Nummer 1
Zondag 26-03-2017
Seizoen 2016-2017

Hallo iedereen,
We gaan starten met het 2e helft van het veldseizoen. Het einde van het 21e Nikantes seizoen nadert alweer
zijn einde. Het zal iedereen denk ik niet ontgaan zijn: Nikantes zal de komende maanden een ware
metamorfose ondergaan. Momenteel is voor iedereen zichtbaar het fraaie speeltoestel en de betonnen
tafeltennistafel. We gaan dit op zaterdag 8 april officieel openen en organiseren daarvoor een leuk
openingsfeestje.
Verder zal iedereen in de maand april een nieuw shirt moeten gaan passen. We hebben besloten om over te
gaan naar een nieuw shirt omdat de huidige leverancier met pensioen gaat. Vanaf volgend seizoen zal
iedereen er dus heel anders bij lopen. We hebben tot nu toe leuke reacties gehad op het shirt en denken dus
dat iedereen het een aardig ontwerp vindt en een verbetering ten opzichte van het oude shirt.
We spelen voornamelijk in de maand april veel thuiswedstrijden en ook nog een keer in mei. Er staan nog
een paar wedstrijden op het kampweekend van 27 mei. De TC en Cathy zijn nog bezig met het verplaatsen
van deze wedstrijden. Wijzigingen worden altijd real time doorgevoerd in de app. Je kunt dus steeds zelf op
de hoogte blijven van alle wijzigingen. Download daarvoor de Sportlink app. Alle ouders kunnen dit doen
(opa’s en oma’s overigens ook). Het is gratis en erg handig.
Uiteraard hopen we dat iedereen het naar zijn/haar zin heeft bij Nikantes. Mocht je je lidmaatschap willen
beëindigen, vul dan voor 01-05-2017 een uitschrijfformulier in en geef of mail dit aan Enrico. Het formulier
kun je vinden op de site. Als je je afmeldt na 01-05-2017, ben je de volledige contributie verschuldigd voor
het nieuwe seizoen 2017-2018 (dus tot 01-07-2018).
Het was weer lekker weer op zaterdag 25-03-2017. De TC heeft gezorgd voor een mooie
thuisoefenwedstrijd zaterdag. De JC organiseert op zaterdag 22-04-2017 weer een leuke Pub quiz. Dit is
zeker een aanrader om naar toe te gaan en ook erg leuk voor ouders van jeugdleden om dan een team
samen te stellen. Misschien kunnen alle ouders van de jeugdteams een ouderteam samenstellen?
We kunnen het nu wel officieel bekend gaan maken: de Botreep zal in de komende periode nog een grote
metamorfose ondergaan. Er zal naar alle waarschijnlijkheid nog voor de zomer een permanent
multifunctioneel Beachcourt aangelegd gaan worden naast de Jeu de Boules velden. De bedoeling is dat er
2 permanente handbalvelden komen (27 bij 14 meter), 2 permanente korfbalvelden (18 bij 9 meter) en 2
permanente volleybalvelden (16 bij 8 meter). Bedoeld voor ETC, Nikantes en YUM en bedoeld voor alle
andere Hoogvlietse verenigingen, stichtingen, basisscholen en het voortgezet onderwijs. Nikantes, ETC en
YUM zullen eerdaags de Stichting Beachsporten in Hoogvliet hiervoor op gaan richten die ten eerste
verantwoordelijk is voor de aanleg van het veld en later voor het jaarlijkse beheer hiervan. Op zaterdag 0804-2017 zullen we hier ook stil bij staan.
Tenslotte wensen wij alle ploegen heel veel succes toe en hopelijk kunnen we nog enkele kampioenen
begroetten aan het einde van dit veldseizoen.

