetbal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch onder nummer 40217024 met de statutaire naam: Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal.
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LIJST VAN AFKORTINGEN

ALV................................Algemene Ledenvergadering
ANBI...............................Algemeen Nut Beogende Instelling
BAV ...............................Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen
BZV................................Belangenorganisatie Zaterdagvoetbal Verenigingen
COVS .............................Centrale Organisatie van Voetbal Scheidsrechters
DJK................................Deutsche Jugendkraft
DLS................................Diocesane Limburgse Sportraad (opgeheven)

DSL................................Diocesaan Sportfonds Limburg
ISCA...............................International Sport and Culture Association
KNVB .............................Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
LBA................................Landelijke Belangenorganisatie van

Amateurvoetbalverenigingen (gefuseerd 2013 – zie: BAV)

NCS ...............................Nederlandse Culturele Sportbond
NCSU .............................Nederlandse Christelijke Sport Unie
NKS ...............................Nederlandse Katholieke Sportfederatie (tot 1-12-2015)

NKS-Voetbal ....................Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal
NOC*NSF........................Nederlands Olympisch Comité/Nederlandse Sport Federatie
NSA Nederlandse Sport Alliantie

(Landelijk sportadviesbureau, een zelfstandige stichting, aangestuurd door
Sportservice Noord-Brabant)

OBA ...............................Overleg Bredase Amateurvoetbalverenigingen
RAM...............................Regionale AccountManager (nu: Sportadviseur)
RCVO .............................Regionaal Coördinator Verenigingsondersteuning (opgeheven)

RTAV .............................Stichting Raad van Tilburgse Amateur Voetbalverenigingen
VSK ...............................Veilig SportKlimaat (= KNVB-project)
VVON.............................Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland
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JAARVERSLAG 2016 NKS-VOETBAL

0 Inleiding
Een jaarverslag is natuurlijk in eerste instantie een terugblik op het voorbije verenigings-
jaar. Bij eerste lezing natuurlijk nog niet interessant, omdat de meeste gebeurtenissen
nog redelijk vers in het geheugen liggen. Jaren later wordt een jaarverslag pas
interessant en kan dan zoiets oproepen als: ‘o ja, zo was het toen’. In tweede instantie
legt het bondsbestuur in het jaarverslag verantwoording af over het wel en wee van
onze sportbond. Dit verslag wil benadrukken, dat NKS-Voetbal – ondanks alle in- en
externe factoren die haar in het voortbestaan bedreigen – een baken voor de lid-
verenigingen en hun leden wil zijn. Alle zeilen worden bijgezet om het aanbod aan
activiteiten en producten zo consistent mogelijk te houden, ja, zelfs te verbeteren.

Niet alleen onze sportbond ervaart in- en externe problemen: onze lidverenigingen
evenzo. Kaderfuncties kunnen nauwelijks of niet opnieuw ingevuld worden. De gevolgen
van de recessie sinds 2008 zijn (nog steeds) dubbel en dwars merkbaar. Het is voor
iedereen te hopen, zowel binnen als buiten onze sportbond, dat die neerwaartse spiraal
snel doorbroken wordt.

1 Leden

1.1 Verenigingen
Het aantal lidverenigingen aan het einde van het verslagjaar is:
District 2016 (2015)
West 46 49
Zuid I 97 106
Zuid II 115 129
Oost 17 17
Telling 275 301
Vanaf pagina 15 vindt men een overzicht van de lidverenigingen, gerubriceerd per
district.

1.1.1 District West
Voor het lidmaatschap van NKS-Voetbal bedankten: MSV’19 uit Montfoort, Quintus uit
Kwintsheul in de gemeente Westland.

De lidvereniging UNIO uit Oudewater is opgeheven en wordt overgenomen door OVS
Oudewater en heten nu FC Oudewater.

1.1.2 District Zuid I
Voor het lidmaatschap van NKS-Voetbal bedankten: DSE uit Etten-Leur, JEKA uit Breda,
OSV’45 uit ’s-Hertogenbosch, Nederwetten uit het gelijknamige dorp in de gemeente
Nuenen, RKDSV uit het dorp Diessen in de gemeente Hilvarenbeek, TGG uit ’s-
Hertogenbosch, Zwaluwe uit de plaats Lage Zwaluwe in de gemeente Drimmelen.

De lidvereniging (BBJF375) Gloria UC uit Baarle Nassau heeft de vereniging Ulicoten
overgenomen. De lidvereniging Ons Vios uit Tilburg wordt opgeheven. Deze gaat een
juridische fusie aan met de eveneens opgeheven vereniging SC Olympus. Samen gaan
ze als verder OVC’28.
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1.1.3 District Zuid II
Voor het lidmaatschap van NKS-Voetbal bedankten: Achates uit Ottersum in de
gemeente Gennep, ASV’33 uit het kerkdorp Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek,
Blerick uit Venlo, Boerdonk uit het gelijknamige kerkdorp in de gemeente Veghel, DAW
uit het dorp Schaijk in de gemeente Landerd, DEV-Arcen uit het in de verenigingsnaam
genoemde deel van de gemeente Venlo, DSV uit Sint Anthonis, EVVC uit het dorp
Vinkel in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch, Heythuysen uit het gelijknamige kerkdorp in
de gemeente Leudal, Rood Wit’62 uit Helmond, Schimmert uit het gelijknamige kerkdorp
in de gemeente Nuth, SV Brunssum uit de gelijknamige gemeente, SV Hulsberg uit het
dorp Hulsberg in de gemeente Nuth, SVOC’01 – een fusieclub uit de kerkdorpen Oirlo
en Castenray in de gemeente Venray.

De lidverenigingen PSV’35 (Posterholt) en Vlodrop (Vlodrop) worden beiden opgeheven
en gaan samen verder als (de nieuwe lidvereniging) (RQKD485) Oranje Blauw’15, gevestigd
in de gemeente Roerdalen.

1.1.4 District Oost
In het ledenbestand van district Oost vonden dit jaar geen mutaties plaats. Wel meldden
drie verenigingen in december 2016, dat zij het lidmaatschap wilden beëindigen, maar
dat hoort thuis in het verslag over het volgende verenigingsjaar.

1.2 Leden
De ontwikkelingen op het gebied van het aantal leden gedurende dit verslagjaar worden
in de navolgende tabel weergegeven:
District Per 31-12-2016 Per 31-12-2015 Per 31-12-2014
West 26.998 -5,5% 28.573 -6,3% 30.359
Zuid I 41.546 -8,8% 45.596 -24,42% 56.729
Zuid II 38.267 -15,8% 45.467 -21,24% 55.122
Oost 6.988 -5,5% 7.412 -18,62% 8.792
Telling 113.799 127.048 151.002

1.3 Begunstigers
Volgens artikel 9 van de statuten van NKS-Voetbal kennen wij naast leden ook
begunstigers. Op die manier kunnen verenigingen die de contributie niet meer kunnen of
willen opbrengen toch verbonden blijven met NKS-Voetbal. Tot deze categorie behoort
de vereniging Venlosche Boys uit Venlo (Zuid II).

2 Bondsvergadering
De bondsvergadering 2016 vond op zaterdag, 19 november in Hotel Vught plaats.
Opnieuw was de bijeenkomst in twee delen ‘geknipt’, het eerste de formele vergadering,
waarin alleen de vertegenwoordigers van de ledenraad spreekrecht hebben en in het
tweede deel mag iedereen, maar vooral ook de aanwezige leden van de districts-
besturen. Deze formule wordt over het algemeen als prettig ervaren, omdat op deze
wijze iedereen aan bod kan komen in de vergadering.

De officiële bondsvergadering duurde langer dan tevoren voorzien. Twee onderwerpen in
de vergadering bleken veel stof tot discussie op te werpen. De bestuursverkiezing,
normaal een onderwerp dat bij hamerslag wordt beslist, leidde tot discussie. Toen de
vertegenwoordiger van district Zuid II meldde, dat zijn district niet achter de
herverkiezing van de vicevoorzitter Jos Heutink stond en deze zich hierop als
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‘aangeschoten wild’ beschouwde en zijn herverkiezing niet aanvaardde, ontstond – na
schorsing van de vergadering – een uitgebreide discussie, vooral bedoeld om Jos
Heutink ervan te overtuigen, dat de meerderheid wel degelijk achter zijn herkiezing
stond. Het mocht echter allemaal niet baten; Jos Heutink bleef helaas bij zijn standpunt
en verliet de vergadering.

Een tweede onderwerp, waarbij de vergadering enige tijd stilstond, was het voorstel van
het bondsbestuur om een andere invulling te geven aan het penningmeesterschap.
Voorgesteld werd het beheer van de geldmiddelen centraal bij de penningmeester van
het bondsbestuur te leggen en aan hem een tweede penningmeester te koppelen. Op die
manier wordt ook invulling gegeven aan een jaarlijks terugkerend advies van de
accountant om met twee handtekeningen te werken. Voor de districtspenningmeester
vervalt daarmee de kassiersrol, maar gaat zijn controlerende taak zwaarder tellen.
Uiteindelijk ging de vergadering in meerderheid (alleen Zuid II was tegen) met dit
voorstel akkoord en kreeg het bondsbestuur, i.c. de penningmeester de opdracht de
nieuwe systematiek met ingang van het nieuwe boekjaar in te regelen.

Voor het nieuwe verenigingsjaar 2017 is als jaarthema genoemd: ‘De Veilige
Sportomgeving’. Dit project, van de hand van
sportadviseur Piet de Koning, wordt als pakket
aan de lidverenigingen aangeboden.
2 verenigingen per district kunnen zich voor
het symbolische bedrag van €50,00 (NKS-
Voetbal neemt de resterende €750,00 per
project voor haar rekening) hierover aanmelden.
De hiervoor ontworpen flyer werd in de
bondsvergadering als eerste aan de aanwezigen
uitgereikt. In de jaarlijkse decembermailing
ontvangen de lidverenigingen een exemplaar.
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2.1 Uit de ledenraad

2.1.1 West: Bing Kappenburg

(AD - 5 augustus 2016)
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3 Bestuur

3.1 Samenstelling
Aan het einde van het seizoen was het bestuur als volgt samengesteld:
 P.H. (Piet) van Mölken ......... voorzitter
 (vacature) .......................... vicevoorzitter
 A.J.M. (Hans) Gerards......... secretaris
 E. (Ed) Ficken..................... penningmeester
 W.A.A.M. (Wim) Nijssen...... lid (portefeuille verenigingsondersteuning)

............................................ tevens tweede penningmeester
 J.G.P. (Hans) Visser ............ lid (portefeuille jeugdzaken, werving en behoud van kader)

met als adviseur:
 M.C.A. (Marius) van Osch.... financiële administratie

3.1.1 Jos Heutink
Op 19 november 2016, tijdens de bonds-
vergadering, ontstond een discussie die voor Jos
Heutink aanleiding werd om als lid van het
bondsbestuur op te stappen.
Jos Heutink trad in 1978 toe tot het bestuur van
het toenmalige Areaal Zuid I en was vanaf 1985
lid van het bondsbestuur. In die laatste functie
was hij de vicevoorzitter en had de portefeuille
reglementen.
Voor zijn verdiensten werd Jos op verschillende
manieren onderscheiden, de laatste keer in 2014
met de Lifetime Achievement Award (zie foto:
Jos Heutink - links).

