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Bondsbestuur

Bankgegevens NKS-Voetbal
IBAN/SEPA Nummer: ....... NL41 INGB 0000148274
Tenaamstelling:................. NKS-Voetbal Bondsbestuur
......................................... Rotterdam

Inleiding
In de vorige editie van de Nieuwsbrief heeft u onder het
hoofdstuk District West een bijdrage kunnen lezen van
de nieuwe diocesaan sportadviseur, dr. A. van der Helm,
vicaris van het bisdom Rotterdam. Zijn definitie van het
gemeenschappelijk werkterrein van bisdom en NKS
willen wij u niet onthouden, want is tevens een argument
voor het lidmaatschap van uw vereniging van NKSVoetbal:
“Er bestaat niet een katholieke sportbeoefening,
maar wel een katholiek-christelijke visie op
samen-leven en omgaan met elkaar rondom de sport.
De katholieke identiteit wordt vertaald in reflectie op

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.

Nieuwsbrief NKS-Voetbal

1

Jaargang 15, nummer 5, oktober 2014

de sociale en ethische aspecten van de sport, ofwel
het gedrag op en rond de velden, zowel van spelers,
begeleiders en ouders.”

Na de ontmoeting zei zijn landgenoot Diego Maradona: Ïk
was erg geraakt toen ik de paus omhelsde. Ik voelde me
trots een Argentijn te zijn. En trots teruggekeerd te zijn
naar de Kerk na er ver van verwijderd te zijn geweest
nadat God mijn moeder wegnam. Maar vandaag ben ik
blij weer met de Kerk te zijn, met paus Franciscus, en
voor de vrede te spelen.”

Lidverenigingen van district West: zie ook paragraaf ‘Vanuit het
bisdom belicht’ op pagina 4.

De ‘K’ van NKS (37)

Naar: www.katholiek nieuwsblad.nl en Katholiek Nieuwsblad
5 september 2014

'Wedstrijd voor de vrede' op 1
september is 'wens van de paus'

Ontvangt u de juiste informatie
van de NKS?

Op 1 september vond in het Olympisch Stadion van
Rome de eerste 'interreligieuze voetbalwedstrijd voor de
vrede' plaats.
Een van de deelnemers, voormalig Inter Milan-ster Javier
Zanetti, zei in de Vaticaanse krant L'Osservatore
Romano dat de wedstrijd plaatsvond op de "expliciete
wens van paus Franciscus" en dat er spelers van
verschillende religieuze achtergronden deelnamen.

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!

Aanmelden/afmelden nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief verschijnt als regel 5 keer per jaar. We
houden u ook op de hoogte van nieuws omtrent andere
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 NKS-Voetbal: www.nksvoetbal.nl.
Dit kan ook per e-mail: info@nksvoetbal.nl .
Geef de volgende gegevens door:

Uw naam

De naam van uw vereniging

Uw functie bij de vereniging

Uw e-mailadres

Naast de katholieke Argentijn Zanetti (foto) namen onder
meer voormalig topvoetballers Roberto Baggio en
Zinedine Zidane deel. Ook de huidige sterren Lionel
Messi, Francesco Totti, Gianluigi Buffon en de Portugese
topcoach Jose Mourinho gaven acte de presence.
'
Wereld van vrede'
Zanetti werd gekozen om de wedstrijd te organiseren in
samenwerking met de Pauselijke Academie voor Sociale
Wetenschappen. De Argentijn noemde de match een
"symbolisch gebaar om mensen te helpen begrijpen dat
het mogelijk is een wereld van vrede te bouwen,
gebaseerd op dialoog en respect voor anderen". "Van
hoeveel waarden kunnen we getuigen simpelweg door
het spelen van een wedstrijd?", stelde hij. Diegenen die
"ideeën hebben die verschillen van de mijne zijn niet mijn
vijanden maar een gelegenheid voor groei en verrijking",
aldus de voormalig Argentijns international.

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 of info@nksvoetbal.nl .

