
             

In 2021 GEEN CONTRIBUTIE! Ja, u leest het goed, het Bondsbestuur van NKS-Voetbal heeft tijdens 

de  onlangs gehouden ALV voorgesteld om in 2021 GEEN contributies-nota’s te            

versturen. De ledenraadsleden, aanwezig op de  ALV, hebben unaniem                                          van 

ingestemd met dit voorstel.                               

De waardebon van € 360, die elke  lidvereniging jaarlijks kan gebruiken voor ondersteuning blijft 

gewoon geldig. Alleen het volgen van het stappenplan  van de W.B.T.R. valt er buiten, omdat NKS-

Voetbal een  partnerschap heeft afgesloten en u daardoor als lidvereniging van NKS-Voetbal liefst 

50% korting ontvangt.             Zie nieuwflits 15. 

In 2018 is er met meer dan 70 partijen een nationaal preventie akkoord gesloten om 

te komen tot een gezonder Nederland. Om dit doel te bereiken komen er scherpere 

regels voor de verkoop van wijn en gedistilleerd. De Drank en Horecawet wordt 

vervangen door de Alcoholwet en deze zal naar verwachting per  1 juli 2021 van kracht 

worden. In deze wet is vastgelegd wat we samen kunnen doen om verantwoord te 

kunnen omgaan met alcohol. Zo schrijft de wet voor, dat als er alcohol wordt 

geschonken er minstens  2 leidinggevenden in het bezit moeten zijn van een verklaring 

“Sociale Hygiëne”.   Meer informatie kunt u aanvragen bij info@fhkn.nl 

De Sportpraktijkreeks Sinds wij eind 2020 de boekjes van de sportpraktijkreeks opnieuw hebben laten 

drukken zijn er reeds 219 boekjes door lidverenigingen van NKS-Voetbal aangevraagd  en verstuurd. 

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  
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 

Als lidvereniging van NKS-Voetbal kunt u nog steeds deze boekjes  
bestellen. Ze zijn gratis voor onze lidverenigingen en worden 
gratis naar u toegestuurd. Ze voorzien in een behoefte. 
 
Sportadviseurs We zijn in gesprek met enkele zeer goede, bekende trainers, die staan te trappelen om 
bij uw vereniging  Kick Off trainingen te komen geven. Meer informatie over de KICK Off vindt u op 
onze website www.NKS-Voetbal.nl  De kosten voor deze ondersteuning kunnen gedekt worden door 
de waardebon van € 360,--  In nieuwsflits  17 ontvangt u meer  informatie.                         
Dr. Eric Jan Somsen komt graag een cursus EHBSO bij u geven. Deze op de voetbalpraktijk gerichte 
eerste hulp cursus is voor elke vereniging een must. Aanmelden bij: Peter Rademakers: 
rademakers@sportadviseur.nl 
 
 

NIEUWSFLITS 16 NKS-Voetbal 

 

   https://www.facebook.com/nksvoetbal  

  

   

 

Sportpraktijkreeks bestellen ? 
                 Mail naar 
       Hansvisser@telenet.be 
Vermeld nummer en postadres 

NKS-Voetbal sterk in ondersteunen 
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