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Seniorleden moeten nieuw shirt aanschaffen 
Hoi allemaal, zoals velen van jullie al weten loopt het 
sponsorcontract van alle shirtsponsors dit seizoen af. Geen van 
de sponsors heeft besloten in deze "rare" tijd het contract te 
verlengen.  
Dit betekend dat jullie het sponsorshirt moeten inleveren en een 
nieuw shirt a € 35,00 moeten aanschaffen. 
De komende weken kan je bij mij je shirt inleveren en je maat 
doorgeven voor je nieuwe shirt. Ik zal de shirts dan eind deze 
maand bestellen zodat ze op tijd binnen zijn. Wil diegene die de 
reserveshirts heeft deze met tas en al ook inleveren? Graag alles 
inleveren voor 20 juni.  
 
Naomi 
 

Nikantes bestuur op zoek naar een Jeugd Bestuurslid 
 
Beste Jeugdleden van de A en B, 
 
Wij (lees; het bestuur) vinden het belangrijk om met onze gehele 
jeugd in contact te zijn. Daarom dagen wij jullie uit om minimaal 6 
maanden en maximaal één seizoen, alleen of met z’n tweeen, deel 
te nemen in het bestuur van onze vereniging. 
 
Jij zal de woordvoerder zijn van onze jeugd en Wesley en ik zullen jou geregeld op 
zaterdag bijpraten over items die spelen binnen de vereniging. Jouw taak is 
voornamelijk om te onderzoeken wat onze jeugd graag anders wil zien of wat ze 
missen. Het kan ook een sponsor-  of ledenwerf activiteit zijn, bedenk het! Jij (lees; de 
jeugd) bepaalt! 
 
Wij zullen je ondersteunen en jij zal vanaf je onderzoek tot de volledig uitwerking er 
aan werken. Onze goedkeuring is er, tenzij er dingen worden bedacht welke in strijd 
zijn met algemene regelgeving, bondszaken of onze eigen gedragsregels. 
 
Bedenk dat het naast leuk ook heel leerzaam kan zijn en dat je het wellicht kan 
gebruiken als stage opdracht voor school. 
 
Lijkt jou het een uitdaging om vanaf het nieuwe seizoen te starten als Jeugd 
bestuurslid en samen met ons te brainstormen over de toekomst, laat dit dan voor 
eind juni weten aan Wesley of aan mij. We zijn benieuwd !! 
 
Groeten, 
Wesley en Jaco 



 

 
 
 
 
In de maand juni kun je op de onderstaande tijden korfballen bij Nikantes (uiteraard 
rekening houdend met de Corona maatregelen): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Contributie nieuws 
Normaal gesproken maken wij in deze tijd van het jaar de 
nieuwe contributiebedragen bekend die gelden vanaf 01-
07-2020. Normaal gesproken had de contributie met 
ongeveer 3% gestegen zodat wij de uitgaven die ook 
jaarlijks stijgen de baas kunnen blijven. 
 
Echter, momenteel is er niets meer normaal en daarom 
heeft het bestuur tijdens de laatste bestuursvergadering 
hier nog eens heel erg goed naar gekeken en met elkaar 
over gesproken. 
 
Wij waarderen het dat heel veel mensen de club trouw blijven ondanks deze bizarre 
en onzekere tijden. Gelukkig hebben jullie niet massaal opgezegd en hebben we dit 
seizoen qua leden het nog redelijk gescoord. Wat ons wel parten speelt is dat er sinds 
maart 2020 natuurlijk ook geen nieuwe leden zich meer hebben aangemeld. Maar 
gelukkig kunnen we nog met bijna hetzelfde aantal teams ook volgend seizoen aan de 
korfbalcompetitie deelnemen. 
 
Er vallen heel veel inkomsten weg. De horeca inkomsten zijn momenteel € 0.00 terwijl 
we tijdens deze periode juist omzet moeten maken, bijvoorbeeld om de hoge 
zaalkosten van volgend seizoen weer te kunnen betalen. Maar er zijn ook minder 
uitgaves (bijv. minder gas, water en licht). Daarnaast kan Nikantes ook een beroep 
doen op een aantal financiele maatregelen die de rijksoverheid heeft ingesteld. 
Uiteraard zullen wij daar een beroep op proberen te doen daar waar mogelijk. 



 

 
 
 
 
Dit gezegd/geschreven hebbende, hebben wij gemeend om jullie trouw aan de club 
maar ook rekening houdende met eventuele prive omstandigheden van velen, de 
contributie met ingang van 01-07-2020 niet te verhogen. Wij denken dat dit voor de 
club momenteel ook nog wel verantwoord is. 
 
  
 
Nikantes G 
Ook onze G gaat weer een beetje opstarten. Zij zijn van plan om bij mooi weer gebruik 
te maken van het Beachcourt op de dinsdagavond van 19.30-20.15 uur. 
 
 
 
Jeu de Boulers op zondagmiddag en op woensdagmiddag 
Ook onze Jeu de Boulers gaan weer voorzichtig aan starten. Je kunt elke 
zondagmiddag en elke woensdagmiddag boulen van 13.30-15.30 uur. Er geldt een 
strik tijdslot hier. Er mogen maximaal 24 personen tegelijkertijd op de buiten banen. 
Als je mee wilt doen op de zondag of woensdagmiddag, dan is de vraag om je 
vantevoren aan te melden bij Nel. 
 
 
 
Jeu de Boulen op donderdagavond 
Een groepje korfballers en een groepje ouders van korfballende leden zijn gestart met 
Jeu de Boulen op de donderdagavond. Dit is vanaf 19.30 uur. Er wordt gespeeld met 
het aantal mensen die dan aanwezig zijn. Bedoeling is om heel de zomer door te gaan. 
Iedereen is van harte welkom. Heb je geen ballen? Geen probleem. Je kunt er een 
paar lenen om te kijken of je het leuk vind. 
Het is wel handig om je even vantevoren op te geven bij Jaco of bij Enrico. 
 
 
 
CORONA NIEUWS 
Al nemen de positieve geteste corona mensen steeds meer af en worden de regels 
steeds meer versoepeld, willen we toch iedereen er op wijzen dat als je klachten hebt 
zoals snotteren, veel hoesten, koorts, weinig smaak en reuk enz, niet naar de korfbal 
te komen. 
 
Bij twijfel kan je natuurlijk het landelijk nummer bellen 0800-1202 om je te laten testen. 
Bij vragen kan je altijd terecht bij Wesley of Naomi (of natuurlijk iemand anders van het 
bestuur). 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


