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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bondsbestuur van NKSVoetbal. In gedrukte vorm wordt de nieuwsbrief verstuurd naar 900
adressen. De nieuwsbrief wordt ook digitaal verspreid. Het meest
recente exemplaar is te downloaden van de website van NKSVoetbal: www.nksvoetbal.nl.
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De ‘K’ van NKS (33)
Geschenken over en weer
De God van Barcelona ontmoette gisteren de plaatsbekleder van de zoon van God op aarde in Rome.
Lionel Messi en Jorge Bergoglio, alias paus
Franciscus I, zijn allebei Argentijnen. Dat schept ook
een band.

NKS-Kantoor
Kooikersweg 2
5223 KA ‘s-Hertogenbosch
T 073-6131376
E info@nks.nl
W www.nks.nl
Bankgegevens NKS-Voetbal
ING (Postbank): ................ 148274
Tenaamstelling:................. NKS-Voetbal Bondsbestuur
......................................... Rotterdam
IBAN/SEPA Nummer: ....... NL41 INGB 0000148274
BIC Nummer: .................... INGBNL2A
Bank: ................................ ING Bank N.V.
NKS-Voetbal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch onder nummer 40217024 met de statutaire
naam: Nederlandse Katholieke Sportbond Voetbal.
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De kerkvader riep voetballers op om hun sport te beoefenen als “een geschenk van God”. Kijk, daar kunnen
ze wat mee.
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kern van vrijwilligers te ontlasten. Met als doel dat meer
contact, energie en verbinding tussen de leden ontstaat.

Omdat er toch wat op die lijven getatoeëerd moet worden
wemelt het op de lijven van de grasmatmatadoren van de
christelijke symbolen. Ze slaan te pas en te onpas kruisjes. Maar nooit kwam er van het Vaticaan eens een
encycliek over de voetbalsport. Laat staan dat er ooit een
relevante Bijbelpassage opdook met een verslag van een
toernooi tussen de twaalf stammen van Israël of een
verhaal waarin Jezus een geblesseerde centrumspits
wonderbaarlijk geneest. Het zwabberende karakter van
voetbalnabeschouwingen laat ook zien hoe een moreel
richtsnoer werd gemist.

Hoe? Door de sportvereniging in al haar facetten weer
bij alle leden onder de aandacht te brengen en te
houden.
In drie stappen naar verandering:
Bewustwording: weten waar andere leden mee bezig
zijn op de vereniging.
Betrokkenheid: de conversatie faciliteren tussen de
leden over actuele onderwerpen.
Bijdragen: begint met heel kleine acties uit eigen
motivatie en interesse.
Nieuwe Kansen Sport faciliteert de conversatie en
stimuleert in actie komen voor de vereniging.
Introductievarianten van Nieuwe Kansen Sport:
 flyers op de bar in het clubhuis
 leden online uitnodigen om aan te haken op een
thema
 een meeting met 25 leden van de vereniging om
veranderenergie aan te wakkeren
 een onderwerp via één van de leden starten en
ondersteunen
 aandacht vragen voor een onderwerp via een
deskundige op Nieuwe Kansen Sport
 en meer mogelijkheden.
Ons voorstel aan u als bestuurder van een
sportvereniging:
Laten we een afspraak maken voor een nadere
verkenning!

Tot gisteren. Voetbal behoort beoefend te worden als
een “geschenk van God”. Dat is diep.
Als dank voor de audiëntie en de verleende wijsheid
gaven de Argentijnse en Italiaanse voetballers (ze spelen
vandaag een “aap-noot-mies-wedstrijdje” tegen elkaar)
de paus ook een geschenk. Een petieterig olijfboompje.
Met geel-witte versiersels leek het nog wat. Op de foto
zie je Messi gegeneerd kijken en denken: wij krijgen het
voetbal als geschenk van God en met ruim dertig multimiljonairs geven we de weekaanbieding van de Intratuin
terug?
Messi speelt vanavond niet. Een spierblessure in het
dijbeen, zegt men. Maar waarschijnlijk vreest de God van
Barcelona de toorn van het echte Opperwezen, gewekt
door dat lullige boompje.
Bron: Dagblad De Limburger – 14/8/2013
Paul van der Steen

Han de Regt
Projectleider Nieuwe Kansen Sport
hderegt@nks.nl
06-41118327

Nieuwe Kansen Sport – een
aanbod

Binnenkort verschijnt een folder en brochure over dit
onderwerp. Houd uw mailbox in de gaten!