De totstandkoming van de Speeltoestellen
Het zal eenieder niet ontgaan zijn. We hebben vanaf dit veldseizoen een fraai speeltoestel op de Botreep
staan: het Baltimore Speeltoestel van de firma Arkema Speelvoorzieningen uit Appingedam. Daarnaast
hebben we een mooie groene betonnen tafeltennistafel en nieuwe fietsbeugels.
De realisering hiervan heeft heel wat tijd, energie en moeite gekost. In de afgelopen jaren zijn er best
regelmatig al leden of ouders van jeugdleden geweest, die het bestuur melden: zou het niet leuk zijn om..
Natuurlijk is dat hartstikke leuk, maar Nikantes heeft geen financiële draagkracht om dit zelf makkelijk te
financieren. In de afgelopen jaren zijn er weleens wat dingen gedaan zoals een zandbak. Eerst op het gras
en later naast de grijze hokjes. Maar echt een succes was dat niet.
Begin 2016 klopte Arco bij ons aan. Zou het niet leuk zijn.. Aangezien we tegenwoordig ook de Club van 50
hebben en daar al snel een eerste aanvraag was gedaan door Arco, die gehonoreerd werd met maximaal €
1.500,00 gingen de raderen draaien. Zou het dan toch niet eens echt kunnen gaan lukken? Arco vond
Chantal bereid om mee te denken, en ook Jaco en Arthur als de wijze heren van de Club van 50. Vervolgens
sloot Enrico zich aan bij de Speelveldcommissie voor het aanschrijven van diverse fondsen, subsidies etc
Het eerste idee was om 3 dingen te doen: een glijbaantje, een wipkip en een autootje. Dan konden we
afhankelijk van de totale financiën altijd nog dingen laten vallen. Die tactiek was eigenlijk heel slim, maar zou
aan het einde van de rit nog volledig op de schop gaan. Het heeft minstens een half jaar geduurd voordat
het totale budget helder en duidelijk was. Aan het einde van de rit was er een totaalbudget van bijna €
14.000,00 beschikbaar voor de realisering van de Speeltoestellen. Vervolgens begon het grote uitzoeken,
alle boeken doornemen en wikken en wegen. We hebben aardig wat gediscussieerd en zijn menigmaal van
mening veranderd. Het eindresultaat mag er zijn.

