
         

 

                                                                                                                                        

In memoriam Hans Gerards 

 

9 februari 1952 – 4 november 2019      vasthoudend en doortastend waar het nodig was. Hij was recht 

door zee. Hij kon zich wel eens ergeren aan die lidverenigingen die beweerden, dat zijn info niet binnen 

gekomen  was. De laatste jaren ging het Hans lichamelijk niet voor de wind. Toch kwam zijn overlijden als 

een donderslag bij heldere hemel, want er waren geen verontrustende signalen, dat Hans ons spoedig 

definitief zou verlaten. Hans,  we zullen je deskundige inbreng,  je wijze woorden en adviezen , je 

aanwezigheid bij onze vergaderingen van de ledenraad, bij de districts- en bondsvergadering als ook je 

verhalen en anekdotes bij onze bijeenkomsten node gaan missen. Hans, we bedanken je voor al datgene 

dat je gedaan hebt voor NKSvoetbal en de lidverenigingen, we zullen je missen en het zal ontzettend 

moeilijk worden jouw plaats binnen NKSvoetbal in te vullen.                                                                                                                             

Hans bedankt en rust in de vrede van de Heer. 

 
Het lidmaatschap van NKS -Voetbal, 

€ 0,60 per lid per jaar verdient zichzelf terug. 
U kunt uw waardebon nog inwisselen tot 31 december 2019 

 

      Nieuwsflits 2 NKSvoetbal 

 
 

Het is onze droeve plicht u te informeren  over het plotselinge 

overlijden van onze secretaris de heer Hans Gerards. Hans is 67 

jaar geworden en was enorm maatschappelijk berokken in de 

politiek, in de kerk, maar vooral is hij jaren  betrokken geweest als 

vrijwilliger bij NKSvoetbal. Eind jaren 80 tot 1998 was Hans 

notulant bij NKSvoetbal. Vanaf 1998 secretaris van het 

districtsbestuur Zuid II en vanaf 2000 tevens secretaris van het 

Bondsbestuur. Pratend over het gedachtegoed van NKSvoetbal 

stond de ‘K’ bij hem op de eerste plaats: Collegialiteit, solidariteit, 

dienstbaarheid  en aandacht voor normen en waarden. Hans was 

de spil van onze organisatie. Zijn convocaties voor vergaderingen 

werden altijd op tijd verstuurd en reeds ’s-middags zaten de 

notulen in de e-mail.  We hebben hem in de afgelopen jaren leren 

kennen als het boegbeeld van de NKS, heel integer als secretaris, 

zeer betrokken, deskundig en ervaren, met grote dossierkennis 

van allerlei zaken, bedachtzaam waar het kon, maar ook  

  

           NKS-Voetbal biedt haar lidverenigingen deze waardebon aan van 

 

 

Te gebruiken in het kalenderjaar 2019 voor ondersteuning op maat en locatie van uw vereniging. Een  
thema-avond over vrijwilligersbeleid - omgaan met jeugd  of een cursus EHBSO zijn mogelijk. Kijk voor 
meer ideeën  op onze website: www.NKSvoetbal.nl 
Er kan een Kick-off cursus gegeven worden door ervaren sportadviseurs. Deze cursus is prima geschikt 
als voorbereiding op vervolgopleidingen van de KNVB. 
NKSvoetbal helpt u uw bestuurlijke taak te verlichten met een gerichte aanpak.  
Eén bon per lidvereniging en de bon is niet inwisselbaar voor contanten. Info: hansvisser@telenet.be  

 

    €  360,00- 

Sport levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn,  aan  de  gezondheid   

 en aan de ontwikkeling van  mensen. 
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