
         

 

                                                                                                                                       

Ledenraadsleden gezocht. 

Het hoogste orgaan van een vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Dat is ook zo bij NKSvoetbal. In deze 

ALV bepalen de ledenraadsleden, de vertegenwoordigers van de verenigingen,  het beleid van NKS-Voetbal. 

Nu is de ledenraad van NKS-Voetbal in alle districten dringend aan uitbreiding toe.  Wat wordt er van een 

ledenraadslid gevraagd?                                        Het bijwonen van een of twee vergaderingen op jaarbasis, 

waarvan een maal per jaar de                                    Bondsvergadering.   Indien mogelijk namens NKSvoetbal een 

jubileumreceptie van een vereniging bezoeken en telefonisch of per mail contact houden met leden van het 

bondsbestuur. Reiskosten worden natuurlijk vergoed. Interesse? Mail naar info@nksvoetbal.nl 

   

 

 

 

     

     

 

         

 
 

 

    Ad van de Kimmenade  

         2 augustus 1944   

      25 september 2019  

 

 

             Hans Gerards -  Bradleystraat 22 6135 CW Sittard - info@nksvoetbal.nl – Tel: 046-4519616 

      Nieuwsflits 1 NKSvoetbal 

 

Op zaterdag, 2 juni 2019 vond in Münster de jaarlijkse voetbaluitwisseling plaats tussen de 

twee bonden NKS-Voetbal en DJK. Ontvangst in de Vredeszaal van het stadhuis, waar in 1648 

de Vrede van Munster  getekend werd: einde van de 80 jarige oorlog.    

                              De Nederlandse en Duitse teams speelden ondanks het 

warme weer een heerlijk toernooi. Achilles’12 uit Hengelo kon een prachtige beker mee naar 

huis nemen, maar de eindoverwinning ging naar Borussia dat op Duitse wijze in de laatste 2 

minuten een 1-2 achterstand wist om te buigen in een 3-2 overwinning. De organisatie door 

de DJK was bij Herr Frans-Josef Kalmer, met Duitse “grundlichkeit“ in goede handen. De lunch 

en de uitgebreide BBQ vonden bij de deelnemers gretig aftrek. De afspraken voor 2020 zijn al 

weer gemaakt. Wilt u er bij zijn? Dat kan, meldt u aan. Indien nodig volgt er een loting.  

 

Uitwisseling NKSvoetbal - DJK 

  

Voor het toernooi in juni 2020 kan in de 

categorie JO13 1 Nederlandse team zich 

aanmelden en in de categorie JO15 2 

Nederlandse teams  via           

info@nks.nl         info Tel: 06 53 74 45 81 

Eventueel vindt er een loting plaats 

 

 

AANMELDEN  

 

Onder grote belangstelling van familieleden, vrienden,  kennissen, 
leden van de voetbalclub EFC, afgevaardigden van de NKSvoetbal en 
de KNVB  is op 30 september  2019 op indrukwekkende wijze afscheid 
genomen van ons voormalig  bestuurslid Ad van de Kimmenade.  
Ad, Ridder in de Orde van Oranje Nassau en erelid van EFC heeft zich 
tijdens zijn leven op indrukwekkende wijze  ingezet voor de voetbal- 
sport.  
Ad is heengegaan naar het Land van Licht en Belofte waarvan de 
schriften spreken. 
We verliezen in Ad een zeer gewaardeerde kracht. 
We wensen met name zijn vrouw Francine, zijn kinderen en naaste 
familieleden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. 
Dat hij ruste in vrede! 

 Sport levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn, aan  de  gezondheid en aan de ontwikkeling van  

mensen. 
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