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Het Bondsbestuur van NKSvoetbal wenst u, mede namens alle ledenraadsleden, commissieleden en  
medewerkers een gezegend en gelukkig Nieuwjaar. Een nieuw jaar dat weer  voor vele uitdagingen 
zal zorgen, maar ook voor veel mooie momenten in uw vereniging, misschien wel een kampioenschap 
of een jubileum. 
Voor veel van deze uitdagingen kunt u ondersteuning vragen aan NKSvoetbal, want ook in 2020 
stellen we €360,-  beschikbaar voor elke lidvereniging van NKSvoetbal, terwijl bovendien, tijdens de 
laatst gehouden jaarvergadering in november2019 het maximale contributiebedrag voor een 
vereniging  vastgesteld is op slechts  €  300,-- per jaar of € 0,60 per lid per jaar. 
 
Ook NKSvoetbal staat voor nieuwe uitdagingen. Door het plotselinge overlijden van onze zeer 
gewaardeerde secretaris de heer Hans Gerards op 4 november 2019 zijn we naarstig op zoek naar 
een nieuwe secretaris.  

 

   Naar aanleiding van twee berichten in de krant    
           

“Bestuursleden worden aansprakelijk gesteld voor mistoestanden in de vereniging.” En

  “een nachtmerrie voor de vele goedwillende bestuursleden.” 

hebben we enkele aanvragen gekregen voor een cursus bestuursaansprakelijkheid. 
Tijdens een themavond geeft de sportadviseur van de NKSvoetbal u handvatten en informatie d.m.v. 
een PowerPointpresentatie om u meer zekerheid en vertrouwen te geven. 
De inhoud van deze avond: Bestuurdersaansprakelijkheid, Vrijwilligers, vrijwilligersvergoeding en 
aansprakelijkheid, wanneer is er tussen een vereniging en trainer sprake van een dienstverband? 
Echt een thema-avond waarmee u uit de voeten kan 
 
Ook de cursus EHBSO, Eerste Hulp Bij SportOngelukken kan door ervaren NKSsportadviseurs  

 
praktijkgevallen geoefend. Voorbeelden zijn: aanleggen van een mitella (foto), een snelverband en 
een drukverband en de stabiele zijligging. 

De komende maanden januari en februari zijn bij uitstek geschikt om een thema-avond te volgen. 
Kijk voor meer ideeën op de website van NKSvoetbal. Gebruik daarvoor  uw waardebon van € 360,-- 
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gegeven worden.  Met een PowerPoint-presentatie werden de 

deelnemers meegenomen om op een adequate manier om te gaan 

met blessuregevallen en vooral de preventie ervan. Ook werd er 

goed gebruik gemaakt om vragen te stellen en eigen ervaringen te 

delen. Halverwege de avond werden er verschillende  
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