3.2 Vergaderingen
Het bondsbestuur vergaderde in het verslagjaar zevenmaal:
 16 januari 2016.
 27 februari 2016.
 9 april 2016.
 28 mei 2016.
 10 september 2016.
 29 oktober 2016.
 12 december 2016.

De eerste bestuursvergadering in het nieuwe verenigingsjaar (die van 16 januari 2016)
was de eerste na de bondsvergadering van 2015. Niet voor niets stond het bestuur
geruime tijd stil bij de evaluatie daarvan. In deze bestuursvergadering is een gezonde
basis gelegd voor eventuele statuten- en reglementswijzigingen, zeker waar het gaat om
onverenigbaarheid van functies.

In de vergadering van 27 februari 2016 is eigenlijk de basis gelegd voor het centraliseren
van de kassiersfunctie van de penningmeesters, waarover in de bondsvergadering van
2016 (zie: paragraaf Bondsvergadering op pagina 2) een formeel besluit is genomen.
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In de vergadering van 9 april 2016 is vooral het Jaarthema 2017 (‘De Veilige
Sportomgeving’) uitgewerkt.

De vergadering van 28 mei 2016 behandelde slechts enkele lopende zaken. Daarentegen
was de agenda van de vergadering van 10 september 2016 erg zwaar. Intussen had het
bondsbestuur bericht ontvangen over de aanstaande sluiting van het administratie-
kantoor in ’s-Hertogenbosch (zie: paragraaf Administratiekantoor op pagina 6), terwijl in
deze vergadering ook de op handen zijnde bondsvergadering werd voorbereid. Die
voorbereiding werd in de vergadering van 29 oktober 2016 afgerond.

Op 12 december 2016 vond de laatste bestuursvergadering van het verslagjaar plaats.
Voor de evaluatie van de Bondsvergadering werd, om voor de hand liggende redenen,
ruimschoots de tijd genomen.

3.3 Administratiekantoor
Begin augustus 2016 ontving het bondsbestuur bericht van de Coöperatie NKS u.a., dat
men het NKS-bureau aan de Kooikersweg in ’s-Hertogenbosch per 1 oktober 2016 ging
sluiten en dat dan de medewerkers (Tessa Romeijn en Han de Regt) niet langer in dienst
van de coöperatie zouden zijn.
Dat betekende voor NKS-Voetbal een taakverzwaring, want de sportbond wordt meer en
meer een vrijwilligersorganisatie. Een aantal taken werd onder bestuursleden verdeeld en
voor de bulkwerkzaamheden werd een nieuw, nu extern, administratiekantoor gezocht
en gevonden bij Maatschap Geraedts & Reinders in Sittard.

4 Overleg

4.1 Overleg met Coöperatie NKS u.a.
Dit is eigenlijk al in paragraaf 3.3 beschreven. Het gesprek, dat op 3 augustus 2016
plaatsvond, kan worden aangeduid als het laatste overleg met de coöperatie, waarmee
nu geen enkele directe band meer bestaat. Eind september 2016, bij de overdracht van
de administratie, heeft het bondsbestuur vanzelfsprekend op gepaste wijze afscheid
genomen van Tessa Romeijn en Han de Regt.

4.2 Overleg met de NKS-districten
Afzonderlijk overleg met districtsbesturen vond in het verslagjaar niet plaats. Sinds 2007
kwam hiervoor eigenlijk het portefeuillehoudersoverleg in de plaats.

4.2.1 Secretarissen
Met de districtssecretarissen heeft dit verslagjaar geen overleg plaatsgevonden. Tele-
fonisch, in persoonlijk gesprek en/of per e-mail vindt er wel regelmatig overleg plaats.

4.2.2 Penningmeesters
In het verslagjaar vond op 8 december 2016 penningmeestersoverleg plaats. Dit overleg
was een rechtstreeks gevolg van de besluitvorming van de bondsvergadering (zie
paragraaf 2 op pagina 2) over de veranderde rol van de penningmeesters: met ingang
van 2017 wordt de kassiersfunctie gecentraliseerd.

4.2.3 Jeugd & kader en Verenigingsondersteuning
De portefeuillehouders Jeugd & kader, en Verenigingsondersteuning, in sommige
gevallen ondersteund vanuit de ledenraad, kwamen in het verslagjaar tweemaal in
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Breukelen bijeen en wel op 13 april en op 19 oktober 2016. Men formuleerde een
protocol rond het aanmelden van nieuwe leden bij een vereniging. Voor het komende
jaar staat een herbezinning op het nu aflopende beleidsplan op de rol.

5 Activiteiten
Het uitvoeren van activiteiten is de basis van het bestaansrecht van NKS-Voetbal.
Hiervoor is een (meer) actieve opstelling van de districtsbesturen strikt noodzakelijk.

5.1 Website NKS-Voetbal
In de bondsvergadering van 2015 werd het idee geopperd om de Sportpraktijkreeks
toegankelijk te maken, exclusief voor de lidverenigingen. Die laatste clausule is
uitdrukkelijk door het bondsbestuur toegevoegd. Bij de start van het verenigingsjaar is
de website zodanig ingericht, dat lidverenigingen (en kaderleden) een inlognaam en
wachtwoord kunnen registreren en daarmee toegang krijgen tot het besloten deel van de
website.

5.2 Verenigingsondersteuning

5.2.1 District West
RKDES (Kudelstaart) Stemrecht voor ouders van jeugdleden.

5.2.2 District Zuid I
Cluster HERZ 2 clusterbijeenkomsten
Idem Project: Onderzoek naar kosten en voor-

waarden voetbalaccommodaties HERZ
(Zie: hoofdstuk 5.3 op pagina 9)

EFC (Eersel) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
FC Engelen (Engelen) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
Hilvaria (Hilvarenbeek) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
Hoogeloon (Hoogeloon) 1 clusterbijeenkomst
SEOLTO (Zevenbergen) Cursus ‘ADHD’
Tuldania (Esbeek) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
Willem II (Tilburg) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
Zwaluw VFC (Vught) Accommodatiezaken

5.2.3 District Zuid II
Cluster Lierop-Someren (laatste) clusterbijeenkomst
Hegelsom Accommodatiezaken
Ledenraad Kunstgrasvelden

5.2.4 District Oost
EMOS (Enschede) Cursus ‘EHBSO’

Verenigingsondersteuning kan ook vanuit de basis tot stand komen. Regelmatig
passeren briljante voorbeelden de revue. Enkele voorbeelden:



NKS-Voetbal 8 Jaarverslag 2016

5.2.5 RKAVV (district West)

RKAVV Leidschendam heeft een aparte website (wijzijnrkavv.nl) ingericht om daarmee
uitdrukking te geven aan de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging. RKAVV
wil ook verantwoordelijkheid nemen voor haar rol in de maatschappij. Vanuit die
gedachte is WIJZIJNRKAVV.NL ontstaan. WIJZIJNRKAVV.NL is een initiatief van de
Leidschendamse voetbalvereniging RKAVV en een aantal enthousiaste bedrijven
(maatschappelijke partners) die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in hun
vaandel hebben.

Visie
RKAVV is al ruim 94 jaar jong, staat midden in de maatschappij en heeft een groot
sociaal netwerk. Hierdoor heeft de vereniging, naast de verantwoordelijkheid voor haar
leden, ook een belangrijke maatschappelijke functie. RKAVV ziet het als haar
verantwoordelijkheid om deze functie zo goed mogelijk in te zetten. RKAVV is daarom
meer dan alleen voetbal. Ze hebben oog voor de omgeving en dragen op
maatschappelijk gebied ons steentje bij!

Missie
Wij zijn rkavv.nl initieert, financiert en organiseert diverse maatschappelijke projecten.
Alle projecten of initiatieven voldoen aan één van de volgende criteria:
 Het project of initiatief komt ten goede aan (een groep) leden van RKAVV of aan

een groep mensen binnen de regio Leidschendam-Voorburg.
 Het project of initiatief levert een positieve bijdrage aan het klimaat in

maatschappelijk opzicht.

Belangrijkste doelen
Uiteindelijk wil men met WIJZIJNRKAVV.NL iets bereiken. Voornaamste doelen daarin
zijn:
 Bieden van een veilige en prettige omgeving waarin jongeren en ouderen plezier

aan sport en bewegen kunnen beleven
 Bijdrage leveren aan gezondheid, lifestyle, normen en waarden
 Bieden van mogelijkheden van sport en bewegen voor jongeren uit omliggende

wijken
 Financieel laagdrempelig zijn en blijven bij lidmaatschap van RKAVV.
 Voorzien in leerwerk- en stageplaatsen (RKAVV is Erkend Leerbedrijf aangesloten

bij Calibris).
 Bieden van ondersteuning bij zoeken naar werk middels netwerk van sponsoren

en contacten.
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 Zowel financieel als fysiek ondersteunen van goede doelen en organisaties.

5.3 Project cluster HERZ
Het cluster met verenigingen uit de gemeentes Halderbergen, Etten-Leur, Rucphen,
Zundert startte een project ‘Kosten en Baten’ met als doel: Het ontwikkelen van een
format voor het realiseren van een vergelijking van kosten en baten voor het gebruiken,
instandhouden en exploiteren van voetbalaccommodaties door de voetbalverenigingen
die participeren in HERZ. Het analyseren van deze kostenvergelijking en het opstellen
van een strategie die deze voetbalverenigingen kunnen gebruiken voor het overleg met
hun gemeente om op die wijze grip te krijgen op de kosten (en baten) in relatie tot
toekomstige ontwikkelingen.
Dit project leerde wat samenwerking binnen het lidmaatschap van NKS-Voetbal voor
verenigingen op kan leveren. Alleen … slechts drie lidverenigingen leverden de
gevraagde gegevens aan op basis waarvan de sportadviseur zijn analyse kon funderen.
Neemt niet weg, dat de deelnemers er hun voordeel mee konden doen.

5.4 Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief van NKS-Voetbal is intussen in zijn 17e jaargang en verscheen dit
verslagjaar vijfmaal. Ook in dit verslagjaar werd weer tweemaal een column van onze
vaste columnist Pedro Rademacher geplaatst. Een aantal verenigingen neemt die column
over in hun clubblad of plaatst die op hun website. De Nieuwsbrief wordt gebruikt om
telkens voor een ander onderdeel van het aanbod van NKS-Voetbal de aandacht te
vragen. Er werd een artikelenreeks gestart over de Sportpraktijkreeks, waarin telkens
een ander deel wordt belicht. (Zie ook: paragraaf 5.1 op blz. 7.)

5.5 Jeugdleider van het Jaar 2016
Voor elk district geldt het aanbod aan lidverenigingen om personen te nomineren voor de
titel ‘Jeugdleider van het Jaar’. In de jaarverslagen van de districten wordt een overzicht
van de kandidaten gegeven.
NKS-Voetbal vindt dit programma belangrijk, omdat het aansluit bij één van de hoofd-
doelen van de NKS: het uitdragen van respect voor waarden en normen.