Het idee achter de realisering van de Speeltoestellen is dat als kinderen het naar hun zin hebben op de
Botreep, de ouders dit ook vaak zullen zijn, en wellicht natuurlijk genegen zijn om nog wat langer en gezellig
te blijven hangen en kijken naar korfbalwedstrijden, Jeu de Boules wedstrijden dan wel handbalwedstrijden.
Bij de realisering van de Speeltoestellen is wederom goed samengewerkt met onze buren: ETC. Eerder
deden we dit ook al met de realisering van het Elektronische Scorebord in de Campus. Het Speeltoestel en
de tafeltennistafel zijn natuurlijk ook leuk voor de jeugd van ETC en andere bezoekers van de Botreep.
De wederom succesvolle samenwerking met ETC luidde het mooie startsein op voor het volgende project:
de realisering van een multifunctioneel permanent Beachcourt op de Botreep ten behoeve van ETC,
Nikantes en volleybal vereniging YUM.
Naast de speeltoestellen was er een idee om iets te gaan doen met de fietsbeugels. Het viel nl sowieso op
dat bijna niemand zijn fiets daarin hing. Op een drukke dag stond er hooguit 1 fiets te hangen. Het werd dus
tijd voor het weghalen van de beugels. Voor dit laatste zijn we dank verschuldigd aan de gemeente
Rotterdam die dit voor ons heeft gedaan. De oude fietsbeugels zijn door hen verwijderd en meegenomen.
Arthur Bosch heeft gezorgd voor de mooie omgekeerde U fietsbeugels. Deze zijn geplaatst op de NLDoet
2017 dag van zaterdag 11-03-2017.
We organiseren een leuk officieel openingsmoment en hopen dat veel leden ook vriendjes meenemen om
bijvoorbeeld mee te doen met de Kangoeroe Klup. Of om gewoon kans te maken op 1 van de 5 Intertoys
cadeaubonnen van maar liefst € 20.00 per stuk. Je moet dan wel aanwezig zijn tussen 10.00-10.30 uur om
een bon in te vullen en in de Verlotingsbox te doen. Rond 10.30 uur is de trekking van de bonnen en weet je
gelijk of je wel of geen prijs hebt. Het kan druk worden omdat we de Kangoeroe Klup ook promoten tijdens
de Hoogvlietse Sportentocht. Alle kinderen van de groepen 1 en 2 van alle Hoogvlietse basisscholen zijn
uitgenodigd voor de opening van de Speeltoestellen en om vervolgens deel te nemen aan de Kangoeroe
Klup. Ook kunnen de kinderen geschminkt worden door Cas van Ree. Cas is een oud-lid van Nikantes en hij
kan dit heel goed want hij is verantwoordelijk voor de grimeur van heel wat musicals en televisieproducties.
Ook hebben we een heuse ballonnenvouwer in huis die rondloopt en meedoet bij de Kangoeroes: Sjaak de
Piraat. Er is een speciale editie van Daffy’s Corner met pannenkoeken, suikerspinnen en chips op een
stokje.
Het idee van de bedrukte Stoeptegels en de realisering van een soort van Walk of Fame is ontstaan in het
voorjaar van 2016 toen we toevallig tegen een bedrijf aanliepen die ons deze suggestie aan de hand deed.
Hierdoor kunnen we ten eerste een blijvend iets laten zien van instanties die meegeholpen hebben aan.
Daarnaast is het leuk om te zien dat kinderen het ook gebruiken als middel om mee te spelen.
We sluiten af met het bedanken van ieder zijn/haar hulp en inbreng voor de realisering van.
Het speelveldje is mede tot stand gekomen door:
De van Leeuwen van Lignac Stichting (Stichting Volkskracht)
De RBLO (Rotterdamse Bond voor Lichamelijke Opvoeding)
De Club van 50
Deltaport Donatiefonds
OpzoomerMee (Bewonersinitiatief van Nikantes en ETC)
Het Oranjefonds (Burendag 2016 en NLDoet 2017)
ING Nederland fonds voor Medewerkers (met dank aan Jeanette Adriaanse)
Sponsorloop van de Nikantes kinderen
De opbrengst van het potje op de bar
Wij hopen dat iedereen veel plezier zal beleven aan de Speeltoestellen.
De Speelveldcommissie
Arthur Bosch, Jaco Meijboom, Arco Kerstens, Chantal van Engelen-van Marion en Enrico Stout

Nikantes heeft een Vertrouwenspersoon vanaf het seizoen 2016-2017
Sportplusvereniging Nikantes wil een (sociaal) veilige korfbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier kan
korfballen of Jeu de Boulen en zich ook echt thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de
vereniging er alles aan moeten doen om zaken zoals treiteren en pesten, agressie en geweld,
discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel als mogelijk moeten
voorkomen.
Ongewenst gedrag komt overal voor en kán dus – helaas – ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat
voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste
zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren.
Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan
ook kunnen reden zijn dat je er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon
terecht te kunnen, die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft.
Als jij graag met iemand erover wilt praten, neem dan contact met mij op en wij gaan samen op zoek naar
een oplossing. Komen wij er samen niet uit, dan ga ik in overleg met jou, verder kijken wat we eraan kunnen
doen.
Blijf er dus niet mee rondlopen en neem gerust contact op!
Je kunt ook contact opnemen met een onafhankelijk persoon buiten Nikantes over onacceptabel gedrag
binnen de sport (zoals pesten, machtsmisbruik, doping gebruik, omkoping en sexuele intimidatie etc) via het
Vertrouwenspunt Sport van het NOC*NSF via het telefoonnummer: 0900 – 202 55 90.

