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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS-
Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 450
adressen. De nieuwsbrief wordt vooral digitaal verspreid. Het meest
recente exemplaar is te downloaden van de website van NKS-
Voetbal: www.nksvoetbal.nl.

Bondsbestuur NKS-Voetbal
Hans Gerards
Bradleystraat 22
6135 CW Sittard
T 046-4519586
E hans.gerards@online.nl
W www.nksvoetbal.nl

NKS-Voetbal kent vier districten: West, Zuid I, Zuid II en Oost.

Administratiekantoor NKS-Voetbal
T 046-4519616
(Er wordt opgenomen met: ‘Met Geraedts & Reinders’)

Postadres: Bradleystraat 22
6135 CW Sittard

E info@nksvoetbal.nl

Bankgegevens NKS-Voetbal
IBAN/SEPA Nummer: ........NL41 INGB 0000148274
Tenaamstelling: ..................NKS-Voetbal Bondsbestuur
............................................Rotterdam

BIC Nummer:......................INGBNL2A
Bank: ..................................ING Bank N.V.

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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De ‘K’ van NKS (53)

Diaken Bertijn Prins aan het
woord
Soms trapt een keeper een bal hoog jouw richting uit en
heb je eigenlijk de volgende 2 opties: Of je laat hem in
angst boven op je hoofd landen en je hoopt dat de pijn
die je voelt achteraf mee zal vallen, of je zegt: nou hoofd
naar achter, springen en keihard koppen die bal. Als het
goed is, weet u allemaal over wat voor ballen ik het heb
(van die hoge uittrappen met een boog) Bij beide opties
kan het zijn dat je na het koppen zoiets hebt van, oké
dan, dat deed best een beetje pijn. Al denk ik dat je bij de
tweede mogelijkheid toch echt het minste last hebt.

Een bal niet koppen uit angst voor pijn, zal je
waarschijnlijk achter laten met nog meer pijn. Gewoon
gaan is dus het devies, ook al heb je daarna pijn in je
knar. Een kopbal is een mooi beeld voor hoe wij mensen
in het leven kunnen staan. Laten we ons verlammen door
angst of gaan wij er volle bak in?

In het grote verhalen boek van God, staan ook allemaal
van dit soort beelden, ook wel gelijkenissen genoemd.
Nu las ik in de voorbereiding op een viering die ik moest
doen bij de evangelist Lucas een verhaaltje met
ongeveer dezelfde strekking als die van die hoge bal.
Daar ging het namelijk over een man en wat werknemers
van hem waarvan er twee, ondanks dat het spannend
was, gewoon gingen handelen terwijl een derde zich liet
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verlammen door angst. Het stukje is na te lezen in Lucas
19, vers 11 t/m 28. Kijkt u maar eens of u het kunt vinden
in de bijbel. En lukt dat niet, dan zou ik zeggen: Google is
je vriend in dit soort dingen .

Oké, wat voor type bent u als het gaat om het leven?
Eentje die kiest voor optie 1 als het gaat om het koppen
van hoge ballen of bent u er eentje die gaat voor optie
twee?

Ik kies in ieder geval optie 2. Ik bedoel hoofdpijn krijg ik
toch na het koppen van zo’n bal en bovendien weet ik dat
de grote Keeper hierboven, dol is op het geven van hoge
ballen!

Diaken Bertijn Prins

Kerst- en Nieuwjaarswens 2018

Het bondsbestuur van NKS-Voetbal wenst onze lidvere-
nigingen, onze ledenraadsleden, onze kaderleden,
kortom alle lezers van de Nieuwsbrief een Zalig
Kerstfeest en alle goeds voor 2019 met Respect voor
Elkaar toe.