Verenigingsmutaties
Als er op 1 juli aanstaande iets met uw vereniging is veranderd
(opheffing, fusie, naamsverandering) laat ons dit dan tijdig
weten op info@nksvoetbal.nl , zodat ook onze administratie
weer up-to-date is.

Paus Franciscus ontving hen voor de wedstrijd in het
Vaticaan. Hij zei te hopen dat de wedstrijd bijdraagt aan
het uitroeien van alle vormen van discriminatie.
“Mensen, in het bijzonder jonge mensen, kijken naar
jullie met bewondering voor jullie atletische
capaciteiten. Het is belangrijk een goed voorbeeld te
geven op het veld en buiten het veld.
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Oproep aan alle webmasters

Jubilerende verenigingen

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.

Lidverenigingen die in de loop van het kalenderjaar 2015
een zogeheten ‘kroonjubileum’ vieren, worden hierbij
uitgenodigd de datum van de receptie te melden aan het
secretariaat van het bondsbestuur van NKS-Voetbal,
zodat wij op tijd het geschenk kunnen bestellen en voor
een afvaardiging zorgen.

Verenigingsondersteuning
Het NKS-bureau is een prima adres om vragen aan voor
te leggen. Voor extra hulp kunnen lidverenigingen altijd
een beroep doen op de NKS.
Soms kan men de bestuurders met een kort antwoord
van dienst zijn, soms biedt de website van de NKS of
NKS-Voetbal soelaas en soms wordt er een sportadviseur of andere deskundige ingeschakeld die ter
plekke komt adviseren.
Of het nu gaat over de jeugdafdeling, scholing,
jeugdraad, juridische zaken of problemen rond de
accommodatie.

Over het lidmaatschap van
NKS-Voetbal
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 2014) 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.

Het federatiebestuur heeft de tarieven voor verenigingsondersteuning (VO) per 1 juli 2014 gewijzigd:
 Juridische advisering € 50,00 per uur
 Verenigingsondersteuning € 45,00 per uur
 Tarief voor niet-leden: € 60,00 per uur
Verenigingsondersteuning voor lidverenigingen van NKSVoetbal is gratis tot een bedrag van maximaal € 360,00.
Men kan zich wenden tot het bondsbureau in
’s-Hertogenbosch, tel. 073- 6131376 (maandag t/m
donderdag) of per e-mail: info@nks.nl.

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 NKSVoetbal ook gedurende dit
verenigingsjaar 500
exemplaren per district ter
beschikking aan lidverenigingen. Per vereniging
zijn 15 exemplaren
beschikbaar (zolang de
voorraad strekt).
Belangstellende
verenigingen kunnen zich schriftelijk of per e-mail
wenden tot het (districts)secretariaat. Dan wordt een set
met de vermelding van het voetbalseizoen 2014/’15
geleverd.

Respect
Heel Nederland heeft zijn mond vol over respect en
sportiviteit
Maar wat doen wij met zijn allen hieraan?
Denk eens na of je hierbij hulp nodig heeft van
NKS-Voetbal voor het verzorgen van een cursus en of
thema-avond door een sportadviseur.
Laat maar weten wanneer wij bij uw vereniging kunnen
en mogen komen.

Poster - Respect
Hang hem op en bespreek dit onderwerp met uw
bestuur, jeugdcommissie en leiders. Succes

Eigen website NKS-Voetbal

District West

De eigen website van NKS-Voetbal 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.
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Vanuit het bisdom belicht

Project HWD – Overschie

Medio september 2014 heeft een aantal bij het bisdom
Rotterdam geregistreerde verenigingen een brief
ontvangen over de samenwerking tussen NKS-Voetbal
en het NKS-district. Omdat die samenwerking alle lidverenigingen aangaat, volgt hier deze informatie:

Lidvereniging HWD uit Overschie-Rotterdam is met
een bijzonder project bezig:

Gedurende de afgelopen maanden hebben enkele
gesprekken plaatsgevonden tussen afgevaardigden
van het Bisdom Rotterdam en het bondsbestuur
van NKS-Voetbal. De Bisschop van Rotterdam en
het bondsbestuur van NKS-voetbal zijn gezamenlijk
tot de conclusie gekomen dat het goed is het
verloren geraakte contact tussen de Bisschop en
de katholieke sportverenigingen te herstellen. Doel
is kerk en sport wederom bij elkaar te brengen. De
Bisschop van Rotterdam heeft vicaris dr. A.J.M. van
der Helm benoemd tot diocesaan sportadviseur. In
die hoedanigheid treedt de vicaris op als adviseur
van het bestuur van NKS-Voetbal in district West.

Vv HWD Overschie is samen met SC Loppersum, SC
Leeuwen, v.v. ONT en Victoria Boys door naar de
finaleronde van de Klaas-Jan Huntelaar Foundation.De
finaleronde loopt 15 september 2014 12:00 t/m 15
december 2014 12:00.
VV HWD Overschie strijd om een bijdrage van de KlaasJan Huntelaar Foundation ter waarde van maximaal 75
procent van 20.000 euro. Het is de bedoeling dat wij veel
media-aandacht genereren, activiteiten organiseren,
stemmen verzamelen en sponsoren binnenhalen.
Vv HWD Overschie diende een projectaanvraag in voor 5
energie-opwekkende reclameboardings. Door de
aanschaf van deze boardings kunnen wij wel 5.000 euro
per jaar besparen op de energierekening. Dit bedrag
kunnen wij weer investeren in de vereniging.
De stemronde start maandag 15 september om 12:00 en
sluit 15 december om 12:00.
Stem nu via:
https://www.klaasjanhuntelaarfoundation.nl/projecten/proj
ect-hwd-cablean-energie-opwekkende-reclameborden/1?
Hoe meer stemmen hoe groter de kans is dat we
winnen!!!
Er kan er maar 1 winnen!

Voor de lidverenigingen van NKS-Voetbal betekent
dit, dat de relatie kerk en sport een nieuwe
dimensie krijgt. De relatie tussen het bisdom en
het NKS-district bestond al voor wat betreft het
voetbaltoernooi ‘Om de Bisschopsbeker’. Voor het
jeugdkader van de lidverenigingen betekent dit,
dat bij tijd en wijle regionale themabijeenkomsten
worden georganiseerd.
Hebt u vragen, dan kunt u die stellen aan:
 Bisdom Rotterdam: vicaris dr. A.J.M. van der
Helm, Koningin Emmaplein 3, 3016 AA
Rotterdam, e-mail:
a.v.d.helm@bisdomrotterdam.nl
 NKS-Voetbal district West: de heer Jacques
Stoppelenburg, Gijsinglaan 190, 3026 BC
Rotterdam, e-mail:
i.h.m.stoppelenburg@hetnet.nl

Ondersteuning
De eerste vraag bij onze verenigingsbezoeken, eind
augustus hervat, is vaak: ‘Waar staat de NKS voor?’ Al
zolang de landelijke nieuwsbrief bestaat - of, zoals in
ons district ook het jeugdjournaal - blijkt dat het
doorgeven wat NKS is en wat zij voor een vereniging
kan betekenen, blijkbaar niet wordt doorverteld. Als je
dan doorgaat en je vertelt wat bv. NKS-Voetbal voor hen
kan betekenen , dan worden de gesprekken aan tafel in
een ander licht geplaatst. Met de vele voorbeelden van
de producten en diensten begrijpen ook de
‘Nieuwkomers’ (de nieuwe kaderleden van een
vereniging) waar de Nederlandse Katholieke Sportbond
voor staat
Natuurlijk wordt de vergelijking gemaakt met de KNVB,
met de gemeente waarin zij gevestigd zijn , met de
provinciale Sportraden. Dan is het goed om hen duidelijk
te maken, wie wat doet en waar ieders specialiteit ligt.
Een ander punt wat dan wordt aangekaart, is het minder
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worden van de diensten door de sportraden van de
gemeenten of zoals aangekondigd een andere manier
van dienstverlening door de KNVB bij clubondersteuning.
Vandaar dat we eigenlijk elk jaar opnieuw de
verenigingen willen bezoeken en vooral met het
jeugdkader spreken . Wij vragen telkens bij onze
bezoeken of zij de landelijke nieuwsbrief, ons
jeugdjournaal met een druk op de knop naar alle
kaderleden. Dat kost toch geen moeite!
In het laatste jeugdjournaal staan vooral voor de jeugd de
mogelijkheden wat NKS-Voetbal voor uw vereniging kan
betekenen. Dat is heel veel. Maak er gebruik van!