5.6 Voetbal Breng- en haalplein
Sinds medio augustus 2009 is het zogeheten ‘Voetbal Breng- en haalplein’ actief op
www.voetbal-brengenhaalplein.nl . Hier kunnen o.a. trainers, jeugdleiders en coaches
oefenstof, trainingsideeën, voorbereidingsprogramma's, etc. met elkaar uitwisselen.
Ruim 300 documenten zijn voor de deelnemers beschikbaar. Het plein verheugt zich nog
steeds in een ruime belangstelling. Het gemiddeld aantal bezoekers is 900 per maand.

5.7 Toernooi ‘onder auspiciën van NKS-Voetbal’
Dit aanbod aan de lidverenigingen, primair bedoeld voor de in het kalenderjaar
jubilerende verenigingen, is dit jaar helaas niet van de grond gekomen.
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5.7.1 Fair Playprijs
Diverse verenigingen maakten in het verslagjaar gebruik van de
Fair Playprijs van NKS-Voetbal.

Hier een verslag van de vereniging De Ster uit Stein LB:

Soccer Challenge Voetbalweek 2016 - alleen maar winnaars
De 2016 editie is met veel succes afgerond. De vele vrijwilligers
en alle deelnemers kunnen op een super sportieve sportweek
terugkijken met als afsluiting de prijzenregen. Maar ook wie niet in de prijzen gevallen is ging
niet met lege handen naar huis. Iedereen kreeg een mooi bewijs van deelname en de bekende
poster met alle deelnemers op de foto waarmee de week begon.

Verder kende deze editie alleen maar winnaars vanwege hun sportieve inzet, positieve
houding en het actief meedoen met elk spelonderdeel. Ook daarvoor alle complimenten. Het
weer bleef ons goed gezind en dat heeft mede bijgedragen aan een vlekkeloos verloop van
deze voetbalweek. Bijna iedereen heeft de eindstreep weer gehaald, de een doodop, de ander
spierpijn, maar er zijn er nog genoeg die nog een potje voetbal doen tijdens het opruimen van
de laatste attributen.
De laatste dag werd zoals elk jaar afgesloten met de penalty finale en aansluitend de
prijsuitreiking. Aangevuld met een paar extra ereprijzen van coach Piet (Aussems) die met
zijn speech zijn complimenten uitspraak aan de vele vrijwilligers en vooral de organisatie
waarin veel oud leerlingen van Piet zitten. En ook een zeer mooi dankwoord van deelnemer
Amine, het was vanwege zijn leeftijd zijn laatste keer dat hij mocht deelnemen. Hij gaf aan in
de 6 jaar deelname (Amine speelt bij Haslou) bij De Ster veel vrienden gemaakt te hebben en
er elk jaar veel plezier heeft beleefd. Deelnemers dit jaar uit de wijde omtrek, zelfs Benjamin
uit Brabant die speciaal voor deze week bij oma en opa kwam logeren.
Een volle geel/blauwe tribune met daarbij een zeer grote opkomst van ouders en familie en
kennissen leverde een bijna non-stop applaus op voor de deelnemers die een prima prestatie
hebben neergezet deze week.
Nu op naar het nieuwe seizoen, met dit als voorronde staat ons veel moois te wachten in de
jeugdcompetitie.

Model (ingevoerd in 2016)
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6 Representatie

6.1 Onderscheidingen
Certificaat van waardering met speld
Snoeren-de Brieder, L.C. (v) DESK Zuid I
Gilissen, W. GSV’28 Zuid II
Pirson, D. GSV’28 Zuid II
Wijnen, W. GSV’28 Zuid II
Horst, M.T.M. van der Venhorst Zuid II

Zilveren speld van verdienste
Van der Heide-Lips, R. (v) Ons Vios Zuid I
Vety, P.A.J.M. de Ons Vios Zuid I
Hanssen, J.M. RKHBS Zuid II

Gouden speld van verdienste
Kleijn, A.J.M. (Ad) Ons Vios Zuid I
Meijs, G.P.A. (Dimitri) van de Ons Vios Zuid I
Riel, P.G.J.M. (Peter) van Ons Vios Zuid I
Geensen, A. Heksenberg Zuid II
Diederen, P.C.J. RKHBS Zuid II
Loonen, H.J.J. RKHBS Zuid II
Prickarts, J.H. Sportclub’25 Zuid II

6.1.1 Lifetime Achievement Award

6.1.1.1 Jan Pellis
Jan Pellis uit Zundert is jaren-
lang de penningmeester ge-
weest van district Zuid I (en de
afdelingen en arealen die daar-
aan vooraf zijn gegaan). De
laatste jaren bleef zijn gezond-
heid achter en dat is ook de
reden, dat Jan per 1 oktober
2016 zijn functie heeft
neergelegd.
In 2002 werd Jan al Koninklijk
onderscheiden, in 2007 werd
hij door de KNVB tot lid van
verdienste benoemd en in
2008 ontving Jan de gouden speld van NKS-Voetbal.
Vandaar dat aan Jan, bij zijn afscheid in de laatste bestuursvergadering tijdens zijn
ambtstermijn, op 7 september 2016, de Lifetime Achievement Award werd uitgereikt.
Hij ontving oorkonde en Award uit handen van de vicevoorzitter van NKS-Voetbal,
Jos Heutink.
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6.1.1.2 Herman Rotteveel
Op 7 november 2016 nam Herman Rotteveel uit ’s-Gravenhage
in de ledenraadsvergadering van district West om leeftijds-
redenen afscheid van het districtsbestuur van het genoemde
district. Herman wordt in december 83 jaar. Jarenlang is hij
voor NKS-Voetbal actief geweest. Daarvoor werd hij al in 1994
met de zilveren speld en in 2006 met de gouden speld geëerd.
Bij zijn afscheid mocht Herman uit handen van penningmeester
Ed Ficken de Lifetime Achievement Award in ontvangst nemen.

6.1.2 Oorkondes
Behalve onderscheidingen ontving ook een aantal verenigingsleden een NKS-oorkonde.
Dat gebeurde voor leden met langdurige lidmaatschap of bij oud-
kaderleden, waaraan geen onderscheiding (meer) kon worden
toegekend.

De vereniging RKVVM uit Margraten (Zuid II) vierde (in eigen
kring) haar 80-jarig bestaan. Het is geen kroonjubileum, dus NKS-
Voetbal besteedt hieraan geen bijzondere aandacht. De
vereniging vierde dat op 11 juni 2016 met een intern feest voor
jubilarissen. Aan 64 personen werd een herinneringsoorkonde
van NKS-Voetbal uitgereikt.

6.2 Jubilea
In het verslagjaar jubileerden de navolgende lid-
verenigingen. Het jubileumgeschenk van
NKS-Voetbal werd aangeboden, wanneer
NKS-Voetbal een uitnodiging voor de viering van
het jubileum ontving.

100 jaar
EMOS Oost
RKHBS Zuid II

90 jaar
De Schutters Zuid I
FC RIA Zuid II
Groene Ster Zuid II
Marvilde Zuid I
Ons VIOS Zuid I

RKVVL/Polaris Zuid II
Vlijmense Boys Zuid I
Vosta Oost
VVIJ West

75 jaar
Avesteijn Zuid II
Milheezer Boys Zuid II
Schinveld Zuid II
Seolto Zuid I
Zwaagdijk West
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60 jaar
EDN’56 Zuid I
SC Kruisland Zuid I
Terlo Zuid I

50 jaar
VVV-Venlo Zuid II

6.2.1 Hoogeloon (Zuid I)
In het jaarverslag van 2015 was het 75-jarig
jubileum van de vereniging Hoogeloon,
gevestigd in de gemeente Bladel, al vermeld.
De vereniging maakte er een heel jubileum-
jaar van. De jubileumreceptie vond plaats op
20 mei 2016.
Men richtte zelfs een mooie website voor het
jubileum in: www.vvhoogeloon75jaar.nl .
Hierin wordt uitvoerig het 75-jarig bestaan
belicht. Hiernaast het kampioenselftal uit het
seizoen 1941/’42.

6.3 Overig

6.3.1 Koninklijk onderscheiden

6.3.1.1 Ed Ficken

Ook in dit verslagjaar is de naam van NKS-Voetbal
weer op het bureau van Zijne Majesteit de Koning
terechtgekomen. Dit jaar om de penningmeester
van het bondsbestuur, Ed Ficken, te benoemen tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De aanleiding voor het indienen van een voorstel
tot aanvraag van een Koninklijke onderscheiding
voor Ed was een losse opmerking van zijn kant,
ergens begin 2015, dat hij 30 jaar in allerlei
kaderfuncties bij diverse Rotterdamse
voetbalverenigingen actief is geweest of nog
steeds is. Een aantal van die verenigingen bestaat
intussen niet meer, zoals bijvoorbeeld RKSV
Activitas. Die vereniging hield in 2009 op te
bestaan, maar bij die vereniging is Ed van 1986 tot
1999 actief geweest, achtereenvolgens in alle DB-
functies. Vanaf 2007 is Ed actief bij HWD (ook een
lidvereniging van NKS-Voetbal), waarvan hij sinds
2014 voorzitter is. In 1998 is Ed bij NKS-Voetbal
betrokken geraakt: in 1998 als commissielid van
het toenmalige district Zuid-Holland en in 2007 en
2008 was hij lid van de ledenraad van het district
West. In 2009 trad hij toe tot het bondsbestuur van NKS-Voetbal, eerst als
portefeuillehouder Verenigingsondersteuning en sinds 2012 is hij de penningmeester.
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6.3.1.2 Henny Brager
Op diezelfde dag, 26 april 2016, werd in Enschede Henny Brager -
tot en met 2010 secretaris van het district Oost – benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.

Voor zijn verdiensten voor NKS-Voetbal ontving Henny in 2011 de
gouden speld van onze sportbond. Voor NKS en NKS-Voetbal was
hij jarenlang actief.

Uit TC Tubantia van 27 april 2016:
“Meer dan 50 jaar actief als vrijwilliger, zoals sinds de jaren zestig vrijwilliger
en bestuurder bij SV Vosta, tevens preses en oprichter van de vriendenclub Vosta. Actief bij de NKS
Federatie en regionaal contactpersoon voor verenigingen. Ook actief voor de Heilige Mariakerk als
koorzanger en vrijwilliger bij het Orkest van het Oosten, de Historische Sociëteit Enschede-Lonneker
en CNV Onderwijsbond.”

6.3.1.3 Frans Tuijtelaars
In Baarle-Nassau werd ledenraadslid Frans Tuijtelaars Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Uit de regionale pers (BN De Stem): Al vanaf 1969 zet
Tuijtelaars zich in op verschillende gebieden in Baarle-Nassau. Zo was hij
21 jaar lang secretaris bij voetbalvereniging Gloria UC. Ook vertegen-
woordigde hij ruim 40 jaar lang de KNVB in District Zuid 1. Tot voor kort
organiseerde hij ook het paasvoetbal-toernooi vaak mee. Nu nog is hij
lector bij de Parochie Onze Lieve Vrouwe van Bijstand en zit in het
herdenkingscomité van Baarle.

