
             
 
De Olympische Spelen zijn voorbij de medailles zijn verdeeld en de winnaars gehuldigd. Toch ook een 
enorme pluim en waardering voor alle niet gehuldigde en niet in de prijzen gevallen sporters, die 
ongetwijfeld in de voorbereiding zich ook enorme inspanningen hebben getroost maar door het feit 
dat anderen net iets beter waren of door domme pech en niet te vergeten door de pandemie niet het 
succes hebben gehad waar ze zo vurig op gehoopt hadden. Dit fantastische resultaat is mede tot stand 
gekomen door de geweldige sportinfrastructuur, die Nederland rijk is en waardoor het mogelijk is, dat 
elk talent in elke sport kansen krijgt om tot een topper uit te groeien. Wij als NKS-Voetbal, willen als  
klein radertje in het geheel ons steentje bijdragen door onze lidverenigingen daar waar mogelijk te 
ondersteunen. We hebben de afgelopen weken voor het komende seizoen afspraken kunnen maken  
met de volgende verenigingen. 
 

     
     
    

 
 
We zijn nog in gesprek met enkele andere verenigingen, die ook graag hun kader willen 
professionaliseren of op andere wijze ondersteunt willen worden b.v. met een thema-avond  
Eerste Hulp Bij SportOngelukken : EHBSO 
Ook u kunt uw waardebon  van  360 euro nog ten gelde maken. Maak een afspraak met  
Arno Leermakers telefoon: 06 24 86 61 67 of per mail arnoleermakers@hetnet.nl 
Peter Rademakers  telefoon: 06 44 63 94 01 of per mail rademakers@sportadviseur.nl  
Hans Visser    telefoon 06 24 67 66 66 of per mail hansvisser@telenet.be  
 
Het doet ons deugd u te kunnen laten weten dat sinds kort ook de Boxtelse voetbalvereniging ODC 
weer lid is geworden van NKS-Voetbal. 
Binnenkort gaan we met nog een vereniging rond de tafel zitten  om over een toekomstig lidmaatschap 
te spreken. 
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U kunt nog steeds boekjes uit onze 

sportpraktijkreeks gratis bestellen. 

Hier kan 

uw logo 

staan! 
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