Jeugdleider van het Jaar 2018
en ‘Vrijwilliger van het Jaar’
NKS-Voetbal zet ook in 2018 het programma 'De
jeugdvoetballeider van het jaar' voort en voegt daar
aan toe: ‘Vrijwilligers van het Jaar’.
NKS-Voetbal vindt dit belangrijk, omdat het aansluit bij
één van de hoofddoelen van NKS-Voetbal: het uitdragen
van respect voor waarden en normen.
De uitverkiezing van de Jeugdvoetballeider van het jaar
of Vrijwilliger van het Jaar gebeurt door de vereniging
zelf. Het bestuur van NKS-Voetbal neemt die voordracht
over. Let wel: het is niet de bedoeling dat een dergelijke
uitverkiezing gezien moet worden als een soort
competitie van en voor leiders onderling binnen één ver-
eniging. In de genomineerde leider of vrijwilligers (één)
wil NKS-Voetbal het gehele vrijwilligerscorps van een
vereniging huldigen.

Het woord 'één' in de vorige alinea moet worden toege-
licht. De vereniging, die de jeugdleider of vrijwilliger van

het jaar van haar vereniging voordraagt, nomineert één
kandidaat. Het is de vereniging die de keus maakt, niet
het bestuur van NKS-Voetbal. Een voordracht, die niet
aan dit criterium voldoet, wordt teruggestuurd met het
verzoek alsnog de keuze te bepalen.

Stuur uw voordracht tijdig vóór de gewenste datum
van uitreiking aan de secretaris.

Minicursus ‘Omgaan met
autisme en ADHD’
In bijna alle takken van sport wordt er gesport door
jeugd met autisme/ADHD. Zo ook bij voetbal. De
meeste voetbalverenigingen hebben wel enkele
jeugdleden met autisme of ADHD en ook een
typering als “erg druk “ hoor je geregeld. Trainers en
begeleiders van jeugdleden hebben meestal wel een
voetbalachtergrond maar missen de specifieke
achtergrondkennis over autisme/ADHD die wenselijk
is. Daarom is er een mini-cursus van 2 dagdelen
ontwikkeld om trainers en begeleiders op dit punt bij
te scholen.

De cursus bestaat uit 2 dagdelen van ca. 2,5 uur met een
tussenliggende periode van 3-4 weken waarin de
huiswerkopdracht moet worden gemaakt. Het algemene
programma ziet er als volgt uit:
1e dagdeel Presentatie autisme/ADHD

Uitwisseling ervaringen
Uitleg huiswerkopdracht

2e dagdeel Verslag huiswerkopdrachten
Terugkoppeling naar theorie
Lering voor de voetbalpraktijk

De cursus kan in uw clubgebouw gehouden worden.
Mochten er te weinig cursisten zijn, dan kunnen deze,
mits hun verenigingen lid zijn van NKS-Voetbal, ook
eventueel deelnemen.  Een vereniging treedt dan als
gastheer op.

Beoogd resultaat
Aan het eind van de mini-cursus heeft u meer inzicht
gekregen in de achtergronden van autisme/ADHD en hoe
er in de voetbalpraktijk mee om te gaan om zo nog beter
de aan u toevertrouwde jeugd te begeleiden.

Per cursua geldt dat er een minimaal aantal deelnemers
is van 15 om voldoende interactie mogelijk te maken.
Is dit aanbod iets voor u?
Voor contactgegevens: zie colofon.
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Contributie 2019
De contributie voor het verenigingsjaar 2019 is in de
Bondsvergadering van 17 november 2018 vastgesteld en
blijft ongewijzigd: 60 cent per lid met een maximum
van € 450,00.

Het verenigingsjaar van NKS-Voetbal is gelijk aan het
kalenderjaar.

In december 2018 ontvangen de verenigingen een brief
waarin ze, conform artikel 2 van het Huishoudelijk
reglement, het juiste aantal leden aan het bondsbestuur
kunnen opgeven. Die opgave moet uiterlijk op 15 januari
2019 in het bezit van het secretariaat zijn.

Medio februari 2019 worden dan de contributienota’s
voor het verenigingsjaar 2019 verstuurd.