6.4 Overlijden

6.4.1 Ben Geels
Op 4 februari 2016 overleed de voormalige vicevoorzitter van district West Ben Geels.
Ben Geels is begin 2007 als vicevoorzitter aangetreden in het nieuwe bestuur van het
toen gevormde district West. Daarvoor was hij voorzitter van NKS-Voetbal Amsterdam,
als opvolger van Hans Hoed en later is hij voorzitter geworden van het toenmalige
district West II.
Ben Geels was 25 jaar lang voorzitter van de Amsterdamse vereniging De Meern. Ben
heeft ook deelgenomen aan diverse werkgroepen. In 2014 heeft hij afscheid genomen
van het districtsbestuur vanwege zijn broze gezondheid. Ben was goudenspelddrager
van NKS-Voetbal

7 Slotwoord
Dank aan allen die aan de positieve ontwikkeling van NKS-Voetbal hebben bijgedragen.

Sittard, januari 2017

Namens het bestuur van NKS-Voetbal,

A.J.M. (Hans) Gerards
Secretaris
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8 Bijlage: overzicht lidverenigingen

8.1 District Oost
Achilles'12
BSC Unisson
Dodewaard
EMOS
Fleringen
Haarle

Hoeve Vooruit
Jonge Kracht
KOSC
Langeveen
LSV
Nieuw Heeten

RSC
TVC'28
Vosta
VVLK
Zenderen Vooruit

8.2 District West
Achterveld SV
Aeolus
Altior
Bernardus
DEM RKVV
Den Hoorn
DHL
DIOS sv
DoCoS
DONK
DWSM
Erasmus
Excelsior '20
FIOS
Geel Wit '20

HBC
Hertha
HWD
KDS, Faja Lobi
Meerburg
NSV '46
Onze Gezellen
Quick Steps
rksv RCD
RKAVV
RKDES
ROAC
Roda '23
SDO
SEP

Stompwijk '92
Teijlingen
TOB RKSV
TOGB
UDO
Velsen rkvv
Vredenburch
VSC
VVIJ
Warmunda
Wasmeer
WCR
Westlandia
WICO
Zwaagdijk rkvv

8.3 District Zuid I
Achtmaal
Alem
Baardwijk
Be Ready
Beerse Boys
Bergeijk
Berkdijk
BMC
De Bocht '80
Broekhoven
Casteren
CHC
Cluzona
DEES
Den Dungen
DESK
DEVO
Dommelen
DOSKO ‘32
DOSL
DVVC
EDN ‘56
EFC
SC Elshout
FC Engelen
Essche Boys

SC Gastel
TSV Gudok
Gloria UC
Grenswachters
Hapert
Hilvaria
HMVV
Hoeven
Hoogeloon
Hulsel
Internos
Irene ‘58
Knegselse Boys
SC Kruisland
Lepelstraatse Boys
Madese Boys
Marvilde
MEC'07
Molenschot
Nemelaer
Nieuw Borgvliet
NOAD
NSV
ODC
Oirschot Vooruit
Oranje-Blauw'14

Raamsdonk
De Raven
Reusel Sport
Riel
Right'Oh
RKDVC
RKTVV
Rood Wit V
Rood Wit W
RSV
SAB
De Schutters
SCI
SDO’39
Seolto
Spoordonkse Boys
Sprundel
Sint-Michielsgestel
Steensel
SVC
SVG
SVSOS
SVSSS
Terlo
Tivoli
TPO
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Tuldania
Veerse Boys
Vessem
Virtus
Vivoo
Vlijmense Boys
VOV

Vrederust
De Weebosch (RKSV)
SC Welberg
Were Di
Wernhout
The White Boys
Wilhelmina Boys

Willem II
WSJ
SC ’t Zand
ZIGO
Zwaluw VFC

8.4 District Zuid II
Abdissenbosch
Achilles-Reek
Armada
Avesteyn
Baarlo
Berg'28
BEVO
Boekoel
Boskant
Chevremont
Cito
Conventus'03
Crescentia
De Ster
De Willy's
DESM
Doenrade
ELI
EMS/RFC
EWC'46
FC Bemelen
FC Hoensbroek
FC RIA
Fiducia
Groene Ster
GSV'28
GVCG
GVV'57
Havantia
HBC'09
HBV
Hegelsom
Heksenberg
Helenaveen
Herpinia
HVCH
Irene
IVO
Juliana Mill

Kakertse Boys
Keer
Koningslust
KVC Oranje
Maarheeze
Maaskantse Boys
Margriet
Merselo
Mierlo Hout
Mifano
Milheezer Boys
Mosa'14
MVC'19
Nooit Gedacht
Nulandia
Nunhem
Nyswiller SV
Obbicht
OKSV
Oostrum SV
Oranje Blauw'15
OSS'20
Partij
Reuver
RIOS'31
RKAVC
RKESV
RKHBS
RKHVC
RKMVC
RKSVB
RKSVN
RKSVV
RKTSV
RKUVC
RKVB
RKVV Keldonk
RKVVL/Polaris
RKVVM

Roda JC
Rood Wit'67
RVU
Sanderbout
Schinveld
SCV'58
Sittard
SNA
Sportclub Oranje-Zwart

Helmond
Sportclub'25
St Odiliënberg
Susterse Boys
SVH'39
SVM
SVN
Toxandria
TSC'04
Urmondia
Vaesrade
VCA
VCO
Venhorst
Veritas
Vianen Vooruit
Vijlen
VIOS'38
Vitesse'08
Volharding
VV Hellas
VVV-Venlo
Walburgia
WDZ
Weltania
WHV
Wijnandia
Wilhelmina'08
Ysselsteyn
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JAARVERSLAG 2016 NKS-VOETBAL DISTRICT WEST

0 Inleiding
Het verenigingsjaar 2016 van NKS-Voetbal district West kende, naast de voorjaars-,
najaars- en winteractiviteiten:
 de laatste districtsfinale van de Bisschopsbeker in Langeraar,
 het deelnemen aan de werkgroep Verenigingsondersteuning en Jeugd & Kader
 het onderzoeken van mogelijkheden het aantal vrijwilligers bij de verenigingen te

vergroten
 de voetballezing bij RKAVV door de bekende scheidsrechter Makkelie en
 het groot aantal verenigingsbezoeken (35x) in het afgelopen verenigingsjaar.
 Twee verenigingen hebben hun jubileum gevierd: 90 jaar VVIJ en 75 jaar Zwaagdijk.

(Het jubileum van Wasmeer is opnieuw uitgesteld vanwege de vertraging in het
opleveren van haar nieuwbouw.)

1 Leden
Aan het einde van een verenigingsjaar maken wij de balans op van het aantal
verenigingen. Gestart met 47 verenigingen met in totaal 28.573 leden is dat nu op 31
december 2016: 44 aangesloten verenigingen met 26.998 leden.
Dit als gevolg van het vertrek MSV’19 uit Montfoort en Quintus uit Kwintsheul. UNIO te
Oudewater heeft door een fusie het lidmaatschap beëindigd. De contributiebetalingen
liepen niet altijd gestroomlijnd, want in de maand september heeft het bondsbestuur nog
aanmaningen moeten versturen vanwege de laksheid van betalen.

2 Algemene vergadering
De districtsvergadering werd gehouden op maandag, 7 november
2016 in de Commissiekamer van DHL in Delft. Een vergadering met
heel wat onderwerpen:
 het overlijden van Ben Geels,
 het aftreden van Herman Rotteveel,
 de sluiting van het administratiekantoor in Den Bosch,
 het opheffen van de Federatie oude stijl en
 de vraag: hoe administratief verder.

De vergadering heeft uitgebreid daarover gediscussieerd en het voornemen de
bondsvergadering opnieuw in Vught in 2 delen te laten bestaan (eerst de normale
vergadering met de ledenraadsleden en daarna met de aanwezige bestuursleden van de
4 districten) werd gewaardeerd. Langdurig is er gesproken over het 2-jarig zelfstandig
bestaan van NKS-Voetbal. De secretaris vertelt dat in de komende bondsvergadering
speciale aandacht wordt geschonken aan de bekendheid met een evaluatie daarvan en
wat we gezamenlijk beter naar buiten kunnen brengen. Mogelijk dat nu er gelden
vrijkomen om, naast Flyers en Folders en de Power Point, nog andere elementen
toegevoegd kunnen worden die aanspreken bij de verenigingen. Tijdens de
districtsvergadering werd besloten geen vervangende bestuursleden te zoeken, omdat
wij nu met 7 bestuursleden kunnen werken wat in de huidige situatie haalbaar is. Toch
werden er zorgen geuit, over de leeftijd van de huidige bestuursleden. Ledenraadslid
André Groenewegen vraagt het bestuur zich vooral in te zetten in het behoud van de
lidverenigingen, omdat ook hij geluiden hoort binnen zijn eigen vereniging, dat nieuwe
bestuursleden daarover andere gedachten hebben.
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3 Bestuur

3.1 Samenstelling
Het bestuur van het district West was in 2016 (tot de districtsvergadering) als volgt
samengesteld:
 P.J.M. Kroon.............................. Voorzitter
 I.H.M. Stoppelenburg .................. Secretaris
 A.J. Bellekom............................. Penningmeester
 J.A. Halfwerk............................. Jeugdzaken
 B.C.L. van Hensbergen ................ Regiozaken Noord
 M. Roelvink................................ Verenigingsondersteuning
 H.C.J.A. Rotteveel ......................Algemene zaken
 J. Salomons............................... Regiozaken Zuid

3.2 Vergaderingen
Het bestuur heeft zesmaal vergaderd, om-en-om te Vinkeveen en Zoeterwoude. Verder
is er overleg geweest met het bondsbestuur, het bureau van de NKS tot eind september
en enkele bestuursleden hebben deelgenomen aan het vakoverleg van de
portefeuillehouders. Het contact met de leden van het  bondsbestuur en vooral met het
district  Zuid I was waardevol.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest tijdens onze vergaderingen:
 Het uitgeven van een Maandagmorgennieuws.
 De winter- en voorjaarsactiviteiten.
 De verenigingsbezoeken.
 De lezing bij RKAVV door scheidsrechter Makkelie.
 De Bisschopsbeker van het district West op 28 mei in Langeraar
 De contacten met het secretariaat van het Bisdom Rotterdam
 De benoeming door de Bisschop van Rotterdam van Diaken Bertijn Prins als de

nieuwe diocesaan sportadviseur.
 Dankbetuiging aan oud vicaris Aad van der Helm.
 De Jeugdleider en/of vrijwilliger van het jaar.
 Het zoeken naar een nieuwe vorm van een finaledag in het spelen om de NKS-

Voetbal Bokaal.
 De landelijke Nieuwsbrief.
 Onze eigen jeugdjournaal (3x.)
 De jubilerende verenigingen van Zwaagdijk en VVIJ.
 De gezamenlijke bijeenkomst Jeugd en verenigingsondersteuning 2x in Breukelen.
 De op te stellen begroting 2017.
 Het jaarprogramma voor 2017.
 Tijdens de bezoeken aan de verenigingen de bestuurders erop wijzen op diensten

en producten van NKS-Voetbal. Het bondsbestuur heeft folders en flyers in alle
districten uitgezet.