Ontvangt u de juiste informatie
van de NKS?
Het kader van een vereniging
verandert regelmatig, zowel
bestuurlijk, technisch als
verenigingsbreed. Wij zijn
graag op de hoogte van de
samenstelling van uw bestuur
en van het team van
vrijwilligers dat zich voor uw vereniging inzet. Op deze
wijze kunnen we informatie gericht versturen. En u
ontvangt datgene waar u als lid van de NKS recht op
heeft. Houd u ons op de hoogte? Dan kunnen wij u op de
hoogte houden, want de NKS heeft uw vereniging veel te
bieden!

NKS is al vele jaren (65 jaar) de organisatie die met haar
kennis en ervaring specifiek aandacht geeft aan de
sociale, maatschappelijke en pedagogische aspecten
van sport. Met de focus op het sterk maken en houden
van de sportvereniging.
De NKS introduceert een kostenloze dienst Nieuwe
Kansen Sport om een bijdrage te leveren aan de
cohesie in de club. Om bestuur, commissies en de vaste
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Aanmelden/afmelden nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt als regel 5 keer per jaar. We
houden u ook op de hoogte van nieuws omtrent andere
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lidverenigingen en relevante informatie van andere
takken van sport. De nieuwsbrief wordt allereerst
gestuurd naar ons volledige bestand aan mailadressen.
Eventuele andere belangstellenden kun zich aanmelden
door hun gegevens te melden via de website van NKSVoetbal: www.nksvoetbal.nl.
Geef de volgende gegevens door:
 Uw naam
 De naam van uw vereniging
 Uw functie bij de vereniging
 Uw e-mailadres

District West
Oorkonde ‘Pupil van de Week’
Zie aanbod op pagina 3.

Samen lokaal sterk in West
NKS Lokaal was een van de punten uit de
programmalijnen van de NKS 2012-2013. Tijdens onze
verenigingsbezoeken in de afgelopen maanden hebben
we dat met de bestuurders bespoken. Wat bleek: een
aantal actieve verenigingen was zelf aan de slag gegaan
met dit thema om de leefbaarheid en de saamhorigheid
met anderen te delen.
De contacten met de scholen waren er, de contacten met
de gemeenten waren vanzelfsprekend, maar in de tijd
van bezuinigingen is men min of meer gedwongen te
kijken naar andere partners in de buurt of in de
gemeente.
Hierbij een opsomming uit de praktijk wat sommige
verenigingen creatief hebben ontwikkeld:
 Samenwerken met een biljartvereniging om dat te
laten spelen in het clubgebouw.
 Samenwerken met een tennisafdeling en laten
spelen op een aangelegd veld binnen het
sportcomplex.
 Samenwerken met een korfbalvereniging.
 Een jeu-de-boulesbaan aanleggen.
 Naschoolse kinderopvang.
 Het wekelijks 2x verzorgen van bridge-drive.
 Het 2x per week ontvangen van de klaverjasclub.
 Een vrijdagavond uitbesteden aan de
dansvereniging voor linedancing in de kantine.
 Buurtopvang van ouderen.
 Schoolvoetbal in de vakanties.
 Sponsoravonden.

Afmelden voor de nieuwsbrief kan ook via hetzelfde
adres. De nieuwsbrieven zijn ook te downloaden vanuit
de pagina van NKS-Voetbal, op www.nksvoetbal.nl.

Eigen website NKS-Voetbal
Vanaf 1 januari 2012 is de nieuwe, eigen website van
NKS-Voetbal in de lucht. Dit is nu de centrale plek voor
onze lidverenigingen om zich te informeren over nieuws
en activiteiten binnen NKS-Voetbal. De link:
www.nksvoetbal.nl. De besturen van de NKS-Voetbal
zetten zich in om de actualiteit van de website up-to-date
te houden.

Oproep aan alle webmasters
NKS-Voetbal juicht het toe als lidverenigingen met een
website (en daarover beschikken de meeste
verenigingen) hun goede band met de
NKS tot uitdrukking willen brengen door
op hun website het NKS-logo te plaatsen
en daaronder een link met de website van de NKS
(www.nksvoetbal.nl). Webmasters kunnen het digitale
logo van de NKS opvragen bij: hans.gerards@online.nl of
info@nksvoetbal.nl. Op die manier kunnen ook leden van
onze lidverenigingen nog directer gebruik maken van de
diensten van de NKS.

Mogelijk zijn er plaatselijk nog andere mogelijkheden om
het sportcomplex beter te bezetten, vooral in een tijd
waarbij ook buurtgebouwen gedwongen zijn te sluiten.
NKS-Voetbal ondersteunt graag om samen ideeën uit te
werken om zo uw vereniging met extra activiteiten te
ondersteunen.