Groetjes Ella Ameling
Je kunt mij bereiken op: vertrouwenspersoon.nikantes@gmail.com

U kunt de volgende afvalsoorten inleveren bij Afval Loont ten gunste van de vereniging:

Meldt dat u het komt brengen voor Nikantes, dan scannen zij onze pas en verschijnt de naam: Enrico Stout

NIKANTES VELDPROGRAMMA (versie 26-03-2017)
Kijk altijd voor het meest recente overzicht in de Sportlink app, de wekelijkse Tussendoor of op de KNKV site
Wedstrijdprogramma 2e helft veld (versie zo 26-03-2017)
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017
1-4-2017

15:30
13:45
14:30
16:00
14:00
11:45
10:30
11:00
9:00

Seolto 1
Seolto 2
OZC 5
NIO 6
Olympia (S) B2
KCC/SO natural C3
ADO D1
Dijkvogels D2
Twist E4

Nikantes 1
Nikantes 2
Nikantes 3
Nikantes 4
Nikantes B1
Nikantes C1
Nikantes D1
Nikantes D2
Nikantes E1

8-4-2017
8-4-2017
8-4-2017
8-4-2017
8-4-2017
8-4-2017
8-4-2017

14:00
12:30
11:15
11:15
10.30
9:30
9:30

Nikantes 1
Olympia (S) 1
Nikantes 2
Olympia (S) 2
Nikantes B1
OZC B2
Nikantes C1
KCC/SO natural C3
Opening Speeltoestellen daarna Kangoeroe Klup
Nikantes D1
ADO D1
Nikantes E1
Twist E4

15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017
15-4-2017

16:00
14:30
17:30
13:00
12:00
11:00
11:00
10:30
10:00
10:00

Nikantes 1
Nikantes 2
Nikantes 3
Nikantes 4
Nikantes C1
Nikantes D1
Nikantes D2
Kangoeroe Klup
Nikantes E1
Nikantes F1

NIO 1
NIO 2
Twist 6
Dijkvogels 5
DES (D) C3
Olympia (S) D1
NIO D1

22-4-2017
22-4-2017
22-4-2017
22-4-2017
22-4-2017

11:00
10:30
9:45
11:00
12:00

Nikantes D2
Kangoeroe Klup
Nikantes F1
Nikantes G1 (uit)
Sporting Trigon G1

Dijkvogels D2

Nieuwerkerk E6
ODO F1

DES (D) F1
Albatros G1
Nikantes G1 (uit)

6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017
6-5-2017

16:00
14:30
11:00
14:00
12:45
12:15
12:00
10:40
15:00
9:00

Dijkvogels 1
Dijkvogels 2
Nikantes 3
Nexus 4
Reeuwijk B1
Vriendenschaar (B) C2
Oranje Wit (D) D2
Twist D2
KCC/SO natural E2
Olympia (S) F1

Nikantes 1
Nikantes 2
Thor (R) 3
Nikantes 4
Nikantes B1
Nikantes C1
Nikantes D1
Nikantes D2
Nikantes E1
Nikantes F1

13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017
13-5-2017

16:00
14:30
12:30
17:30
11:45
10:45
10:45
10:30
9:45
9:45
9:45

Nikantes 1
Nikantes 2
Thor (R) 3
Nikantes 4
Nikantes B1
Nikantes C1
Nikantes D1
Kangoeroe Klup
Nikantes D2
Nikantes E1
Nikantes F1

ADO 1
ADO 2
Nikantes 3
Nexus 4
Reeuwijk B1
Vriendenschaar (B) C2
Oranje Wit (D) D2

20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017
20-5-2017

15:30
14:00
11:10
15:30
11:30
10:00
10:00
11:30
9:00
11:00

Ventura Sport 1
Ventura Sport 2
Twist 6
Dijkvogels 5
OZC B2
DES (D) C3
Olympia (S) D1
NIO D1
Nieuwerkerk E6
ODO F1