4 Verenigingsbezoeken
35 aangesloten verenigingen zijn in 2016 bezocht. Verschillende onderwerpen zijn
daarbij aan de orde geweest. Van Zwaagdijk boven Hoorn tot Achthuizen op
Goeree/Overflakkee, van Achterveld bij Barneveld tot Westlandia in Naaldwijk Maar als
introductie werd in de bestuurs- of commissiekamers een deel uit de Sportpraktijkreeks
(nr. 35) aangeboden en dan vooral voor de jonge kinderen van 5 en 6 jaar. Ook met de
flyers en folders en hier en daar met de Power Point presentatie.
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Bij de meeste bezoeken troffen wij nieuwe kaderleden aan en dan was de bekende
vraag: ”Waar staat NKS-Voetbal voor?”.
En verder:
 Hoe kunnen we ondersteuning aanvragen?
 Advisering in het opzetten van activiteiten.
 De jeugdleider of vrijwilliger van het jaar.
 Fair Playbokaal, onderscheidingen.
 Ouderavonden en jeugdcongressen.
 Draaiboeken samen maken voor een afsluiting einde seizoen.
 Samen met de leden van de activiteitencommissie diverse activiteiten gaan

organiseren buiten het gewone competitie- en bekerprogramma om.
 Kaderproblematiek
 Financiën, sportsponsoring, overleg met de gemeenten
Meer bekendheid van NKS-Voetbal, maar vooral op welke wijze zij die informatie kunnen
doorsturen naar alle kaderleden binnen de vereniging. Wij gaan ervan uit, dat de meeste
nieuwe jeugdkaderleden beschikken over internet en dan is doorsturen eenvoudig. Het is
nu een kwestie van doen door de verantwoordelijke personen.

5 Activiteiten

5.1 Winteractiviteiten
Op de 1e zaterdag van het nieuwe jaar, 2 januari 2016, werd in de Klaverhal te
Zoeterwoude in verkleinde vorm de jaarlijkse instuiven voortgezet en dat bracht in totaal
120 sporters in actie. Dankzij de inspanningen van onze activiteitencommissie werd
genoten van veel spelplezier onder het motto “Samen Spelen“. Dat was de opzet van
het bestuur en haar commissieleden. Dank aan Astrid en Jan Salomons en Paula
Schouten.

In de krokusvakantie werd op zaterdag, 20 februari een speeldag gehouden in de
Hertoghal van Roac in Rijpwetering. Bijna 100 kinderen van 3 NKS-Verenigingen namen
daaraan deel.

5.2 Voorjaarsactiviteiten
Excelsior’20 uit Schiedam hield op Goede Vrijdag een jeugdtoernooi
voor de kleintjes in de E en F-klasse
Bijna 100 kinderen van 3 NKS-Verenigingen namen daaraan deelde F–
klasse in een ochtend- en middagprogramma. Jan van Adrichem was,
als lid van de activiteitencommissie, daarbij betrokken en wij mochten
tussen de middag de prijzen mede uitreiken. Het was voor de
aanwezige ouders een nieuwe kennismaking met NKS-Voetbal
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Op zaterdag, 25 april was NKS-Voetbal vertegenwoordigd in Heemstede bij
HBC. Hier werd op 7 velden een Paastoernooi gehouden met een ochtend
en middagprogramma. Wij werden regelmatig rondgeleid bij allerlei
wedstrijden en zagen, dat de sfeer bij onze oudste club in ons district
fantastisch was. Wat opviel was de uitvoering van SAMEN SPELEN. Zo’n
500 ouders stonden op het hoofdveld bij de prijsuitreiking en wij mochten
de betekenis van NKS-Voetbal ook bij hen uitdragen.

SEP uit Delft Zuid heeft op 4 woensdagen samengewerkt met de
basisscholen in Delft; een wervingsactie die wij op woensdag 20 april
begeleidden. Dat is het beste voorbeeld hoe een vereniging met de
scholen kan omgaan, maar vooral via die leerkrachten jongens kennis
laten maken met de sfeer en het voetbal bij SEP.

Vrijdag laat in de middag voor Koningsdag  was een interne penaltybokaal
aan de gang bij DEM in Beverwijk. Mees van Hensbergen en Peter van de
Meij waren onze vertegenwoordigers. Rond 20.00 uur het evenement
werd afgesloten.

Op zaterdag 14 mei waren we te gast bij Geel Wit’20 in Haarlem
vlakbij de Sint Bavo. Hier werd een E-toernooi gehouden, waaraan
alle 9 E-teams van de organiseerde vereniging aandeelnamen. Wij
mochten gedurende een groot gedeelte van de dag ook spreken met
ouders, leiders, trainers en hier wist men, dat de sportiviteit hoog in
het vaandel stond. Dan ziet men hoe het werkelijk moet, zonder een
wanklank, zonder geschreeuw, maar wel met fijne aanmoedigingen.

Een eer om hier bij te zijn.

Het G-voetbal toernooi bij Warmunda op 27 mei werd op vrijdag daarvoor afgelast
vanwege het overlijden van een van de deelnemende spelers.

Het voorjaar werd afgesloten met een einde seizoenactiviteit bij TOGB in Berkel en
Rodenrijs. Samen met ledenraadslid Frans Schoots hebben wij een groot gedeelte van
deze spelen  bezocht.

5.3 Jeugdleider van het Jaar
Wij mochten dit jaar aan 2 genomineerden een certificaat uitreiken:
Vereniging Plaats Jeugdleider of vrijwilliger van het jaar
VVIJ IJsselstein Mw. Marian Stolk
VVIJ IJsselstein Dhr. Ronald Stolk

Ditmaal een speciale bijeenkomst om een genomineerd echtpaar. Wij vonden het een eer
om temidden van 250 kaderleden in de kantine van VVY dat te beleven.

5.4 Bisschopsbeker
Het spelen van de wedstrijden ‘Om de Bisschopsbeker heeft vanwege het tekort aan
deelnemende teams slechts 1 voorronde gehad,. waarbij de winnaars zich direct konden
plaatsen voor de finaledag op zondag, 28 mei 2016. Ditmaal bij de kleine vereniging
Altior met een prachtig sportcomplex in Langeraar. In dat kleine plaatsje heeft voorzitter
Peter Otto en zijn team van 8 vrijwilligers een geweldige prestatie geleverd. Alle
deelnemers waren verbaasd over deze accommodatie met 12 kleedkamers prachtige
velden, een oefenstrook, een commissie- en een bestuurskamer. Alle wedstrijden zijn
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volgens planning verlopen en indien er strafschoppen waren, werden die genomen aan
de zijkant van het clubgebouw op een speciaal aangelegd pupillenveldje. Na de halve
finale werden de finalewedstrijden gespeeld en als winnaar kwamen ditmaal in de
B-klasse Teylingen B1, in de C-klasse Westlandia C1 en in de D-klasse Westlandia D1 uit
de bus. Het was opnieuw onze diocesaan adviseur Vicaris Ad van der Helm die de
prijzen heeft uitgereikt, ditmaal niet op het veld, maar in een hoek van de prachtige
kantine, Met Altior B1 als winnaar van de Fair Playprijs.

Twee dagen na dit evenement heeft het bestuur in haar vergadering besloten, dat deze
12e uitvoering sinds 2004 de laatste zou zijn, i.v.m. met de kleine deelname. Het
evenement wordt te duur voor een te kleine groep. Jammer er is opnieuw een
aansprekend NKS-product verloren gegaan.

5.5 Voetballezing in Leidschendam
Samen met bondsbestuurslid Hans Visser werd deze activiteit voorbereid: een
voetballezing naar het model van district Oost. Scheidsrechter Makkelie werd benaderd
en voor maandag 18 januari werd de sponsorruimte van RKAVV gereserveerd; de
uitgekozen plek om dit te organiseren. Vele verenigingen zijn aangeschreven, vele
toezeggingen ontvangen, maar op de avond zelf waren er maar 14 personen aanwezig,
terwijl de gastverenging het ook liet af weten. Jammer de inhoud en de presentatie en
het leren van veel voetbalzaken was geweldig.
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6 Vreugde en verdriet

6.1 Jubilea

Onze vereniging Zwaagdijk vierde haar 75-jarig bestaan in haar eigen dorp Zwaagdijk
Oost. Een grote tent was naast de kantine opgezet en daarin was de receptie en het
feest. Interim-voorzitter Cees Sierkstra was zeer verheugd dat NKS-Voetbal hier
aanwezig was. De secretaris en Mees van Hensbergen hebben het bestuur en de leden
(velen in boerenkleding) gelukgewenst met dit jubileum en hen voor de toekomst veel
succes gewenst.

Op een de 2e zondag van de maand september vierde VVIJ - na een
geslaagde feestavond = haar 90-jarig bestaan op een bescheiden
manier. Vele genodigden waren naar de bestuurskamer gekomen en
vlak voor de 1e thuiswedstrijd van haar eerste elftal heeft de
secretaris het bestuur gefeliciteerd en een ‘gouden schoen’
aangeboden. De voorzitter Peter Vos vertelde van het bescheiden
karakter, omdat er in de komende tijd vele veranderingen gaan
plaatsvinden. De vereniging met bijna 1.600 leden heeft gebrek aan
een aantal kleedkamers en daar moet geld voor vrijgemaakt worden.

6.2 Afscheid van
In het najaar, op 1 oktober 2016, werd het bondsbureau van de NKS aan de
Kooikersweg in Den Bosch gesloten. Na een jarenlange vestiging in het pand aan de
Vughterweg in Den Bosch en het korte verblijf in Vught was dit het eindstation.

6.3 Onderscheidingen
De penningmeester van het bondsbestuur, Rotterdammer Ed Ficken, had op 26 april

2016 een uitnodiging gekregen voor een lezing van zijn bedrijf, maar hij kwam terecht in
het stadhuis van Rotterdam en daar hoorde hij van burgermeester Aboutaleb, dat het
Zijne Majesteit de Koning had behaagd hem te benoemen tot Lid in de orde van Oranje
Nassau. Ter plaatse hebben wij Ed van harte namens velen gefeliciteerd.