Oorkonde ‘Pupil van de Week’
De NKS kent een aantal standaard-oorkondes. Men kan
die als regel bestellen via de website www.nks.nl. Van de
oorkonde ‘Pupil van de Week’
stelt elk districtsbestuur van
NKS-Voetbal gedurende dit
verenigingsjaar 500 exemplaren ter beschikking aan lidverenigingen. Per vereniging zijn
15 exemplaren beschikbaar
(zolang de voorraad strekt).
Belangstellende verenigingen
kunnen zich schriftelijk of per email wenden tot het (districts)secretariaat. Dan wordt een set met de vermelding van
het voetbalseizoen 2013/’14 geleverd.
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Steun aan jeugdvoetbal
Dat NKS-Voetbal het jeugdvoetbal omarmt, is bekend. Bij
de verenigingsbezoeken in district West komen vormen
van ondersteuning voor het jeugdvoetbal aan de orde:
 Het omgaan met de 5 en 6-jarigen.
 Het aanbieden van een cahier uit de
sportpraktijkreeks voor die groepen.
 Omgaan met ouders en steun bij de ouderavonden.
 Steun met de opzet van nieuwe competitievormen.
 Alternatieve programma’s gedurende de winterstop.
 Verlenen van medewerking bij voorjaarsactiviteiten
vanaf Pasen tot half juni.
 Extra aandacht voor minder getalenteerde jeugd,
ook vanaf de pupillen, zoals bv. F16 of E12.
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NKS-Voetbal ook een onderscheidingsregeling. Voor informatie
over en/of aanvraagformulieren kan men zich wenden tot het
districtssecretariaat of downloaden van de website
www.nksvoetbal.nl.

Ook hier zijn nog vele mogelijkheden om dit samen met
NKS-Voetbal uit te breiden. Vraag ernaar!

District Zuid I

Onderscheidingen kunnen niet alleen worden aangevraagd
voor bestuurs- en commissieleden, maar ook voor alle kaderleden, die als vrijwilliger binnen de vereniging actief zijn,
zoals jeugdleiders, terreinmeesters en clubbladredactieleden.

Tijdelijk secretariaat
Anita Meester kan door omstandigheden tijdelijk het
secretariaat van district Zuid I niet uitoefenen. Gelieve de
correspondentie voor district Zuid I dus voorlopig niet aan
Anita te sturen, maar aan Piet van Eijck, Transvaalplein 5, 5021 TC Tilburg, T (013) 5430482,
E phmvaneijck@home.nl

Oorkondes
Naast de regeling voor onderscheidingen van NKS-Voetbal
(bestemd voor kaderleden met een verdienstelijke staat-vandienst) kent de NKS oorkondes voor andere momenten waarbij
een vereniging stil wil staan. Hebt u leden die bijvoorbeeld 25,
40 of 50 jaar lid zijn maar weinig of geen jaren een functie in de
vereniging hebben vervuld, dan kan men een gratis
jubileumoorkonde aanvragen. Aanvragen dienen bij het NKS –
bureau of bij het (districts-)secretariaat van NKS-Voetbal (zie
colofon) binnen te zijn drie weken vóór de gewenste datum van
uitreiking. Vermeld de naam, voorletters, M/V, geboortedatum,
geboorteplaats, datum van uitreiking, soort jubileum (of andere
reden voor oorkonde) en eventuele verdiensten. De vereniging
verzorgt in beginsel zelf de uitreiking van de oorkonde.

E-mailadressen
Graag verzoeken wij u met betrekking tot de E-mailadressen van de vereniging als die onjuist zijn of wijzigen dit aan ons door te geven, zodat wij onze informatie naar het juiste adres kunnen zenden. Bij voorbaat
dank. Voor NKS-Voetbal Zuid I uw reacties graag naar:
info@nksvoetbal.nl .

District Zuid II

Nieuwsbrief in elektronische
vorm

Oorkonde ‘Pupil van de Week’

Wilt u de Nieuwsbrief in elektronische vorm (Word-bestand
zonder afbeeldingen), geef u dan op bij:
hans.gerards@online.nl .
Op de website van de NKS, www.nksvoetbal.nl vindt men de
volledige versie in pdf-format.

Zie aanbod op pagina 3.

District Oost
Oorkonde ‘Pupil van de Week’

Over het lidmaatschap van
NKS-Voetbal

Zie aanbod op pagina 3.

