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Pasfoto’s in Sportlink 
Momenteel staat 90% van de spelende leden in Sportlink met een mooie foto met het Nikantes tenue 
en met een witte achtergrond. Aangezien dit er wel mooi en professioneel uitziet, willen we proberen 
om de resterende 10% ook zo te gaan plaatsen. 
 
Dat betekent dat er sommige mensen nog op de kiek moeten gaan met hun Nikantes shirt. 
 
Dit moet gebeuren voor zaterdag 08-09-2018. Gedurende de veldcompetitie is het namelijk niet meer 
mogelijk om pasfoto’s te wijzigen. 
 
De volgende mensen moeten nog even op de kiek: 
Shelly van Bree 
Shalini Chakawri 
Ricardo Jansen 
Lex Maagdenberg 
Esmay Noordzij 
Mathy Roefs 
Svetlana Sierhuis 
Fender Weijts 
 
Het extra zaalteam zullen we tussen de veldcompetitie en de zaal op de foto zetten. 
 
Meldt je dinsdagavond 28-08-2018 even bij Enrico met je Nikantes shirt aan als het kan, dan maak ik 
even een goede foto van je die we dan bewerken (achtergrond maken we wit). 
 
 
Seniorenteams 
Momenteel hebben we op het veld 3 seniorenteams. In de zaal komt er een extra seniorenteam in 
actie bestaande uit: 
Mariska, Kirsten, Sandra, Lisette en Marith 
Kim, Tom, Tim, Arco en Geert-Jan 
 
Zij zullen gaan spelen in de Breedteklasse. Op het veld gaan ze op de donderdagavond alvast 
meetrainen om weer de nodige conditie op te doen. Wij wensen iedereen veel plezier. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
WIJZIGING IN SPORTLINK 
 
Beste leden tot 16 jaar, ouders en verzorgers, 
 
Met ingang van het nieuwe seizoen kunnen leden tot 16 jaar niet meer hun eigen gegevens wijzigen 
zoals de spelerspasfoto, adresgegevens, telefoonnummer(s), zichtbaarheid in de app en de e-
mailvoorkeuren. Dit is naar aanleiding van de ingang van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), ook wel bekend als de nieuwe privacywet. Deze stelt dat kinderen tot 
16 jaar niet zelf mogen aangeven of zij met naam en/of foto zichtbaar willen zijn binnen een platform, 
in dit geval Sportlink. 
Kinderen tot 16 jaar kunnen deze gegevens niet meer wijzigen. Ouders kunnen deze gegevens nog 
wel wijzigen. Om als ouder de gegevens te wijzigen in Sportlink, moet een emailadres van de ouders 
geregistreerd staan in Sportlink. Mocht dit nog niet het geval zijn, of het emailadres van de ouder 
wijzigt, dan kun je hiervoor een email sturen naar Enrico Stout waarin je aangeeft welk mailadres 
geregistreerd moet worden voor welk kind. Zodra het emailadres van de ouder bij de club 
geregistreerd staat, kun je als ouder na het inloggen, kiezen voor welk kind je persoonlijke gegevens 
wilt wijzigen. Er komt een menu bij in de app: ‘Mijn kinderen’. Daar wijzig je de persoonlijke 
instellingen van één of meerdere kinderen. 
Meer informatie kun je nalezen: 
https://support.sportlink.nl/nl/support/solutions/articles/9000149838-persoonlijke-instellingen-wijzigen-
van-kinderen-onder-16-jaar 
 
Enrico 
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Belangrijke wijzigingen met ingang van nu 
De wedstrijdduur bij alle senioren is terug gebracht naar 2x 30 minuten op het veld en in de zaal. 
De peildatum van 1 januari is verschoven naar 31 december. 
Ploegen in het wedstrijdkorfbal kunnen 2x per wedstrijd een Time Out aanvragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

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@ziggo.nl => 0613196722 
Daphne Prevo => daphneprevo28@gmail.com => 0643028994 
Daphne Houwerzijl =>mdcthouwenzijl@upcmail.nl => 0651899055 
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