Vertrekkend bestuurslid Herman Rotteveel was meer dan 30 jaar bestuurlijk actief in
NKS-Voetbal Den Haag, NKS-Voetbal Zuid Holland en nu in West. Tijdens de
districtsvergadering in november – bij gelegenheid van zijn afscheid, werd Herman
gehuldigd en mocht uit handen van het bondsbestuurslid Ed Ficken de Lifetime
Achievement Award ontvangen voor zijn jarenlange inzet voor NKS-Voetbal.
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6.4 Kampioenen
In het seizoen 2015/2016 zijn de volgende NKS-verenigingen kampioen geworden:
Zaterdag/zondag Vereniging Plaats klasse
Zaterdag DoCoS Leiden 3e klasse A
Zondag Westlandia Naaldwijk hoofdklasse
Zondag RCD Dordrecht 4e klasse C
Zondag Zwaagdijk Zwaagdijk 5e klasse A
Via de nacompetitie zijn alsnog gepromoveerd:
Zaterdag Westlandia Naaldwijk 2e klasse
Zaterdag Quick Steps Den Haag 4e klasse
Zondag Velsen Driehuis 2e klasse
Zondag Den Hoorn Den Hoorn 3e klasse
Zondag Excelsior’20 Schiedam 3e klasse
Zondag TOGB Berkel 3e klasse
Zondag RKDES Kudelstaart 4e klasse
Zondag Warmunda Warmond 4e klasse
Zondag Teylingen Sassenheim 3e klasse

6.5 Overleden
Wij hebben helaas afscheid moeten nemen van:
 Ben Geels, tot 2015 vicevoorzitter van ons district West, is

op 4 februari 2016 overleden. Ben was voor de
samenvoeging jarenlang voorzitter van West I en zijn
vereniging De Meer Zijn gezondheid liet het niet meer toe
actief te zijn voor NKS-Voetbal. Ben is 84 jaar oud geworden

 Aad Oosenbrug, goudenspeld drager, is in de maand juni
overleden op 77e jarige leeftijd.

 Henk Peinemann, voorzitter van Leonidas, werd in de maand
september jl. op 80-jarige leeftijd begraven.

7 Slotwoord
Aan het eind van elk verenigingsjaar van ons district West moeten we helaas opnieuw
constateren, dat.er toch weer enkele verenigingen hebben afgehaakt. Gelukkig blijft de
grote vaste kern behouden
Nieuwe impulsen zijn hard nodig zijn voor de toekomst. De programmalijnen voor 2017
zijn in het overleg in Breukelen voorbereid en op de bondsvergadering in november jl.
goedgekeurd. Wij moeten alles ondernemen en onze schouders eronder zetten om via
NKS-Voetbal de verenigingen op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Belangrijk is,
dat wij hen - indien mogelijk ter plekke - informeren op welke ondersteuning men kan
rekenen. Verbeteren waar mogelijk om de uitstraling als Sportbond meer gestalte te
geven. Daar zijn wel de bestuurders van de verenigingen voor nodig. Met het doorsturen
van gegevens van het bondsbestuur, van het districtsbestuur via internet en nu ook via
Facebook kunnen alle kaderleden bereikt worden. Mogelijk dat we dan bij het nieuwe
kader ons niet meer moeten voorstellen en uitleggen wat NKS-Voetbal voor haar leden
kan betekenen.

Toch is een woord van dank op zijn plaats. Dank aan de landelijke secretaris, dank aan
de leden van het bondsbestuur, het bestuur van Zuid I, onze collega’s in ons bestuur,
onze ledenraadsleden en ook de activiteitencommissies Noord en Zuid-Holland. Samen
hebben we getracht van 2016, ondanks minder verenigingen en minder leden NKS-
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Voetbal uit te dragen. Mogelijk dat in 2017 het sportklimaat zal verbeteren, waardoor er
meer financiële ruimte ontstaat en dat de bezuinigingen voor de sportverenigingen
geleidelijk wordt teruggedraaid. Vooral voor de jeugd is het goed, dat zij op een gezonde
manier blijven sporten, maar vooral dat dit betaalbaar blijft. Juist voor grote gezinnen is
het moeilijk dat vanwege het beschikbare geld elk kind kan sporten. Daarom samen met
Onze Lieve Heer mogen wij allen de kracht vinden om het beste uit eenieder te halen om
dat mogelijk te maken.

Rotterdam, januari 2017

Namens het bestuur van NKS-Voetbal in District West

Jacques Stoppelenburg
Secretaris
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JAARVERSLAG 2016 NKS-VOETBAL DISTRICT ZUID I

0 Inleiding
Het afgelopen jaar 2016 hebben enkele themabijeenkomsten plaatsgevonden in diverse
clusters.

Aan verzoeken om personen in hun vereniging te huldigen heeft NKS-Voetbal gevolg
gegeven en dus werd een aantal vrijwilligers verrast met een onderscheiding van
NKS-Voetbal voor hun verdiensten in de eigen vereniging.
Dit kan bij het houden van een jubileum of bij een andere activiteit van de vereniging.
Laat het ons maar weten als dat bij uw vereniging van toepassing is.

Ook geven wij gevolg aan een verzoek om een ‘jeugdleider van het jaar’ in het zonnetje
te zetten bij hun eigen vereniging.

Het zal u ook ongetwijfeld bekend zijn dat ook het certificaat Pupil van de Week op
verzoek gratis verkrijgbaar is, ook deze werden afgelopen jaar dan ook gehonoreerd.

Maar als bestuur en ook de ledenraad hebben wij ons de vraag gesteld hoe kunnen wij
aan de wensen van de verenigingen zo goed mogelijk tegemoet komen. Daarbij hebben
wij input nodig van de diverse verenigingen.
Schroom niet, als u denkt ondersteuning nodig te hebben, het ons te laten weten.
Maar ook bij diverse jubilea willen wij graag hierover geïnformeerd worden en kunnen
vrijwilligers worden onderscheiden.

1 Leden
Aan het einde van het jaar 2016 moeten wij toch constateren dat er, o.a. door fusies,
enkele verenigingen zijn afgehaakt wat wij erg jammer vinden. Per 31 december 2016
telt het district 97 (was: 105) lidverenigingen die samen 41.546 (was: 45.596) leden
hebben.

2 Ledenraad
De onderstaande personen maakten deel uit van de ledenraad van NKS-Voetbal District
Zuid I:
Naam Woonplaats aftredend
H. Kooijmans ’s-Hertogenbosch 2017
Fr. Tuijtelaars Baarle Nassau 2016

Tevens willen wij ook hier vermelden, dat ons ledenraadslid Frans Tuytelaars een
Koninklijke Onderscheiding heeft ontvangen nl. Lid in de orde van Oranje-Nassau.

De Bondsvergadering werd gehouden op zaterdag, 19 november 2016 en hier waren
namens ons district Jan Franken, Ad van de Kimmenade en Piet van Eijck (namens het
bestuur) en Harry Kooijmans (namens de ledenraad) aanwezig. Laatstgenoemd mag onze
stem uitbrengen over zaken, waarbij stemgedrag gewenst was, omdat enkel de leden
van de ledenraad hun stem mogen uitbrengen in de bondsvergadering.
Na deze vergadering werd nog overleg gepleegd met de districtsbesturen en de ideeën
werden dan ook door het bondsbestuur meegenomen.
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Ook het afgelopen jaar hebben wij in ons district steeds vergaderd samen met de
ledenraad om zodoende iedereen van het bestuur alsmede de ledenraadsleden steeds op
de hoogte te houden van wat er speelt in ons district.

Graag zouden wij aanvulling willen krijgen voor de bezetting van de ledenraad, het
hoogste orgaan in de besluitvorming van de Bondsvergadering.
Daarom doen wij langs deze weg een beroep op personen van de jeugdafdeling of oud-
bestuursleden van de diverse verenigingen, zodat ook deze ons kunnen inseinen over
zaken waar behoefte is aan ondersteuning waarbij wij de verenigingen ten dienste
kunnen zijn.

3 Bestuur, commissies en vertegenwoordigers

3.1 Bestuur
Bestuursvergaderingen in 2016 werden gehouden op:
 20 januari
 16 maart
 12 april
 24 mei
 7 september
 2 november
Deze vergaderingen vonden plaats in het clubgebouw ‘De Toss’ van de scheidsrechters-
vereniging COVS te Breda.

Samenstelling Bestuur District Zuid I in 2016
Functie Naam Woonplaats Aftredend in
Voorzitter Vacature 2017
Vicevoorzitter Piet van Eijck Tilburg 2018
Secretaris Vacature 2018
Penningmeester Ad van de Kimmenader Eersel 2016
Verenigingsondersteuning Vacature 2016
Kader en activiteiten Jan Franken Terneuzen 2017

In verband met enkele vacatures werd afgelopen jaar het secretariaat waargenomen
door Piet van Eijck en Ad van de Kimmenade fungeerde als notulist op onze
vergaderingen.

3.1.1 Jan Pellis
Jan Pellis deelde ons in de vergadering van 7 september 2016 mede dat hij per 1
oktober 2016 zijn functie als bestuurslid (penningmeester) van NKS-Voetbal District
Zuid-1 neerlegt. Hij vindt het jammer, maar heeft dit besluit moeten nemen, omdat zijn
fysieke problemen een te grote belasting zijn geworden om nog goed te kunnen
functioneren. Hij bedankt een ieder voor de prettige samenwerking.

Tijdens deze vergadering was ook Jos Heutink aanwezig namens het Bondsbestuur van
NKS-Voetbal. Hij haalt in het kort enkele punten naar voren uit het NKS-leven van Jan.
In 1986 werd Jan penningmeester van de NKS-district bisdom Breda wat later naar de
landelijke organisatie is gegaan. Jan heeft al die jaren altijd in dienst gestaan van de
gemeenschap. Dit alles is hem mede mogelijk gemaakt door de geweldige steun, ook op
fysiek gebied, door zijn vrouw Betsy die hiervoor een boeket bloemen kreeg overhandigd
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door onze secretaris Piet van Eijck. Van Jos Heutink heeft Jan een zeer
exclusief aandenken gekregen(de 2e in Nederland) namelijk: de ‘Lifetime
Achievement Award’ met het daarbij behorende certificaat.

Piet van Eijck dankt namens het bestuur van Zuid-1 Jan en Betsy voor
hun jarenlange steun aan ons district en dankt Jos voor zijn bereidheid
deze ceremonie te komen doen.

Het gevolg hiervan is dat m.i.v. 1 oktober 2016 Ad van de Kimmenade
de zaken van Jan Pellis heeft overgenomen

3.2 Commissies
Binnen ons district zijn geen commissies werkzaam.

4 Overleg
Ook dit afgelopen jaar waren er diverse bijeenkomsten van clusters en of groepen
verenigingen met diverse onderwerpen welke werden besproken.
Het landelijk overleg Jeugd & Kader en Verenigingsondersteuning werd dit jaar
gehouden in Breukelen op 13 april 2016 en op 19 oktober2016.
Namens ons district was daarbij aanwezig ons bestuurslid Jan Franken.
Regelmatig vindt overleg plaats met afgevaardigden van BAV Zuid I en NKS-Voetbal
Zuid I.

5 Beleid
Het afgelopen jaar hebben de aangesloten verenigingen ook weer de landelijke
nieuwsbrief ontvangen, waarin zoals gewoonlijk opgenomen de activiteiten van de
diverse districten, zo ook van district Zuid I.
Daarin roepen wij de verenigingen op om ons in te schakelen bij vragen om
ondersteuning, wij denken dan aan o.a.:
 Omgaan met (moeilijke) jeugd,
 EHBSO cursus
 Cursus Kick-Off Voetbal,
 Kinderen met een rugzakje
 Ouderavonden
 Werving en behoud vrijwilligers
 Gedragsregels
 Respect.