Ledenraadsleden gezocht

Het hoogste orgaan van uw vereniging is de Algemene
Ledenvergadering. Dat is binnen onze sportbond NKS-
Voetbal de ledenraad. En deze ledenraad bestaat uit
vertegenwoordigers van een aantal verenigingen die
namens de lidverenigingen (dus ook namens uw
vereniging) het bondsbestuur controleren en mede
daardoor gestalte geven aan het beleid en de taak van
onze sportbond. Een lid van de ledenraad is “het gezicht
van  NKS-Voetbal” voor de lidverenigingen in zijn/haar
omgeving.
Nu is de ledenraad van NKS-Voetbal in alle districten
dringend aan uitbreiding toe. Daarom zijn wij nadrukkelijk
op zoek naar kandidaten die bereid zijn deze taak te
vervullen. Wat wordt er van een ledenraadslid gevraagd?

Taak
1. Het bijwonen van een of twee vergaderingen op

jaarbasis. Eenmaal per jaar in het district en
eenmaal per jaar de landelijke bondsvergadering.

2. Als een lidvereniging in de eigen omgeving een
kroonjubileum viert: het bijwonen van de
jubileumreceptie en het aanbieden van het
jubileumgeschenk.

3. Het melden van bijzondere gebeurtenissen bij
lidverenigingen in de eigen omgeving aan het
bondsbestuur.

Wat staat hier tegenover? NKS-Voetbal is een
vrijwilligersorganisatie. De gemaakte reiskosten worden
vergoed; €0,32/km.

Oproep
Uit het bovenstaande blijkt, dat de belasting in vrije tijd
niet erg groot is, maar het belang van deze taak des te
meer. De concrete vraag aan u als verenigingsbestuur
luidt daarom: is er binnen het bestuur van uw vereniging
(of binnen het kader van uw vereniging) een geschikte
persoon die bereid is deze taak op zich te nemen, draag
hem/haar dan voor en geef zijn/haar naam, postadres,
telefoonnummer en e-mailadres dan door aan het
bondsbestuur (E info@nksvoetbal.nl). Vervolgens nemen
wij wel contact op om vast te stellen of hij/zij een
eventuele benoeming aanvaardt.

Aanmelding jeugdleider of vrij-
williger van het jaar
Wil uw vereniging aan dit programma meedoen en een
vrijwilliger nomineren voor de titel Jeugdvoetballeider of
Vrijwilliger van het jaar:
 Meld hem of haar dan schriftelijk (mag dus ook per

e-mail) aan bij het secretariaat van NKS-Voetbal.
 Geef bij die aanmelding dan tevens aan de reden

waarom u juist deze vrijwilliger voordraagt.
Vermeld op welke dag en op welk tijdstip u de uitreiking
van het certificaat heeft gepland.

Ontvangt u de juiste informatie
van NKS-Voetbal?
Het kader van een vereniging verandert regelmatig,
zowel bestuurlijk, technisch als
verenigingsbreed. Wij zijn graag
op de hoogte van de samen-
stelling van uw bestuur en van
het team van vrijwilligers dat
zich voor uw vereniging inzet.
Op deze wijze kunnen we
informatie gericht versturen. En
u ontvangt datgene waar u als
lid van NKS-Voetbal recht op heeft. Houd u ons op de
hoogte? Dan kunnen wij u op de hoogte houden, want
NKS-Voetbal heeft uw vereniging veel te bieden!