Nikantes 1
Nikantes 2
Nikantes 3
Nikantes 4
Nikantes B1
Nikantes C1
Nikantes D1
Nikantes D2
Nikantes E1
Nikantes F1

23-5-2017

19:30 Nikantes B1

Twist D2
KCC/SO natural E2
Olympia (S) F1

Olympia (S) B2

27-5-2017 16:00 Nikantes 1
Blauw Wit (K) 1
27-5-2017 14:30 Nikantes 2
Blauw Wit (K) 2
27-5-2017 13:00 Nikantes 3
OZC 5
27-5-2017 17:30 Nikantes 4
NIO 6
27-5-2017 10:45 DES (D) F1
Nikantes F1
27-5-2017 11:00 Nikantes G1 (uit)
Sporting Trigon G1
27-5-2017 12:30 Thor (R) G1
Nikantes G1 (uit)
Mogelijk wordt 1 van de wedstrijden van 27 mei nog verplaatst

MAG IK JULLIE VOORSTELLEN AAN DE TC VAN 2016-2017:
Daphne Prevo
Momenteel ben ik speelster van het 4e.
Ik ben voorzitter van de TC en behartig met name seniorzaken. Ik ben bereikbaar via
daphnetcnikantes@gmail.com of 06-43028994.

Corné van der Sluijs
Voor degene die mij nog niet kennen. Ik ben Corné van der Sluijs en ben op het
moment speler van het 1e. Verder ben ik dit jaar trainer/coach van de D1 en
verantwoordelijk voor de indeling van de scheidsrechters. Nu maak ik ook deel uit van
een vernieuwde TC. Hier zal ik mij bezig houden met scheidsrechterszaken en
seniorenzaken en zal ik dus aanspreekpunt zijn voor senioren. Zijn er vragen dan ben
ik te bereiken op het volgende mailadres: corne.nikantestc@gmail.com of telefonisch
via 06-57586284.
Bernadette Kusters
Mijn naam is Bernadette Kusters en ik ben 27 jaar. Op dit moment ben ik speelster in
het 3e. Ik ben misschien pas een jaartje lid bij Nikantes, maar ik ben hiervoor jarenlang
lid geweest bij een andere vereniging. Ik korfbal dan ook al sinds mijn 9e. Deze
jarenlange korfbal/verenigingservaring wil ik, samen met mijn frisse blik bij Nikantes,
inzetten door plaats te nemen in de TC. Hierbinnen zal ik me vooral bezig houden met
het plannen en regelen van oefenwedstrijden en toernooien. Daarnaast behartig ik
jeugdzaken en zal hierbij het aanspreekpunt zijn voor de B en C teams. Bij vragen of
opmerkingen kun je me op het veld altijd even aanschieten, even een mailtje sturen
naar: bernadette.nikantestc@gmail.com of even bellen/appen naar 06-42959659.
Chantal van Marion
Momenteel ben ik een speelster van het 3e. Binnen de vereniging ben ik ook coach van
het G team en organiseer ik activiteiten met de jeugd commissie. Binnen de TC zal ik
grotendeels de administratie voor mijn rekening nemen, behartig ik jeugdzaken en ben
ik het aanspreekpunt voor de E en de F. Mocht je nog vragen hebben, kan je altijd
contact met mij opnemen via chantal.nikantestc@gmail.com of via 06-24215356.