Bij het onderwerp RESPECT voor alle vrijwilligers hadden wij bij de nieuwsbrieven
nummer 1 van januari en nummer 4 van augustus 2016 een poster bijgevoegd voor
opname op de site en/of clubblad en/of voor in het clubhuis.

6 Activiteiten

6.1 Thema-avonden
Clusterbijeenkomst Kempen-West van NKS-voetbal.
Op maandag, 21 maart 2016 heeft de jaarlijkse bijeenkomst van het cluster Kempen
West van de Waardevolle Club plaatsgevonden, deze keer bij gastheer vv Hoogeloon te
Hoogeloon
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Onderwerpen van gesprek waren: veteranenvoetbal, VOG, de sportpraktijkreeks en de
diverse ondersteunende onderwerpen welke NKS-Voetbal heeft voor verenigingen.
We kunnen terugzien op een zeer geslaagde avond.
Namens het Bondsbestuur van NKS–Voetbal was ook Hans Visser aanwezig.

Clusterbijeenkomst HERZ 16 maart 2016.
Deze werd gehouden bij de vereniging Hoeven.
Onderwerpen van gesprek waren:
 Hoe staan de verenigingen ten opzichte van Respect en Sportiviteit,
 de Blauwe kaart,
 VOG,
 alcoholbeleid, maar ook
 de kosten die verenigingen hebben ten aanzien van de accommodatie en in zijn

totaliteit.

Clusterbijeenkomst HERZ 09 november 2015.
Deze werd gehouden bij de vereniging Wernhout
Onderwerpen welke zijn besproken zijn o.a.: Club Zeker Verzekeringen, wat besparingen
voor de verenigingen kunnen zijn t.o.v. de huidige verzekering, zonnepanelen,
inventarisatie kosten bij de verenigingen (accommodatie e.a.), de nieuwe
pupillenvormen, het onderzoek van het RIVM inzake de korrels op de kunstgrasvelden en
vragen betreffende privatisering.

6.2 Verenigingsondersteuning
Cluster HERZ 2 clusterbijeenkomsten
Idem Project: Onderzoek naar kosten en voor-

waarden voetbalaccommodaties HERZ
(Zie: hoofdstuk 5.3 op pagina 9)

EFC (Eersel) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
FC Engelen (Engelen) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
Hilvaria (Hilvarenbeek) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
Hoogeloon (Hoogeloon) 1 clusterbijeenkomst
SEOLTO (Zevenbergen) Cursus ‘ADHD’
Tuldania (Esbeek) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
Willem II (Tilburg) Cursus ‘Kick-off Voetbal’
Zwaluw VFC (Vught) Accommodatiezaken
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Op bovenstaande foto de trainers binnen EFC die op 10 november 2016 hun certificaat
hebben ontvangen van cursusleider Arno Leermakers.
Deze groep trainers is, onder de bezielende leiding van Arno, 5 avonden aan de slag
geweest om meer te weten te komen over de basisbeginselen van het trainen en
begeleiden van jeugdspelers.
Deels in de praktijk op het veld tijdens demo's en deels theorie waarbij Arno met zijn
mooie verhalen ervoor zorgde, dat het leuk en inspirerend bleef:

 Hoe ga ik om met kinderen van een bepaalde leeftijd?
 Hoe organiseer ik een training?
 Hoe stel ik het kind centraal waardoor het zich het beste ontwikkelt en dan niet

alleen op sportief vlak?
 Hoe zorg ik dat er een positieve beleving heerst op de trainingen en de trainer en

kinderen het leuk hebben?
 Hoe vertaal ik de oefenstof naar wedstrijdsituaties en andersom.

Allemaal zaken die tijdens deze avonden aan de orde kwamen en uit de evaluatie aan
het einde van de cursus blijkt hoe de cursus bijdraagt tot sportief plezier bij zowel
spelers als trainers.

Namens NKS Voetbal Zuid I feliciteren wij alle geslaagden en wensen hen veel plezier en
succes met het begeleiden van de jeugdspelers van EFC. Met deze ondersteuning kan
EFC het jeugdbeleid verder verbeteren door de inzet van deze vrijwilligers.

6.3 Onderscheidingen
In 2016 werden ook weer diverse onderscheidingen van NKS-Voetbal uitgereikt aan
personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor hun eigen vereniging.
Vereniging Plaats Naam Onderscheiding
Desk Kaatsheuvel Linda Snoeren de

Brieder
Waardering

Ons Vios Tilburg Peter van Riel Goud
Ons Vios Tilburg Ad Kleijn Goud
Ons Vios Tilburg Dimitri van de Meijs Goud
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Ons Vios Tilburg Ria van der Heide Lips Zilver
Ons Vios Tilburg Peter de Vet Zilver

6.4 Jeugdvoetballeid(st)er van het Jaar
Naam Vereniging Plaats
Harrie van de Besselaar SC Elshout Elshout
Joost Huijbregts SDO 39 Lage Mierde
David Rafaele Reusel Sport Reusel
Richard Kattevilder LBC de Bocht Oirschot

6.5 Pupil van de Week
Van de oorkonde pupil van de week, die gratis kan
worden aangevraagd, werd in het afgelopen seizoen
door onderstaande verenigingen gebruik gemaakt.

6.6 Verenigingsjubilea
Vereniging Plaats Jubileum oprichtingsdatum
De Schutters Stampersgat 90 14-03-1926
Seolto Zevenbergen 75 15-05-1941
Hoogeloon Hoogeloon 75 15-08-1940
Vlijmense Boys Vlijmen 90 10-06-1926
Ons Vios Tilburg 90 12-06-1926
SC Kruisland Kruisland 60 15-06-1956
Terlo Bergeijk 60 20-07-1956
Marvilde Veldhoven 90 15-08-1926
EDN 56 Haghorst 60 01-09-1956

Afgelopen jaar waren het bovenstaande verenigingen die een jubileum hadden.
De vereniging waarvan wij een uitnodiging hadden ontvangen, hebben wij dan ook op
hun jubileumreceptie bezocht en het bijbehorende cadeau overhandigd.

Vereniging Plaats
Be Ready Hank
EFC Eersel
Hilvaria Hilvarenbeek
RSV Rucphen
SC Gastel Oud Gastel
Seolto Zevenbergen
Steensel Steensel
WSJ Tilburg
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Op uitnodigingen van lid-verenigingen betreffende receptie wegens het behalen van het
kampioenschap en of promotie hebben wij schriftelijk gereageerd en tevens een
algemene felicitatie opgenomen in onze nieuwsbrief nummer 3 (mei 2016)

7 Slotwoord
DANK JE WEL
Aan het einde van dit jaarverslag over 2016 willen wij graag onze dank uitspreken aan
alle vrijwilligers van de verenigingen die op hun plaats en op hun eigen wijze hebben
bijgedragen aan het werk van de NKS Voetbal in ons district, maar zeker ook door het
uitdragen van RESPECT en SPORTIVITEIT bij hun eigen vereniging.

Ik mag ook niet vergeten al mijn medebestuursleden en leden van de ledenraad, de dame
op het bureau, maar ook de sportadviseurs welke ons en de diverse verenigingen
ondersteuning bieden te bedanken voor hun inzet.

Zonder de inbreng en inzet van al die vrijwilligers kan ook de sportbond NKS-Voetbal
niet bestaan.

Ook komend jaar 2017 moeten wij blijven proberen om te vernieuwen en voldoende
toegevoegde waarde te leveren aan en samen met de verenigingen. Daarbij hebben wij
wel de hulp van de vrijwilligers in uw vereniging nodig.
Deze weten het beste wat kan bijdragen in hun eigen vereniging en waarbij de hulp die
ze nodig hebben bij N.K.S. Voetbal gehaald kan worden.
Ter info betreffende een aantal zaken kunt u de flyer raadplegen die aan uw secretaris is
gezonden begin van dit jaar 2016

Dan zal zeker het komend jaar weer een gezellig voetbaljaar worden en zullen de vele
sporters daar met plezier aan terug kunnen denken.

Veel Succes.

Tilburg, januari 2017

Namens het Bestuur van NKS-Voetbal District Zuid I
Piet van Eijck
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JAARVERSLAG 2016 NKS-VOETBAL DISTRICT ZUID II

1. Leden

1.1 Verenigingen
Voor het lidmaatschap van NKS-Voetbal bedankten: Achates uit Ottersum in de
gemeente Gennep, ASV’33 uit het kerkdorp Aarle-Rixtel in de gemeente Laarbeek,
Blerick uit Venlo, Boerdonk uit het gelijknamige kerkdorp in de gemeente Veghel, DAW
uit het dorp Schaijk in de gemeente Landerd, DEV-Arcen uit het in de verenigingsnaam
genoemde deel van de gemeente Venlo, DSV uit Sint Anthonis, EVVC uit het dorp
Vinkel in de Meijerij van ’s-Hertogenbosch, Heythuysen uit het gelijknamige kerkdorp in
de gemeente Leudal, Rood Wit’62 uit Helmond, Schimmert uit het gelijknamige kerkdorp
in de gemeente Nuth, SV Brunssum uit de gelijknamige gemeente, SV Hulsberg uit het
dorp Hulsberg in de gemeente Nuth, SVOC’01 – een fusieclub uit de kerkdorpen Oirlo
en Castenray in de gemeente Venray.

De lidverenigingen PSV’35 (Posterholt) en Vlodrop (Vlodrop) worden beiden opgeheven
en gaan samen verder als (de nieuwe lidvereniging) Oranje Blauw’15, gevestigd in de
gemeente Roerdalen.

1.2 Leden
Aan het einde van het verslagjaar telde het district 115 lidverenigingen met 38.267
leden.

2. Ledenraad

2.1 Samenstelling
Aan het einde van het verslagjaar is de ledenraad van district Zuid II als volgt
samengesteld:

Regio 1:
 (vacatures)

In de loop van het verslag stopte Steef de Graauw om gezondheidsredenen als lid
van de ledenraad.

Regio 2:
 H.A. van Dijk (Asten) .............................................................2001
 A.G. van Leuken (Lieshout).....................................................2001
 (vacature)

Regio 3:
 J.P.M.S. Bertjens (Roggel) ......................................................2000
 J.A.L.H. Nabuurs (Vierlingsbeek) .............................................2003
 L.J.P. Raedts (Vierlingsbeek)...................................................2016
 J.J. Tagage (Venlo) ...............................................................2011

Regio 4:
 A.J.H. Hansen (Neeritter) .......................................................1998
 H.H. Hoogtanders (Montfort)...................................................2002
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 (vacature)

Regio 5:
 W. Hakens (Landgraaf)...........................................................1998
 (vacature)

Hub Lamers uit Nieuwstadt liet in het verslagjaar weten, dat hij zich niet langer voor
de ledenraad kon inzetten.

