
                                                

Het zijn ongelooflijk zware tijden voor de verenigingen. Er wordt heel veel van u gevraagd 

om uw vereniging overeind te houden. Soms zijn er toch verrrassende initiatieven. Wij, als 

NKSvoetbal, willen graag een platform bieden aan onze verenigingen om die initiatieven te 

bundelen.         Denkt u een geniaal idee 

te hebben,         waarmee u uw eigen 

vereniging en ook        andere verenigingen  mee 

zou kunnen helpen,        geef het ons door en  wij 

vespreiden uw idee onder onze lidverenigingen.  Zo helpen we elkaar, want u staat niet 

alleen in deze moeilijke tijden. Wees creatief! Ik hoop op een stroom van ideeen.  

Door het bestuur van NKSvoetbal wordt ook in deze tijd keihard gewerkt. De laatste weken 

wordt regelmatig gevraagd naar boekjes uit onze beroemde sportpraktijkreeks en we 

hebben een aantal verenigingen kunnen helpen met digitale uitgaven. Maar het is toch 

 

Dit en de volgende boekjes zijn reeds bijgewerkt en te bestellen. 

• 6. Omgaan met medewerkers 

• 8. Projectmatig werken 

• 23. Taak- en functieomschrijving 

• 24. Fusies 

• 26. Kantinebeheer 

• 28. Draaiboek voor activiteiten 

• 29. Ledenwerving en behoud 

• 33. Actief in je club 

           Allemaal boekjes met onderwerpen die u raken en waarmee u uit de voeten kunt. 

We helpen u graag, neem voor meer informatie contact op met: info@nksvoetbal.nl . 
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makkelijker als u over een boekje kunt beschikken. We hebben  

daarom besloten een aantal boekjes “up to date” te maken en 

opnieuw te laten drukken. Op dit moment kunt u de volgende 

boekjes aanvragen, die naar onze leden tegen verzendkosten 

kunnen worden verstuurd.                                                                                

• 1. Voetbaljeugdleider                  

BEGELEIDING VAN EEN JEUGDTEAM BIJ WEDSTRIJDEN.  

In dit boekje worden de 5 rollen van de jeugdleider te 

weten als jeugdleider – als begeleider – als organisator – als 

coach – als scheidsrechter en als assistent scheidsrechter 

belicht. Het kleine formaat nodigt uit tot meenemen naar 

wedstrijden en trainingen. U kunt nu een exemplaar 

aanschaffen voor elke jeugdleider ( en een deel van de 

tekst eigenlijk ook voor elke seniorenleider) 
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