Verenigingsondersteuning
Als bestuurder wordt het u niet gemakkelijk gemaakt.
Nieuwe wetgeving, hier en daar teruglopend leden-
aantal, tekort aan vrijwilligers, enz. NKS-Voetbal kan
u helpen om de problemen die er eventueel zijn aan
te pakken en om de kansen die er zijn in kaart te
brengen.
NKS-Voetbal ervaart ook, dat sommige
lidverenigingen onvoldoende op de hoogte zijn van
wat NKS-Voetbal aanbiedt. Dit wordt bijvoorbeeld
veroorzaakt door bestuurswisselingen. Daar willen
we graag verandering in aanbrengen. Elke
lidvereniging heeft een waardebon ontvangen die
kan worden ingezet t.b.v. een ondersteuningstraject.
Dit betekent in de praktijk dat de inzet van NKS
Voetbal veelal kosteloos is.
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Voor extra hulp kunnen lidverenigingen altijd een beroep
doen op NKS-Voetbal.
Soms kan men de bestuurders met een kort antwoord
van dienst zijn, soms biedt de website van NKS-Voetbal
al soelaas en soms wordt er een sportadviseur of andere
deskundige ingeschakeld die ter plekke komt adviseren.
Of het nu gaat over de jeugdafdeling, scholing,
jeugdraad, juridische zaken of problemen rond de
accommodatie.

De tarieven voor verenigingsondersteuning zijn:
 Juridische advisering € 50,00 per uur
 Verenigingsondersteuning € 45,00 per uur
 Tarief voor niet-leden: € 60,00 per uur

Verenigingsondersteuning voor lidverenigingen van NKS-
Voetbal is gratis tot een bedrag van maximaal € 360,00.
Men kan zich wenden tot het administratiekantoor of (bij
voorkeur) per e-mail: info@nksvoetbal.nl.

Wat kun je zoal krijgen bij dit aanbod? Die vraag is voor
individuele vragen om ondersteuning niet direct te
beantwoorden. Dat is mede afhankelijk om welk type
vraag het gaat en hoe lang de desbetreffende adviseur
met de behandeling ervan bezig is. Bij cursussen
daarentegen kan er wel een richtsnoer worden gegeven:
 Een cursus Omgaan met jeugd kost ongeveer

€ 180,00. (Dan houdt men dus nog over voor een
gelijkwaardig pakket in één jaar.)

 Een EHBSO-cursus kost zo rond € 250 en kan
zonder kosten bij een lidvereniging worden
gehouden.

Voor meer details en mogelijkheden: kijk maar eens op
de website van NKS-Voetbal.

Aanmelden/afmelden
nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt als regel 4 keer per jaar. We
houden u ook op de hoogte van nieuws omtrent andere
lidverenigingen en relevante informatie van andere
takken van sport. De nieuwsbrief wordt allereerst
gestuurd naar ons volledige bestand aan mailadressen.
Eventuele andere belangstellenden kun zich aanmelden
door hun gegevens te melden via de website van NKS-
Voetbal: www.nksvoetbal.nl. Dit kan ook per e-mail:
info@nksvoetbal.nl .
Geef de volgende gegevens door:
 Uw naam
 De naam van uw vereniging
 Uw functie bij de vereniging
 Uw e-mailadres

Afmelden voor de nieuwsbrief kan ook via hetzelfde
adres. De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden vanuit
de pagina van NKS-Voetbal, op www.nksvoetbal.nl of
info@nksvoetbal.nl.

Certificaat ‘Pupil van de Week’
NKS-Voetbal kent een aantal
standaard-oorkondes. Men
kan die als regel bestellen op:
info@nksvoetbal.nl . Van de
oorkonde ‘Pupil van de Week’
stelt NKS-Voetbal ook gedu-
rende dit verenigingsjaar 500
exemplaren per district ter
beschikking aan lidver-
enigingen. Per vereniging zijn
15 exemplaren beschikbaar
(zolang de voorraad strekt).
Belangstellende verenigingen kunnen zich schriftelijk of
per e-mail wenden tot het secretariaat. Dan wordt een set
zo snel mogelijk geleverd.

Over het lidmaatschap van
NKS-Voetbal
Voetbalverenigingen kunnen lid worden van NKS-
Voetbal. NKS-Voetbal is een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid.
Het verenigingsjaar van NKS-Voetbal is gelijk aan het
kalenderjaar.
De contributie van NKS-Voetbal is (in 2018) 60 cent per
lid met een maximum van € 450,00.
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke
opzegging bij het bondsbestuur uiterlijk drie maanden
voor het einde van het verenigingsjaar.

