
         

Ledenraadsleden gezocht 

Het hoogste orgaan van een vereniging is de Algemene Ledenvergadering. Dat is ook zo bij NKS-Voetbal. 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 NKS-Voetbal 

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 

   

 

 

 

     

     

 

        Diaken Bertijn Prins 

Meters maken langs de velden. Op zaterdagochtend fiets ik langs een van de voetbalclubs bij ons in de 

parochie. Soms fiets ik in het zonnetje, soms in de regen, soms heb ik tegenwind en soms heb ik wind mee. 

Het is rond 10 voor 8 dat ik voorbij kom en dan zie ik langs die velden altijd een man lopen die de 

cornervlaggen neerzet, de netten van de doelen inspecteert etc. M.a.w. in weer en wind draagt deze 

vrijwilliger bij aan het feit dat er mede dankzij hem door de jeugd weer een hele zaterdag gevoetbald kan 

worden. En, hij is niet alleen. Tijdens het weekend, maar ook door de week zijn er zoveel vrijwilligers dat het 

een heel bedrijf is zo’n voetbalvereniging. Iedereen heeft  zo zijn eigen motief om zijn bijdrage te leveren aan 

de club. De één helpt een ochtendje, de ander hoort zo’n beetje bij het interieur. Een vereniging, Een 

vereniging, het is om het met de woorden van de apostel Paulus te zeggen net een lichaam. Ieder onderdeel, 

is namelijk belangrijk, hoe klein ook. Zonder grote teen, valt een mens om, zonder iemand die de 

prullenbakken leeg maakt op de club, wordt het een zooitje. Vrijwilligers, een vereniging heeft ze nodig om 

te blijven functioneren. Koester ze, want om met het beeld van Paulus te spreken, zonder benen en zonder 

armen is toch heel lastig voetballen. 
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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 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.  

 

Uitwisseling NKS-voetbal - DJK 

  

In de categorie JO13 kan 1 

Nederlandse elftal zich voor 

2020 aanmelden en in de 

categorie JO15   2 Nederlandse 

teams  via info@nks.nl             

info Tel: 06 53 74 45 81 
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