Ilse van Schouwen
Ik ben Ilse van Schouwen, 26 jaar en korfbal al sinds 1997 bij Nikantes. Al jaren ook
met plezier en daarom vind ik het erg leuk om wat terug te doen voor de vereniging in
de vorm van TC-lid. Momenteel speel ik in het 2e en train/coach ik de B1. Binnen de TC
zal ik de jeugdzaken op mij nemen, daarbij ben ik het aanspreekpunt voor de D teams.
Mocht je vragen hebben, kan je me bereiken via ilse.tc.nikantes@gmail.com of via 0614532191.
Naomi Meijboom – van Kralingen
Momenteel ben ik trainer/coach van de F1 en speelster van het 1e. Ik ben bestuurslid
met TC zaken in mijn portefeuille, ik ben de schakel tussen de TC en het bestuur en
ondersteun de TC daar waar nodig is. Bij vragen of opmerkingen ben ik bereikbaar via
naomi.vankralingen@gmail.com of 06-26701163. Uiteraard mag je me ook altijd even
op het veld aanspreken.

Adressen van verenigingen tref je aan op de KNKV site
De rechtstreekse link daarna toe staat ook op onze site onder Wedstrijden en dan Adressen Uitwedstrijden.
http://www.knkv.nl/knkv-corporate/algemene-info/contact-en-route/

Ouders let op!!!
Je kunt ook de Sportlink app downloaden in de Playstore (iphone en Android). Met het lidnummer van uw
kind en met het emailadres waarmee u zich hebt aangemeld bij inschrijving, kunt u inloggen.
Je ziet dan gelijk de wedstrijden van uw kind. Je kan dan ook heel makkelijk klikken op het adres van de
vereniging en vio Google Maps krijg je ook gelijk de route naar de vereniging.

Wij zijn Joop, Marjolein, Wesley, Chantal, Daphne en Cathy en wij zijn de JC.
Wij organiseren dit seizoen een hoop leuke en sportieve activiteiten organiseren voor jong en oud! Soms
ontkomen we er niet aan om bij een activiteit een kleine bijdrage te vragen.
Heeft u vragen, tips of ideeën schroom niet schiet ons aan of mail ons op:
jeugdcommissienikantes@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Cathy

REKEN JE BARBON ELKE WEEK AF ALSTUBLIEFT
We zijn alweer 2 weken bezig op het veld, en de ouwe gewoonte van opschrijven op een barbon is ook al
weer aardig aan het groeien. Even een op frisser en a.u.b. willen jullie je hier aanhouden, de barbon dient
elke week afgerekend te worden.
Doe dat bij voorkeur aan het eind van je thuisdag of op een trainingsavond, en doe dat dan direct bij
binnenkomst want op trainingsavonden ga ik altijd nadat de jeugd weg is ook naar huis met de kas uiteraard.
Houdt er ook rekening mee dat we de ene week thuisspelen en dan een weekend allemaal uit.
Het is soms bijna ondoenlijk om als de bonnen langer blijven staan iedereen via mail aan te schrijven, soms
heb ik daar een hele avond voor nodig, bonnetje tellen, mailadres opzoeken, mail maken enz. Ik hoop dat
jullie mij verrassen.
Groeten Nel.

TRAININGSTIJDEN VELD

De actuele trainingstijden staan altijd op de site en in de wekelijkse Tussendoor.

Wil jij of ken je een bedrijf die ook een sponsordoek wel zou willen hebben?? De kosten zijn € 60.50 voor het
eerste jaar en daarna € 50.00 per jaar. De doeken gaan gemiddeld maximaal 5 jaar mee. De
sponsorovereenkomst is per jaar opzegbaar. Neem contact op met Andre, Naomi of Enrico als je iemand
hiervoor weet.

Wedstrijdsecretariaat jeugd:
De jeugdspelers van de F t/m B kunnen zich voor wedstrijden afmelden bij:
Cathy Nijssen
huizenijssen@kpnmail.nl, 06-43277489
Graag uiterlijk woensdagavond voor de eerstvolgende zaterdag. Als je het al eerder weet, dan graag dit
eerder laten weten.
De senioren schrijven af bij hun aanvoerder. Deze zal dan een vervanger moeten regelen.

