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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKS-
Voetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 300
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
............................................Krimpen aan den IJssel

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

NKS-Voetbal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 40217024 met de statutaire naam:
Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal.

Inhoudsopgave
Contributienota 2019....................................................... 1
Ledenraadsleden gezocht ............................................... 1
Jeugdleider van het Jaar 2019 en ‘Vrijwilliger van het
Jaar’ ................................................................................ 2

Aanmelding jeugdleider of vrijwilliger van het jaar.......... 2
Ontvangt u de juiste informatie van NKS-Voetbal?......... 2
Aanmelden/afmelden nieuwsbrief ................................... 2
Verenigingsondersteuning .............................................. 3
Certificaat ‘Pupil van de Week’ ....................................... 3
Over het lidmaatschap van NKS-Voetbal........................ 3
Over contributiebetaling .................................................. 3
Fair Playprijs ................................................................... 3
Algemene informatie..................................................... 4
Verenigingsjubilea........................................................... 4
Onderscheiding voor kaderleden .................................... 4
Oorkondes....................................................................... 4
Nieuwsbrief in digitale vorm ............................................ 4

Contributienota 2019
Op of rond 1 februari 2019 zijn/worde n de
contributienota’s aan de lidvereniging verstuurd.
Verenigingen wordt verzocht deze binnen één maand
te voldoen.
De contributie voor 2019 is onveranderd: 60 cent per lid
met een maximum van €450.

De bondsvergadering van 2018 (het hoogste orgaan van
onze sportbond, bestaande uit vertegenwoordigers van
de lidverenigingen) heeft bij het bestuur aangedrongen
op een nieuwe contributiestructuur om het daardoor voor
de lidverenigingen aantrekkelijk te houden om lid te
blijven en liefst verenigingen - die onze sportbond
hebben verlaten - terug te winnen. Met die opdracht is
het bondsbestuur intussen aan de slag gegaan en hoopt
in de volgende bondsvergadering (in het najaar 2019)
met voorstellen te komen, die dan voor het kalenderjaar
2020 geëffectueerd worden.

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
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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.

Jeugdleider van het Jaar 2019
en ‘Vrijwilliger van het Jaar’
NKS-Voetbal zet ook in 2019 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.

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!

Aanmelden/afmelden
nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt als regel 5 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.
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Verenigingsondersteuning
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:
 Kick-off cursus: afhankelijk van de gekozen module

kost die tussen € 270 en € 360, dus uw club kan
hiervan gratis gebruik maken.

 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:
www.nksvoetbal.nl/waardenvolle-jeugdleider/

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
gedurende 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 secre-
tariaat. 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 2019) 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.

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.

De contributienota 2019 wordt
rond 1 februari 2019 aan de
lidverenigingen verstuurd. Heeft u
de nota in de eerste week van
februari nog niet ontvangen, meld
dat dan bij het secretariaat van
NKS-Voetbal: info@nksvoetbal.nl
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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 2019 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 kaderleden 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:

…