Over contributiebetaling
De contributienota’s van NKS-Voetbal worden als regel in
het eerste kwartaal van het kalenderjaar (dit jaar in
februari) verstuurd. Verenigingen die bij de start van het
nieuwe voetbalseizoen nog niet hebben betaald,
ontvangen een eerste aanmaning. Vindt dan nog geen
betaling plaats, dan volgt een tweede en laatste
aanmaning. Daarna wordt het dossier van een
openstaande contributienota aan een incassobureau
overgedragen en vanaf dat moment wordt het te betalen
bedrag met administratiekosten (niet onaanzienlijk)
verhoogd. Blijft ook die actie onbeantwoord, dan wordt de
kantonrechter ingeschakeld. Onze ervaring met een paar
verenigingen die het in 2014 zover lieten komen is, dat
de contributie van € 450,00 dan plotseling méér dan
€ 1.200,00 werd en dan – in één geval - zelfs via
beslaglegging moet worden geïnd, heeft men zich
blijkbaar niet gerealiseerd.

Website NKS-Voetbal
De website van NKS-Voetbal is de centrale plek voor
onze lidverenigingen om zich te informeren over nieuws
en activiteiten binnen NKS-Voetbal. De link is:
www.nksvoetbal.nl. NKS-Voetbal zet zich in om de
actualiteit van de website up-to-date te houden. De
homepage wordt regelmatig ververst. Een bezoek aan de
website is zeker de moeite waard.
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Fair Playprijs
Ook dit jaar stelt NKS-Voetbal een Fair Play-Prijs ter
beschikking. De vereniging geeft aan voor wie de Fair
Play-Prijs bestemd is, bijvoorbeeld voor het E2-team,
omdat (vul maar in), of voor de begeleiders van het D3-
team, omdat (vul maar in). Het bestuur staat open voor
varianten op dit thema.

Aanmelding hiervoor gebeurt schriftelijk (per post of per
e-mail) bij het secretariaat, onder vermelding van
bestemming (doelgroep) van de prijs en motivatie. Geef
ook datum van uitreiking aan. Dit laatste stelt NKS-Voet-
bal in de gelegenheid aanwezig te zijn en eventueel de
Fair Play-Prijs uit te reiken.

Algemene informatie

Verenigingsjubilea
Verenigingen die in 2018 een ‘erkend’ verenigingsjubileum vieren, worden hierbij verzocht om opgave van de datum waarop
de receptie plaatsvindt. Men wordt verzocht dit te doen bij de secretaris. Voor het adres: zie colofon op pagina 1 van de
Nieuwsbrief.

Onderscheiding voor kaderleden
Misschien is de viering van het verenigingsjubileum ook een gelegenheid om verdienstelijke kaderleden van de vereniging
ook eens (extra) in het zonnetje te zetten. Zoals bekend kent NKS-Voetbal ook een onderscheidingsregeling. Voor informatie
over en/of aanvraagformulieren kan men zich wenden tot het secretariaat of downloaden van de website www.nksvoetbal.nl.
Onderscheidingen kunnen niet alleen worden aangevraagd voor bestuurs- en commissieleden, maar ook voor alle ka-
derleden, die als vrijwilliger binnen de vereniging actief zijn, zoals jeugdleiders, terreinmeesters en clubbladredactieleden.

Oorkondes
Naast de regeling voor onderscheidingen van NKS-Voetbal (bestemd voor kaderleden met een verdienstelijke staat-van-
dienst) kent NKS-Voetbal oorkondes voor andere momenten waarbij een vereniging stil wil staan. Hebt u leden die
bijvoorbeeld 25, 40 of 50 jaar lid zijn maar weinig of geen jaren een functie in de vereniging hebben vervuld, dan kan men
een gratis jubileumoorkonde aanvragen. Aanvragen kan men doen op: info@nksvoetbal.nl, drie weken vóór de gewenste
datum van uitreiking. Vermeld de naam, voorletters, M/V, geboortedatum, geboorteplaats, datum van uitreiking, soort
jubileum (of andere reden voor oorkonde) en eventuele verdiensten. De vereniging verzorgt in beginsel zelf de uitreiking van
de oorkonde.

