
                                               

Zo vlak voor Kerstmis en Oud- en Nieuwjaar ontvangt u Nieuwflits nummer 11. Een bijzondere 

nieuwsflits met belangrijke mededelingen voor u. Op de eerste plaats willen wij, als bestuur van NKS-

Voetbal, onze bewondering uitspreken voor al die clubbestuurders, die dag in dag uit, in deze 

moeilijke tijd bezig zijn, om met de beperkte mogelijkheden die er zijn, toch letterlijk en figuurlijk het 

hoofd boven water te houden. Daarnaast geven ze de jeugd toch de kans om  te trainen, wedstrijdjes 

te spelen en met veel creativiteit  activiteiten te organiseren.                Chapeau!                       

Het bestuur van NKS-Voetbal heeft niet alleen begrip voor uw  situatie, maar vooruitlopend op de 

besluitvorming op onze Algemene Ledenvergadering, die met instemming van de ledenraadsleden 

enkele maanden is uitgesteld, de wens uitgesproken om in het kalenderjaar 2021 geen 

contributie te heffen. U ontvangt dus in 2021 geen nota! Wel kunt u in het kalenderjaar 2021  tot een 

bedrag van    € 360,--  gratis een beroep doen op NKS-Voetbal voor vormende activiteiten, zoals 

thema-avonden, cursussen en voorbeeld trainingen. Op de website: www.nksvoetbal.nl vindt u 

voldoende mogelijkheden om de € 360,-- zinvol te besteden.                      

Mocht u vragen hebben: mail dan naar:   info@nksvoetbal.nl en we vinden altijd een oplossing.  

SPORTPRAKTIJKREEKS.                  
In Nieuwsflits nr. 10 hebben we reeds aangegeven, dat we de sportpraktijkreeks        

weer hebben afgedrukt. Bestel ze, voor leden van NKS-Voetbal zijn ze gratis .  

1.Voetbaljeugdleider              
5. Privatisering 
6. Omgaan met medewerkers   
8. Projectmatig werken 
15.   O9 Trainingen 
16. O11 Trainingen 
17. O13 Trainingen 
18. O15 Trainingen 
19. O17 Trainingen 
20. O19 Trainingen 
 

Het Bestuur van NKS-Voetbal 

Wenst u in deze zware tijden 

Vrede en alle goeds.  

Van harte hopen wij dat  

2021 datgene zal  brengen  

Waar we allen  zo naar  

Verlangen: veilig samen zijn. 

NIEUWSFLITS 11 NKS-Voetbal 

 

Kerstboodschap 

Midden in de onrust van het leven 

Midden in de kou van ons bestaan 

Komt een Kind ons vrede en warmte geven 

Komt een Man die met ons mee wil gaan 

Komt een hand die wonden kan genezen 

Komt een licht op onze donk ’re baan 

Komt een stem: Ik wil je Vader wezen 

Midden in de kou van je bestaan 

 

              

23. Taak- en     
functieomschrijving 
24. Fusies 
26. Kantinebeheer          
28. Draaiboek voor 
activiteiten 
29. Ledenwerving en 
behoud 
33. Actief in je club 
 

35. Jaarplanning  O7            
36. Jaarplanning   O9            
37. Jaarplanning  O11 
38. Jaarplanning  O13 
39. Jaarplanning  O15 
40. Jaarplanning  O17 
41. Jaarplanning  O19 
 

http://www.nksvoetbal.nl/
mailto:info@nksvoetbal.nl