Verenigingen, lid van de KNVB, kunnen lid worden van
NKS-Voetbal.
NKS-Voetbal is een vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid. NKS-Voetbal is lid van de NKS (= de
Nederlandse Katholieke Sportfederatie.)
Het verenigingsjaar van NKS-Voetbal is gelijk aan het
kalenderjaar.
De contributie van NKS-Voetbal is (in 2013) 60 cent per
lid met een maximum van € 450,00.
Het lidmaatschap kan worden beëindigd door schriftelijke
opzegging bij het bondsbestuur uiterlijk drie maanden
voor het einde van het verenigingsjaar.

Algemene informatie
Verenigingsjubilea
Verenigingen die in 2014 een ‘erkend’ verenigingsjubileum
vieren, worden hierbij verzocht om opgave van de datum waarop
de receptie plaatsvindt. Men wordt verzocht dit te doen bij de
secretaris van het district waartoe de vereniging behoort. Voor
het adres: zie colofon op pagina 1 van de Nieuwsbrief.

Onderscheiding voor
kaderleden

Denkt u aan het roulatieschema. Misschien staat hier
informatie, die ook voor andere leden interessant is.

Misschien is de viering van het verenigingsjubileum ook een
gelegenheid om verdienstelijke kaderleden van de vereniging
ook eens (extra) in het zonnetje te zetten. Zoals bekend kent

Roulatieschema:
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:
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Bestuurslid:

Jeugdsecretaris:
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Column van Pedro Rademacher
Het kleine licht
Stilaan breken weer de donkere dagen aan. Of we dat
nou leuk vinden of niet. Daarbij gaan we nu ook al
jarenlang door sombere economische tijden, wat alles
voor de beleving nog wat donkerder maakt. Overal in de
maatschappij vallen harde klappen. De zekerheden van
weleer verdampen, de toekomst is er één vol
onzekerheden. Wie nu nog een vast inkomen heeft en
alles kan doen wat zijn hartje begeert, mag zich heel
gelukkig prijzen. Want de tijden veranderen, en ze
veranderen heel snel.
De dagen van de verzorgingsstaat zijn geteld. De tijden
dat we van de wieg tot het graf werden verzorgd zijn
helaas voorbij. Ook de overheid laat ons dat een beetje
dubbelzinnig weten. We komen nu in het tijdperk dat
de overheid de ‘participatiemaatschappij’ noemt. Als maatschappij moeten we maar wat
meer ons best doen om ons zelf te redden, en wat minder leunen op onze overheid. Het
lijkt erop dat onze overheid vooral heel druk is om zelf overeind te blijven. En dus zegt de
overheid tegen ons: zoek het lekker zelf even uit.
Harde klappen vallen overal. Is het niet bij jezelf, dan ken je vast wel iemand in de
familie, in de buurt of in de kennissenkring. Soms komt het akelig dichtbij. Het kan niet
anders of ook in elke vereniging zijn die klappen merkbaar en voelbaar. Geef daarom
vooral nu je ogen en je oren goed de kost. Wie goed kijkt en goed luistert herkent de
signalen. Negeer die niet.
Wees eens een luisterend oor voor een ander. Sluit je niet af maar open juist nu je hart.
Praat met elkaar en probeer verbindingen te leggen waar die nu nog niet zijn. Meer dan
ooit zijn we nu allemaal op elkaar aangewezen. Een echte vereniging is immers zoveel
meer dan een potje voetbal. Een vereniging is als een hechte familie, waar ieder lid zich
thuis mag voelen.
En ach, persoonlijk ben ik niet zo somber over de toekomst. We leven nu in een nare,
vervelende overgangstijd. De oude kruidenierseconomie van de 20 ste eeuw komt hortend en
stotend tot stilstand, en maakt op den duur plaats voor de kenniseconomie van de 21 ste
eeuw. Die 21ste eeuw wordt de eeuw van de techniek. De eeuw waarin techniek het
onvoorstelbare mogelijk gaat maken. De tijd van onbegrensde mogelijkheden, de tijd van
limietloze potentie. Die nieuwe tijd zal het leven op den duur voor iedereen makkelijker
gaan maken. En tegen die tijd zullen we een beetje schamper lachen over die oude tijd en
die oude, vervuilende economie van de 20ste eeuw.
Maar we leven natuurlijk niet in de toekomst, we leven nu. Samen zullen we door die
donkere tijd heen moeten. Laten we dat dan ook vooral samen doen. En als het even kan,
wees er dan eens voor een ander. Wees dat kleine licht in deze donkere dagen. Dat kleine
licht van luisteren, begrip en compassie.
Pedro Rademacher
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