
             
Belangrijk nieuws over de jaarlijkse waardebon 

Elke vereniging, die lid is van NKS-Voetbal, ontvangt elk jaar een waardebon van € 360,- te 
besteden aan verenigingsondersteuning. Tijdens haar laatst gehouden vergadering heeft het 
bondsbestuur van NKS-Voetbal besloten om jaarlijks onder voorwaarden € 100,- van de 
waardebon te besteden aan een jeugdtoernooi of jeugdactiviteit.  
De voorwaarden zijn: 

• Bericht sturen aan de penningmeester van NKS-Voetbal, de heer Wim Nijssen: 
waam.nijssen@planet.nl,  dat uw vereniging gebruik wil maken van het aanbod om  
€ 100 van de waardebon te besteden aan een jeugdtoernooi c.q. jeugdactiviteit.  

• Tevens aan hem doorgeven:                      
Naam vereniging, E-mailadres,  datum en naam  Jeugdtoernooi. 

• Naam en logo van NKS-Voetbal opnemen in uw programmaboekje, samen met een 
artikel  over waarden en normen  c.q. respect. 

• NKS-Voetbal stelt gratis een Fair Play prijs ter beschikking.   

• De Fair Play prijs laten uitreiken, indien mogelijk, door een afgevaardige van NKS-
Voetbal. 

• Voor de verenigingsondersteuning, zoals cursussen en thema-avonden,  blijft dat 
kalenderjaar dan € 260,-  over. 

• Zo mogelijk stelt NKS-Voetbal gedurende het toernooi een vlag van NKS-Voetbal ter 
beschikking. 

• Inlichtingen hansvisser@telenet.be  info@nksvoetbal.nl  
 

    
 

    
Op 7 mei heeft ons Bondsbestuurslid John Heckman, Leon Urlings, lid van de verniging F.C. 
Bemelen, onderscheiden met een gouden waarderingsspeld van KKS-Voetbal. 
 

             NKS-Voetbal    sterk in ondersteunen 
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   https://www.facebook.com/nksvoetbal  

  

Onze fantastisch sportadviseur 

Ernst Jan Somsen heeft een EHBSO 

cursus gegeven bij de vereniging 

RKWDZ. Op hun website lezen we: 

“Blessures en ongelukken zitten 

ook in het voetbal in een klein 

hoekje. En net op die momenten 

wil je geen tijd verliezen en de 

juiste beslissingen nemen. Om 

verder bij te dragen aan een 

veilige sportomgeving voor de 

WDZ jeugd, volgde een tiental 

jeugdtrainers van WDZ een 

cursus Eerste Hulp bij 

Sportongevallen”. Iets voor uw 

vereniging? info@nksvoetbal.nl 

 
Leon Urlings is de man links met 

zonnebril 

mailto:waam.nijssen@planet.nl
mailto:hansvisser@telenet.be
mailto:info@nksvoetbal.nl
https://www.facebook.com/nksvoetbal
mailto:info@nksvoetbal.nl