Nieuwsbrief in digitale vorm
Wilt u de Nieuwsbrief in elektronische vorm (Word-bestand zonder afbeeldingen), geef u dan op bij: hans.gerards@online.nl

Gebruik het roulatieschema. Misschien staat hier informatie, die ook voor andere leden interessant is.

Roulatieschema
Hieronder ziet u een roulatieschema afgedrukt. We adviseren u om deze nieuwsbrief te laten rouleren langs de genoemde bestuurs- en commis-
sieleden. Er staat voor hen namelijk ook interessante informatie in de nieuwsbrief. Via de e-mail doorsturen kost nauwelijks moeite.

Roulatieschema:
Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Bestuurslid: Jeugdsecretaris: Jeugdcoördinator: Wedstrijdsecretaris

jeugd:
Redactie
Clubblad:

…
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Column van Pedro Rademacher

GELOOF

Als voetballiefhebbers kunnen we dezer dagen intens genieten van de prestaties van het
Nederlands elftal. Nog niet eens zozeer om het behaalde resultaat in de afgelopen
wedstrijden, maar vooral om de indrukwekkende manier waarop.

En dat heeft even geduurd. Vier jaar lang schitterde Oranje vooral door afwezigheid op de grote
toernooien, door tenenkrommende slechte voorrondewedstrijden, de eindeloze balletjes
breed, het algemene gebrek aan durf en de grootste moeite om zelfs tegen kleinere
tegenstanders op de been te blijven. Bijna elke wedstrijd werd er een van angst en beven.
Bulgarije uit; altijd lastig.

En waar lag dat nou precies aan? Wie de opstellingen van de afgelopen vier jaar bekijkt ziet een
indrukwekkende lijst van internationaal gelouterde spelers. Daar lag het niet aan. Op papier
was dat zeker geen matig team. Maar het punt is dat je wedstrijden niet op papier speelt. In
werkelijkheid ontbrak er in die afgelopen vier jaar iets anders, iets heel wezenlijks.

Ineens is daar een nieuwe generatie spelers en begint die hopeloos vastgelopen
voetbalmachine plotseling weer te draaien. En hoe. Oranje speelt ineens weer diep en
doelgericht, vecht als een leeuw, speelt slim en efficiënt als het moet en durft vrijelijk te spelen
als het kan. Ineens is er weer iets terug wat jarenlang heeft ontbroken: geloof.

Ineens is er weer geloof. Geloof in eigen kunnen, geloof in eigen kracht en kwaliteit. Die
verlammende onzekerheid van de afgelopen vier jaar maakt geruisloos plaats voor een
onwankelbaar zelfvertrouwen. Oranje durft niet alleen weer te voetballen, maar heeft er ook
heel veel zin in en wil juist dat vooral laten zien. Geloof verzet bergen.

In Duitsland schreef de Süddeutsche Zeitung afgelopen week bewonderend over de
“renaissance van het Nederlands voetbal”. Waarvan akte. Dit jonge, hongerige team is een
grote belofte voor de toekomst, waar we als voetballiefhebbers hopelijk nog intenser van gaan
genieten.

Natuurlijk; Oranje heeft nog een lange weg te gaan. We komen van diep en zullen de verloren
hoogte stap voor stap opnieuw moeten bestijgen. En na het hosanna van de afgelopen
wedstrijden ben ik vooral benieuwd hoe dit jonge team straks omgaat met teleurstellingen, die
ongetwijfeld nog zullen komen. Maar hoe dan ook: het Nederlands voetbal leeft weer. Hiep-
hiep!

Pedro Rademacher