Wij ondersteunen deze uitverkiezing en verzorgen de
uitreiking van de bijbehorende oorkonde. De achtergrond
van deze actie is om de jeugdvoetballeiders in het
algemeen en in het bijzonder de betreffende jeugdleider
van dat seizoen eens in het zonnetje te zetten.
De vereniging zelf bepaalt, welke jeugdvoetballeid(st)er
zij hiervoor in aanmerking wil laten komen. Tevens is het
een stimulans en schouderklop voor alle andere leiders
en leidsters om hun best te blijven doen voor de
jeugdleden van de vereniging.
Als u een leid(st)er wil voordragen, vermeld dan waarom
u nu juist haar of hem wilt nomineren. Naast het
certificaat ontvangt ook deze leider of leidster een
blijvende herinnering van NKS-Voetbal Zuid I.

Districtsvergadering
Op maandag, 17 november a.s. zal ons districtsbestuur
haar vergadering houden in de sponsorruimte van
RKAVV aan de Kastelenring in Leidschendam. Aanvang
20:00 uur. De ledenraadsleden vertegenwoordigen uw
vereniging, maar u heeft het recht in ons district die
vergadering als toehoorder bij te wonen. Wij zullen u
tijdig voorzien van de agenda.

E-mailadressen
Graag verzoeken wij u met betrekking tot de e-mail
adressen 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.
Uw reacties graag naar secretariaat van NKS-Voetbal
District Zuid I. (Gegevens: zie colofon.)

District Zuid I

Jubilea en onderscheidingen
Nogmaals vragen wij alle verenigingsbesturen in district
Zuid I:
 ons te informeren als u een jubileum viert. Wij
stellen het op prijs een uitnodiging te ontvangen en
hieraan gevolg te kunnen geven door aanwezig te
zijn op uw receptie.
 met ons contact op te nemen als u een lid binnen
uw vereniging wilt voordragen vooreen NKSonderscheiding vanwege haar of zijn bijzondere
staat van dienst.
De onderscheidingen kunnen worden aangevraagd
niet alleen voor bestuurs- en commissieleden maar
ook voor alle leden die als vrijwilliger binnen uw
vereniging actief zijn in functies als jeugdleider,
terreinmeester, clubbladredactielid e.d. en daarmee
belangrijk vrijwilligerswerk binnen uw vereniging
verrichten.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij het secretariaat
van NKS-Voetbal District Zuid I.

Zilveren speld NKS-Voetbal in
district Zuid I
Op 19 september jl. is Anita Meester-Vissers,
secretaresse van NKS Voetbal District Zuid I,
onderscheiden met de zilveren NKS-speld.
Een terechte onderscheiding voor deze hardwerkende
vrijwilligster.
Deze werd uitgereikt bij haar afscheid van ons bestuur
van het District Zuid I van NKS-Voetbal.
Een groot aantal jaren heeft Anita het secretariaat van de
afdeling Voetbal Zuid I van de NKS (Nederlandse
Katholieke Sportbond) op voortreffelijke wijze verzorgd.
Zij volgde destijds de legendarische Broeder Fernando
op.
Na het overlijden van haar man Nico heeft zij aangegeven niet meer voor deze functie in aanmerking te
willen komen, mede doordat haar enige kleinkind de
nodige aandacht vraagt, is ze tot het besluit gekomen om
te stoppen.

District Zuid II

Wij danken haar voor de wijze waarop zij deze taak al die
jaren heeft volbracht en wensen haar het allerbeste voor
de toekomst.

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

Oorkonde ‘Pupil van de Week’

District Oost

Zie aanbod op pagina 3.

Oorkonde ‘Pupil van de Week’

Jeugdleider van het Jaar

Zie aanbod op pagina 3.

Een groot aantal jaren biedt ons district al de mogelijkheid binnen individuele verenigingen aandacht te besteden aan de uitverkiezing van ’De jeugdvoetballeider van
het jaar’.
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Oorkondes

Algemene informatie

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.

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
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
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.

Nieuwsbrief in elektronische
vorm
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.

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.

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

Roulatieschema:
Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuurslid:

Jeugdsecretaris:

Jeugdcoördinator:

Wedstrijdsecretaris
jeugd:

Redactie
Clubblad:

…

Bijlage: poster ‘Respect’
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Column van Pedro Rademacher
Verliezen
Blijkbaar mag Oranje niet meer verliezen. Na het verlies tegen IJsland viel alles en
iedereen over het Nederlands elftal en coach Guus Hiddink heen. Het team had gefaald, de
spelers hadden gefaald, de coach had gefaald. Want verliezen uit tegen IJsland kan niet,
mag niet, accepteren we niet. Verliezen is falen.
En in de venijnige kritiek vlak na die wedstrijd vergat iedereen één ding: het team van
IJsland te feliciteren met hun grootse prestatie. Want het verlies van Nederland lag
natuurlijk niet alleen aan Nederland. Dat lag ook aan IJsland. Dat is dan misschien geen
team van topvoetballers, maar wel een hecht, stug elftal dat zijn gebrek aan individuele
kwaliteiten ruimschoots compenseerde door een hartverwarmende, nooit verzakende
werklust. Proficiat IJsland!
Dat supporters teleurgesteld zijn na een nederlaag is nog te begrijpen, daar zijn het
supporters voor. Maar dat de media zich zo makkelijk mee laten slepen door hun eerste,
basale emoties, stemt tot nadenken. Media behoren per definitie neutraal, onpartijdig en
een beetje afstandelijk te zijn, maar dat zijn ze helaas al lang niet meer. Als Nederland
wint, hebben ‘wij’ gewonnen. Als Nederland verliest, hebben ‘zij’ verloren.
En ach, wat al die voetbalanalisten ervan vinden moeten ze vooral zelf weten. De beste
stuurlui staan niet voor niets aan wal, en zitten derhalve niet in de dug-out. Maar het
credo van de media was eenduidig: verliezen kan niet, mag niet, accepteren we niet.
Verliezen is falen.
Beseffen de media eigenlijk wel welk signaal ze hiermee afgeven aan al die jongeren die
naar zo’n wedstrijd kijken? Dat je nooit-never-niet mag verliezen in de sport? Wat een
onzin. Verliezen is een heel wezenlijk onderdeel van de sport. Hoe je daarmee omgaat is
minstens even wezenlijk.
Soms doe je als team alles goed, maar kun je een wedstrijd toch heel ongelukkig
verliezen. Heb je dan als team gefaald? Welnee, je hebt ongelukkig verloren. Soms verlies
je de wedstrijd omdat het andere team domweg veel beter is. Heb je dan gefaald?
Welnee, het andere team was domweg veel beter en heeft terecht gewonnen.
Wie niet tegen zijn verlies kan heeft in de sport helemaal niets te zoeken. Wie de
wedstrijd verliest moet meteen na afloop de sportiviteit opbrengen om de tegenstander te
feliciteren. Voetballen doe je niet uitsluitend om te winnen. Voetballen doe je om met
een team samen te spelen, om samen in de frisse buitenlucht gezond bezig te zijn voor
lichaam en geest. Dat is de ware winst.
Pedro Rademacher
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