
 

 
  
 
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2019-2020 
Zondag 14-07-2019 
 
 
Hallo allemaal, 
 
Dit is alweer het allerlaatste Tussendoortje van dit seizoen. We gaan nu lekker vakantie vieren en het 
eerste Tussendoortje zal ergens eind augustus weer verschijnen. 
Uiteraard kan je op donderdagavond nog boulen, beachen, hardlopen e.d. 
Langs deze weg willen wij Paul bedanken voor zijn trainerschap afgelopen 2 seizoenen. Wij wensen 
hem veel succes bij zijn nieuwe club en we zien elkaar vast nog wel ergens op de korfbalvelden. 
Uiteraard bedanken we ook alle overige trainers voor hun inzet afgelopen seizoen. 
We heten Chris van Dijk welkom als nieuwe trainer van de selectie, voor velen een oude bekende. Wij 
wensen hem veel succes komend seizoen. 
We gaan nu genieten van weekendjes zonder korfbal en beginnen dan in augustus weer met de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen. 
 
Groet, 
Andre 
 
 
Beach donderdagen 
De komende donderdagen in juli en in augustus zullen we open zijn op de donderdagavonden. 
De kantine is dan open vanaf 18.30 uur. 
19.00 uur Start Jeu de Boulen (3 potjes). 
20.00 uur Start Beachen voor A en senioren en andere belangstellenden. 
 
Uiteraard is de jeugd ook van harte welkom om, op eigen gelegenheid, te beachen van 19.00-20.00 
uur. 
 
 
Schoenenbeurs 
Zijn er mensen die de schoenenbeurs over zuden willen nemen vanaf het aankomende seizoen? 
Mochten er geen gegadigden komen, dan wordt de schoenenbeurs opgeheven. Heb je belangstelling 
hiervoor, meldt je dan bij een bestuurslid. 
 
 
Kandidaten voor het voorzitterschap 
Zoals je weet stopt Andre als voorzitter. Kandidaten voor deze post kunnen zich tot 01-09-2019 
melden bij 1 van de bestuursleden. 
 
 
Afmelden voor wedstrijden met ingang van het nieuwe seizoen 
Cathy Nijssen is gestopt met het wedstrijd secretariaat van de jeugd. Wij bedanken Cathy voor haar 
inzet in de afgelopen seizoen. 
 
Ilse en Chantal zullen het van haar overnemen. 
 
Afmelden voor de wedstrijden A, B en C mag bij Ilse van Schouwen. 
ilse.tc.nikantes@gmail.com  
 
Afmelden voor de wedstrijden F, E en D mag bij Chantal van Marion. 
chantal.nikantestc@gmail.com 
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Contributie seizoen 2019-2020 
 
Hieronder tref je aan de contributiebedragen die gelden van 01-07-2019 tot 01-07-2020. 
Je leeftijd op 31-12-2019 bepaalt in welke contributiecategorie je valt. 
Niet spelende leden betalen de helft van de van toepassing zijnde contributie categorie. 
 
Als je zelf de contributie overmaakt, graag dan het te betalen bedrag aanpassen. 
 

     

Contributiebedragen 2019-2020 NIEUW  

     
Categorie Bedrag    

     
Welpen   €         9,25   5 t/m 6 jaar 

Pupillen  €        11,10   7 t/m 11 jaar 

Aspiranten  €        14,30   12 t/m 15 jaar 

Junioren  €        19,70   16 t/m 18  jaar 

Senioren  €        23,00   19 jaar en ouder 

G-team  €        10,30     
Niet spelend  €        11,50     
Kangoeroe Klup seizoen  €        31,00     

     

     

     

Contributiebedragen 2018 -2019 OUD  

     
Categorie Bedrag    

     
Welpen   €         8,80   5 t/m 6 jaar 

Pupillen  €        10,75   7 t/m 11 jaar 

Aspiranten  €        13,90   12 t/m 15 jaar 

Junioren  €        19,20   16 t/m 18  jaar 

Senioren  €        22,60   19 jaar en ouder 

G-team  €        10,00     
Niet spelend  €        11,30     
Kangoeroe Klup seizoen  €        30,70     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

SPEEL JIJ OOK MEE MET DE VRIENDENLOTERIJ? KOPPEL JE LOT DAN AAN NIKANTES 

Nikantes ontvangt dan gegarandeerd de helft van je maandelijkse inleg. 

Waarom zou je eigenlijk meespelen? Nou om 2 redenen. Ten eerste maak 

jezelf kans op heel veel leuke prijzen. Daarnaast gaat de helft van je inleg 

gegarandeerd naar Nikantes. Er spelen momenteel 18 loten mee voor 

Nikantes. Dit levert de Clubkas jaarlijks gegarandeerd € 1.000,00 op!! We willen 

het aantal loten graag verdubbelen. Waarom? Omdat we binnen 1-2 jaar twee 

belangrijke dingen willen realiseren. Ten eerste speelt er de vervanging van het 

kunstgrasveld. Dat zal veel geld gaan kosten en als we zelf iets extra’s willen, 

zullen we ook zelf een financiele bijdrage moeten leveren. Daarnaast gaan we 

binnen een paar maanden een Boulesdrome realiseren. De achterste Jeu de 

Boules bak zal overkapt gaan worden. Kortom we kunnen de aankomende jaren 

wel wat extra geld gebruiken. Een lot kost € 13.50 en er zijn 14 trekkingen per 

jaar. 

Vul nu dan ook het formulier in om mee te spelen en steun kv Nikantes. Bedankt alvast. 

Klik hier om naar het invulformulier te gaan: 

https://www.vriendenloterij.nl/web/Meespelen.htm?beni=135332 

 
Club van de Week actie € 10.000,00 
Als we minimaal 20 loten hebben die meespelen op naam van kv Nikantes, kunnen we ons aanmelden 
voor de actie Club van de Week en € 10.000,00 krijgen om onze doelen te realiseren. Deze actie loopt 
tot 01-01-2020. Wij zouden in aanmerking kunnen komen voor deze € 10.000,00 maar dan moeten we 
dus wel minimaal 20 meespelende loten hebben. 
 
Heb je al een bestaand lot en speel je nog niet mee op naam van kv Nikantes? Dan kun je heel 
eenvoudig je lot omzetten door te bellen naar de Klantenservice van de Vriendenloterij: 088-0201020. 
Je hoeft dan alleen te vragen om je huidige lot te koppelen aan kv Nikantes. 
Bij de eerstvolgende bankafschrijving zie je dan dat je speelt op naam van kv Nikantes. Naast je lot 
nummer staat dan: U steunt kv Nikantes 
 
Als we meer dan 20 loten hebben, kunnen we tot 01-01-2020 elke week in aanmerking komen voor 
maar liefst € 10.000,00. 
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