NEEM JE OUD PAPIER MEE NAAR DE
BOTREEP
JE KUNT HET KWIJT IN 1 VAN DE BLAUWE
CONTAINERS NAAST DE 2 GRIJZE
OPBERGHOKKEN
WIJ KRIJGEN € 16.00 PER VOLLE BAK WAT
RECHTSTREEKS VLOEIT NAAR DE
VERENIGINGSKAS

Rotterdampas 2017
Ook in 2017 doet Nikantes mee aan de
Rotterdampas.
Jeugd en volwassenen kunnen dan korting
krijgen op hun contributie. Geef je
pasnummer 2016 door aan Mirjam of Enrico
(Jeu de Boulers kunnen terecht bij Nel).
Je ontvangt dan € 20.00 korting op de
contributie en geen € 25.00 zoals de
Rotterdampas beloofd. Dat komt omdat wij €
20.00 per gedeclareerde Rotterdampas
ontvangen en geen € 25.00.

Bestellen bij Bol.com via de Nikantes site
Als je van plan bent om iets te gaan kopen via bol.com, ga dan eerst even naar de
Nikantes site en klik dan vervolgens op de Bol.com afbeelding. Als je daarna iets koopt via
hun site, krijgen wij daar commissie over. Nikantes doet namelijk mee aan het zogenaamde
partnerprogramma. Het levert de vereniging inmiddels aardig wat geld op. Zelf kost het je
niets!!! Het heeft al heel wat opgeleverd.

Van de secretaris
We gaan weer beginnen aan het 2e helft veldseizoen.
Als jij in de loop van een seizoen gaat verhuizen, ander telefoonnummer krijgt of een ander emailadres, geef
dit dan tijdig aan mij door. Nikantes leden krijgen via mij de wekelijkse Tussendoor gemaild. Ouders kunnen
dit krijgen, de kinderen natuurlijk zelf ook als ze wat ouder zijn. Ook opa’s en oma’s die graag op de hoogte
willen blijven van het Nikantes nieuws, kunnen zich bij mij aanmelden. Dan neem ik je emailadres op in de
Nikantes emailgroep.
Mocht je je lidmaatschap bij Nikantes willen beëindigen, doe dit dan voor 01-05-2017 via het
uitschrijvingsformulier dat je kunt vinden op de site. Als je opzegt na 01-05-2017 ben je de contributie
verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen (dus tot 01-07-2018).
Mocht je ergens vragen over hebben dan kun je mij altijd aanspreken of mailen.
Enrico Stout
Secretaris Nikantes
enrico.stout@upcmail.nl

Contributie uitleg van de penningmeester
Hierbij nog een berichtje van mijn kant. De Rotterdampas kan nog steeds ingeleverd worden. Je krijgt dan
20,00 euro korting op de contributie.
Ook even iets over onze extra inkomsten via Bol.com, de Vriendenloterij, De Grote Club Aktie en natuurlijk
Afval Loont en het inleveren van oud papier. Iedereen die hier op wat voor manier een bijdrage aan levert
heel erg bedankt. Dit brengt toch een heel mooi bedrag op voor onze vereniging.

Contributie seizoen 2016-2017
Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2016 tot 01-07-2017.
Je leeftijd op 01-10-2016 bepaalt in welke categorie je valt.

Mocht u vragen hebben over uw contrubitie of op ander financieel gebied, dan kunt u altijd bij mij terecht.
Maakt u al gebruik van de automatische incasso?? Dit is heel erg handig voor u en voor ons. Neem
hiervoor contact op met mij, dan regelen we dit.