Regio 6:
 E.J.G. Augustin (Bunde) .........................................................2000
 J.H. Wijntjens (Beek LB) .........................................................2007
 (vacature)

2.2 Vergaderingen
De jaarlijkse vergadering met de ledenraad vond op 22 oktober 2016 in Weert plaats. Na
de behandeling van de reguliere agenda hield Bart de Koning voor de leden van de
ledenraad van district Zuid II een inleiding over een onderwerp, dat al wekenlang
onafgebroken in de actualiteit stond: de vermeende gevaren voor de gezondheid van
kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Hij deed dat onder meer uit een onderdeel van het
veel bredere programma van NKS-Voetbal: ‘De Veilige Sportomgeving’. In zijn inleiding
maakte hij vooral duidelijk het verschil tussen ‘aansprakelijkheid’ en
‘verantwoordelijkheid’. Op basis van de kennis van dit moment kan niemand
aansprakelijk worden gesteld, omdat de aanleg van kunstgrasvelden met rubbergranulaat
gebaseerd is op de uit 2006 door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) uitgegeven advies.
Over het algemeen kan worden gesteld, dat alle betrokkenen van hun verantwoordelijk-
heid blijk hebben gegeven door naar aanleiding van de televisie-uitzending van 5 oktober
jl. meteen en adequaat actie te nemen.

3. Bestuur

3.1 Samenstelling
Het bestuur van NKS-Voetbal district Zuid II per 31 december 2016 als volgt samen-
gesteld:
 J.J. (Jos) Op ‘t Eijnde .........................voorzitter
 J.B.B.H. (Jan) Heijnen.........................vicevoorzitter en secretaris
 (vacature) .........................................penningmeester
 P.M.M. (Marthè) Hecker ......................bestuurslid
 J.G.H. (John) Heckman .......................bestuurslid

 drs. W.L.J.C. (William) van Dijck, pr......diocesaan sportadviseur

 H.A. (Harrie) Litjens ............................coördinator ‘Jeugdleider van het Jaar'

3.1.1 Louis Thijssen
De veranderingen in het penningmeesterschap per 1 januari 2017 waren voor Louis
Thijssen niet acceptabel en mede daarom legde hij zijn taak als penningmeester van
district Zuid II per 31 december 2016 neer. Louis was sinds 2002 lid van het
districtsbestuur en vanaf 2005 vervulde hij nauwgezet zijn taak als penningmeester. In
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2015 ontving hij voor zijn verdiensten voor de voetbalsport in het algemeen en zijn taak
in NKS-Voetbal de gouden speld van verdiensten.

3.2 Vergaderingen
Het bestuur vergaderde in 2016 vijfmaal.

4. Overleg

4.1 Algemeen
Bij NKS-Voetbal staan navolgende organisaties permanent op de verzendlijst (en het
omgedraaide is meestal ook het geval), waardoor onderlinge uitwisseling van informatie
plaatsvindt:
 COVS, district Zuid II,
 BAV (voorheen: LBA),
 VVON, Afdeling Limburg.

5. Activiteiten

5.1 Verenigingsondersteuning
Cluster Lierop-Someren (laatste) clusterbijeenkomst
Hegelsom Accommodatiezaken
Ledenraad Kunstgrasvelden

5.2 Programma 'De Waarde(n)volle Club'/Clusters

5.2.1 Cluster Venlo
In 2015 daalde het aantal lidverenigingen van NKS-Voetbal helaas onder de 50% en
daarom zal vanaf 2016 NKS-Voetbal ook minder actief het cluster begeleiden. Door nog
een aantal opzeggingen 2016 bleven uiteindelijk alleen nog de verenigingen IVO-Velden
en TSC’04 uit Tegelen lid van NKS-Voetbal, zodat het cluster, voor wat betreft NKS-
Voetbal, de facto ophield te bestaan.

5.2.2 Cluster Kerkrade
Over dit cluster zijn in het verslagjaar geen bijzonderheden te melden. De
ledenraadsleden Wiel Hakens en John Heckman hebben periodiek contact met de
lidverenigingen.

5.3 Fair Play-prijs
Op een aantal plekken in het district zijn in het verslagjaar Fair Play-prijzen uitgereikt:
 Armada
 De Ster
 FC RIA
 Urmondia
Dat gebeurde (traditioneel ook) bij toernooien of activiteiten van VVV-Venlo.

5.3.1 TOP-toernooi VVV-Venlo
Dit jaar is er een jubileum te vieren: 25 jaar Top-toernooien (1991-2016).
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VVV-Venlo is ToernooiPartner van deze internationale
jeugdvoetbaltoernooien in de regio. In 1991 op het Top C-
toernooi van Venlosche Boys nam voor het eerst een jeugdteam
van een betaald voetbalorganisatie deel, een team van
‘Jeugdplan VVV-KNVB’. De huidige opzet was geboren.
In 1995 en 1996 nam VVV-Venlo het initiatief voor een Top D
(O13)-toernooi, het zogenaamde Klavervier Toernooi. Dit
jeugdtoernooi werd gehouden in het kader van Project 74, een
samenwerkingsverband tussen de nationale voetbalbonden van
Nederland (KNVB) en Duitsland (DFB). Verbroedering van de
jeugd uit beide landen, zowel op als buiten het veld stond
centraal. Vanaf dat moment werden Top-toernooien gespeeld
bij diverse amateurclubs in de regio en resulteerde uiteindelijk tot de huidige 5
PartnerToernooien bij RKMSV Meijel, SV Blerick, IVO Velden, SV Panningen en VVV’03
Venlo.

5.4 Programma 'De jeugdvoetballeider van het jaar'
De volgende Jeugdvoetballeiders werden gehuldigd:

 De Ster: Mattie Dewaide.
 Vianen Vooruit: John van Eck.

5.5 Oorkonde ‘Pupil van de Week’
Van het aanbod om oorkondes ‘Pupil van de Week’ bij NKS-Voetbal te bestellen is dit
verslagjaar ruim gebruik gemaakt en wel door de lidverenigingen:
 ELI
 HBC’09
 Hegelsom
 Juliana Mill
 Keer
 RKVVM
 Toxandria
 Vianen Vooruit

6. Representatie

6.1Onderscheidingen
Het overzicht van verleende onderscheidingen is opgenomen in het jaarverslag van het
bondsbestuur.

6.2 Jubilea
De jubilerende verenigingen zijn opgenomen in het verslag van het bondsbestuur.
Wanneer NKS-Voetbal van de jubilerende vereniging een uitnodiging ontving, heeft altijd
een bestuurslid en/of lid van de ledenraad de receptie bezocht om het jubileumgeschenk
en de felicitaties van NKS-Voetbal aan te bieden.

Sittard, januari 2017
© HG

Namens het bestuur van NKS-Voetbal in District Zuid II,
J.B.B.H. (Jan) Heijnen
Secretaris/vicevoorzitter
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JAARVERSLAG 2016 NKS-VOETBAL DISTRICT OOST

1 Leden

1.1 Verenigingen
In het ledenbestand van district Oost vonden dit jaar geen mutaties plaats. Wel meldden
drie verenigingen in december 2016, dat zij het lidmaatschap wilden beëindigen, maar
dat hoort thuis in het verslag over het volgende verenigingsjaar.

1.2 Leden
Aan het einde van het verslagjaar telde het district 17 verenigingen met samen 6.988
leden.

2 Ledenraad

2.1 Samenstelling
A.J. le Loux.................................... (2011)

3 Bestuur

3.1 Samenstelling
In het verslagjaar kon geen districtsbestuur worden benoemd. Het bondsbestuur neemt
de taak van het districtsbestuur integraal over en doet dat al sinds 2011.

3.2 Adviseurs
Sportadviseur Herman Woesthuis uit Hellendoorn en diocesaan sportadviseur pastoor
André Monninkhof uit Enschede hielpen het bondsbestuur actief. Als diocesaan
sportadviseur (als zodanig benoemd door de aartsbisschop van Utrecht) wordt
parochievicaris Gé Nijhuis, nu wonend in Olst, toegevoegd.

4 Activiteiten

4.1 Oorkonde ‘Pupil van de Week’
Van het aanbod om oorkondes ‘Pupil van de Week’ bij NKS-
Voetbal te bestellen is dit verslagjaar door een aantal
lidverenigingen gebruik gemaakt:

 Hoeve Vooruit
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5 Verenigingsondersteuning

5.1 EHBSO

Op 11 november 2016 hield sportadviseur Ernst Jan Somsen voor ruim 20 kandidaten
van de vereniging EMOS uit Enschede een EHBSO-cursus. Op de foto een deel ervan
met hun certificaat van NKS-Voetbal.

6 Representatie

6.1 Onderscheidingen
In het verslagjaar zijn vanuit district Oost geen NKS-onderscheidingen aangevraagd.

6.2 Jubilea

6.2.1 EMOS
Op donderdag 21 april 2016 werd in de nieuwe kantine het
jubileumsymposium over de katholieke identiteit van EMOS gehouden.
Wat houdt het in dat een voetbalvereniging zich tegenwoordig nog
katholiek blijft noemen? Heeft een sportvereniging op religieuze grond-
slag na het einde van de verzuiling in Nederland eigenlijk nog wel
bestaansrecht?
Symposiumvoorzitter is Jan Riesewijk, beter bekend als Mans uit de
succesvolle televisieserie Van jonge leu en oale groond van RTV Oost.
Deze praktiserende katholiek spreekt op die avond geen Algemeen
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Beschaafd Nederlands (ABN), maar alleen Twents. Hij komt uit Losser.

De eerste spreker was Henk Kesler, advocaat te Enschede en oud-voorzitter van de
KNVB. Hij schilderde het heden en de toekomst van het amateurvoetbal en het prof-
voetbal. Is het wenselijk dat religie, afkomst, nationaliteit en etniciteit de basis vormen
voor een voetbalclub?

Anne van der Meiden uit Nijverdal, theoloog, vrijzinnig hervormd emeritus-predikant en
voormalig hoogleraar communicatiewetenschap, besprak in zijn bijdrage de geschiedenis
van het voetballen in de periode van de verzuiling, toegespitst op de situatie in
Enschede.

De oud-voorzitter van de Enschedese Voetbalfederatie, Enschedeër Henk Bolhaar, zelf lid
van RKSV Vogido te Enschede, ging in zijn betoog in op de actualisering van het
predicaat katholiek in onze verenigingsnaam. Zijn er op grond van de katholieke traditie
waarden en normen die de EMOS-leden met verschillende levensovertuigingen
(christenen, moslims, humanisten, atheïsten, agnosten, iets-isten) met elkaar kunnen
delen?

Aan humor en gezelligheid ontbrak het op het symposium van EMOS zeker niet.

In het kader van de viering van het jubileum werd de identiteit ook niet vergeten, getuige
onderstaande aankondiging op de website van de jubilerende vereniging:
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6.2.2 Vosta
Op zaterdag 1 oktober 2016 viert Vosta haar 90-jarig jubileum.
Samen met het 25-jarig jubileum van de VCV is dit ‘s middags op passende wijze
gevierd in de vorm van een receptie en reünie., zo blijkt uit de nieuwsbrief:

Sittard, januari 2017

Namens het bestuur van NKS-Voetbal in District Oost,

A.J.M. (Hans) Gerards
Secretaris
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