Mirjam van Hamburg
Penningmeester Nikantes
mirjamvanhamburg@hetnet.nl

Op zoek naar veld of zaalschoenen?
Lever je gebruikte schoenen in bij Nikantes
Gun veld en zaal schoenen een tweede ronde, want weg gooien
is zonde....Heel herkenbaar, seizoen voorbij schoenen in het vet
en dan is het na een wel verdiende vakantie, of heerlijk
zaalseizoen weer tijd om de schoenen uit het vet te halen en ze
te passen....en dan passen ineens je voeten er niet meer
in......Dan kan je naar de sport winkel gaan en een nieuw paar
aanschaffen, maar wij hebben een andere oplossing: Je kan en
mag je te kleine veld en zaalschoenen inleveren bij de
onderstaande personen, wij gaan inventariseren en willen deze
schoenen aan de man gaan brengen tijdens de eerste training
avonden. Wij willen deze schoenen gaan verkopen voor een
klein symbolisch bedrag nl € 2,50 als u gebruikte veldschoenen inlevert en € 5,00 als u niets inlevert. Wat wij
hiermee ophalen komt geheel ten goede voor de jeugd! En voor die € 5,00/€ 2,50 heeft u geen nieuwe
schoenen in de winkel maar wel schoenen die maar een seizoen zijn gedragen......Om te inventariseren,
kunt u alvast aangeven in welke maat schoenen de voeten niet meer passen en welke maat schoenen deze
voeten graag wel willen hebben om een wedstrijd te spelen zonder zere tenen!

Wij zijn bereikbaar per mail, telefoon en de app......
Cathy Nijssen => huizenijssen@kpnmail.nl => 0613196722
Daphne Prevo => daphneprevo28@gmail.com => 0643028994
Daphne Houwerzijl =>mdcthouwenzijl@upcmail.nl => 0651899055

Werkstukken/spreekbeurten
Als jij van plan bent om een werkstuk te maken of een spreekbeurt te houden over
korfbal en Nikantes, dan zijn wij daar natuurlijk blij mee. Wij kunnen je voorzien van
informatie. Vanuit het KNKV kun je een spreekbeurt of werkstuk pakket ontvangen.
Dit kunnen we voor je aanvragen (neem contact op met Enrico). Van Nikantes krijg
je allerlei leuke dingen om uit te delen aan je klasgenoten, of leuke dingen om bij je
werkstuk te plakken. Als je een korf of een bal mee wilt nemen naar de klas, kan
dat natuurlijk ook. Graag horen wij hoeveel kinderen je in je klas hebt als je een
spreekbeurt gaat houden. Neem in alle gevallen contact op met Enrico Stout
(enrico.stout@upcmail.nl, 06-10747638).

Nikantes wordt ondersteund door:
ACWBV
Afval loont
All-Kit BV
Arnold Aijkens
Bakker Sliedrecht Electro Industrie BV
Beauty Salon Mariposa
Bloemistic
Bol.com
Bouwkundig Adviesburo Baas BV
Chinees Indisch Restaurant “Zilver Rijn”
Club van 50
De Banden Service (DBS)
Drukkerij Plusprint
Flextra Teamwork West BV
Grote Club Actie
Haarsalon Jaclyn
He-Techniek
Hiemstra Sport BV
Huso Graphics
Inside Network Interior Projects
Kwaliteitsslagerij de Rijke
Lightfeet The Floor Company
Loodgieters- en installatiebedrijf Zondervan
Loodgieters- en installatiebedrijf Reinerman BV

M-translations
Mammoet
Meerbouw Rotterdam BV
Mundo Steigers BV
NLDoet
Oranjedak BV
Oranjefonds
Pak Boli
Pizzeria La Strada
Randstadfinancieeladviesgroep
Rotterdam Sport Support
RReclame
Sarens BV
Stichting Specsavers Steunt
Synorga
Tetrix Kantoor BV
Traas Ongediertebestrijding BV
Uitvaartzorg Hoogvliet
Van Gansewinkel Nederland BV
Vriendenloterij
Willems Vastgoedonderhoud
W&S Onderhousbedrijf

De Nikantes Nieuwsbrief wordt gemaakt door Enrico Stout. Heb jij ook berichten voor in de Nieuwsbrief? Of
wil je met een ander/meer e-mailadressen de Nieuwsbrief ontvangen? Mail dit dan naar
enrico.stout@upcmail.nl Volg Nikantes op:

