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Donatie doen voor de overkapping? 
Uiteraard zijn wij heel erg trots en blij met de 55 extra loten die voor Nikantes mee gaan spelen in de 
Vriendenloterij. Hierdoor kan de overkapping er versneld gaan komen. 
 
Tijdens de Belavond hoorden wij van zowel korfballers als Jeu de Boulers dat zij liever geen lot wilden 
van de Vriendenloterij, maar wel bereid waren om een 1 malige donatie te doen. Uiteraard kan dit 
natuurlijk (de eerste donaties zijn al gedaan door leden! Waarvoor heel veel thanx). 
 
Wil je een bedrag storten dan kan dit naar het banknummer: 
NL57 INGB 0000 516295 t.n.v. korfbalvereniging Nikantes 
o.v.v. OVERKAPPING 
 
Wil je een bedrag contant geven, dan is dat ook helemaal prima. Korfballers en Jeu de Boulers kunnen 
hiervoor terecht bij Enrico, Nel of Mirjam. 
Heb je liever een betalingsverzoek op je emailadres, of telefoonnummer? Ook dat kan. Neem dan even 
contact op met Enrico (06-10747638, enrico.stout@upcmail.nl). 
Je krijgt dan van mij een betalingsverzoek voor het door jou gewenste bedrag voor de overkapping. 
 
Lot omzetten en meespelen voor Nikantes 
Doe je mee aan de Vriendenloterij maar weet je niet of je voor Nikantes meespeelt? Kijk dan bij je 
Afschrijving op je Bankrekening. Als daar naast je lotnummer staat: U steunt kv Nikantes, speel je voor 
ons mee. Zo niet dan kun je dit als je wilt zelf omzetten. Je moet dan de Klantenservice bellen op 
werkdagen tussen 09.00 en 21.00 uur en op zaterdag tussen 09.30 uur en 16.00 uur. Je kunt dan heel 
gemakkelijk telefonisch je lot omzetten om mee te spelen voor Nikantes. 

 
 
DIGITALE ALGEMENE LEDENVERGADERING MAANDAG 12-10-2020 
Alle korfballers en alle Jeu de Boulers hebben op zaterdag 03-10-2020 een mail gekregen om digitaal 
mee te doen aan de eerste online ALV van Nikantes. Als je je aanmeldt kun je daarna stemmen op de 
3 bestuursleden die herkozen moeten worden. Ook kun je reageren op het nieuwe Huishoudelijke 
Reglement en op het algemene jaarverslag en het financiele jaarverslag. Uiteraard kun je ook op- en 
aanmerkingen geven.  
Het Nikantes bestuur komt maandag 12-10-2020 fysiek bij elkaar en dan tellen we het aantal stemmers 
(degene die zich digitaal aangemeld en gestemd hebben op de herkiesbare bestuursleden). Wij 
bespreken dan de resultaten en geven jullie allemaal een gepaste reactie. Ook zullen we alle vragen 
die gesteld worden bundelen en ook nog onder iedereen verspreiden. 
Wij hopen dat deze eerste nieuwe opzet van digiaal een ALV houden ons en jullie bevalt. Dan kunnen 
we dit in 2021 mogelijk gaan herhalen. 

 
Heb je de mail niet ontvangen zaterdagavond? Check dan je Spam email box/ Reclame. 
Mogelijk dat de mail daar in beland is. 
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Stem op kv Nikantes in de actie van Rabobank Clubsupport voor de Overkapping 
Kv Nikantes is geselecteerd om mee te doen in 2020 bij de actie van de Rabobank Clubsupport. De 
Rabobank Rotterdam verdeelt in 2020 maar liefst € 80.000,00 onder 36 (aantal kan nog iets hoger 
worden) verenigingen en Stichtingen in hun werkgebied. Dat betekent dus dat er gemiddeld  
€ 2.222,22 beschikbaar is (als alle 36 hetzelfde aantal stemmen zouden hebben). Dit bedrag kan dus 
hoger worden als veel meer mensen dan gemiddeld op ons (gaan) stemmen!! 
 
Onze vraag is dan ook of iedereen die een Rabobank rekening nummer heeft op ons wil stemmen. 
Vraag ook aan ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, buren die een Rabobankrekening hebben om op 
ons te stemmen. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag dat aan ons wordt toegekend! Het kan 
oplopen naar € 5.000,00!!! 
 
Stemmen kan van 5 tot en met 25 oktober 2020. In november 2020 horen wij dan de hoogte van het 
bedrag. 
 
Hoe kun je stemmen? 
Door in te loggen in de Rabobank app of op de website van de Rabobank en via ‘Zelf regelen’ en 
vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. 
Of kijk op rabobank.nl/clubsupport 
 
Hoe vaak mag je stemmen? 
Als het goed is mag je in totaal 5 stemmen uitbrengen op goede doelen en maximaal 2 stemmen op 1 
en hetzelfde doel. Onze vraag is dan ook of je 2x op ons zou willen stemmen. 
 
Heb je geen Rabobank rekeningnummer dan kun je dus niet op ons stemmen. 
 
Stuur dit bericht ook door aan anderen of deel het op Social Media om mensen met een 
Rabobankrekeningnummer op te roepen om op ons te stemmen. Iedereen alvast heel erg bedankt 
voor de stem en voor het stimuleren van het stemmen. 
 
#RaboClubSupport 
#decooperatieveRabobank 



 

 
 
 
 
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet en de RIVM gelden bij onze 
vereniging de volgende regels: 
 
Iedereen mag sporten binnen de 1,5 meter.  
Hoe gezellig we het ook met elkaar hebben: Knuffelen/omhelzen van elkaar en de trainers laten we 
achterwege. 
We begroeten elkaar met een elleboog of boks. 
De kantine is alle dagen gesloten, het toilet is wel toegankelijk. 
U kunt zich registreren met een QR code die op de picknicktafels en kleedkamers beschikbaar zijn. 
De kleedkamers zijn geopend. Maar kom omgekleed naar het veld en douche thuis. 
De ouders mogen niet op ons terrein blijven wachten tot de kinderen klaar zijn met trainen, de 
kinderen mogen alleen gebracht en gehaald worden. Het is niet toegestaan op het parkeerterrein te 
blijven wachten. 
Deelnemers aan een training of wedstrijd mogen hun fiets of auto op het terrein parkeren. 
De kinderen en trainers dienen voor en na afloop van de training of wedstrijd hun handen te 
ontsmetten met desinfecterende gel (wij stellen deze gel beschikbaar) of de handen te wassen met 
zeep bij onze buitenkraan aan de buitenzijde van de kleedkamers. 
Kom niet eerder naar de training of wedstrijd dan nodig is, dit voorkomt onnodige drukte. 
Blijf na de training en wedstrijd niet langer op het veld dan nodig is, hierdoor maak je ruimte voor de 
volgende groep. 
Loop de aangegeven looproute: bij de mavo-box het veld op, het veld af door het zwarte hek en langs 
het speeltoestel. 
Voor de thuis wedstrijden geldt dat kinderen alleen gebracht en gehaald worden. 
Als uw kind dus sport op de eigen sportaccommodatie, dan vallen chauffeurs niet onder 
teambegeleiding. Zij worden dan als toeschouwer gezien en mogen dus niet blijven kijken. 
Bij uitwedstrijden van jeugdleden t/m 17 jaar vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. 
Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd. 
Indien je met iemand mee rijdt naar een wedstrijd of training bespreek dan van te voren of jullie een 
mondkapje dragen 
Het gedeelte voor de kantine is slechts voor het wisselen van schoenen en dergelijke. Hier houdt 
iedereen zich aan de 1,5 meter, net als op de rest van het terrein. 
Er is tijdens de trainingen en wedstrijden altijd min. 1 persoon van het bestuur aanwezig. 
Het bestuur zal er op toe zien dat de regels gehandhaafd worden en is bevoegd kinderen uit de groep 
te halen mocht daar aanleiding voor zijn. 
 
Bij klachten als koorts, hoesten of verkoudheid blijf je thuis! 
 
Wij hopen voor iedereen zo een omgeving te creëren waar hij/zij zich prettig in voelt. 
Mocht je nog vragen hebben stel ze gerust. 
 
Wesley (06-13971603) en Naomi (06-26701163) 
  



 

 
 
Uitslagen afgelopen week: 

11-16 ODO 4 Nikantes 2 

17-1 Eureka 1 Nikantes 3 

13-4 Olympia (S) 3 Nikantes 4 

2-1 ZKV (Zu) C1 Nikantes C2 

18-7 Weidevogels 5 Nikantes 2 

Verplaatst IJsselvogels C2 Nikantes C1 (do 15-10) 

5-5 't Capproen A2 Nikantes A2 

4-6 (2-2) GKV/Enomics F2 Nikantes F1 

0-6 Avanti/Post Makelaardij D6 Nikantes D1 
 
 
 
Jongste jeugd Nikantes doet goede zaken 
De F1 en de D1 weten mooi te winnen. De D1 was nog puntloos maar zijn nu ook mooi van de 0 af. De 
A2 speelt gelijk en maakt het daardoor spannend. Het 2e wist helaas de goede opmars niet voort te 
zetten. Onze oudere jongeren van Nikantes 3 moesten hun meerdere erkennen in Eureka 1. Hierdoor 
lijken de kansen op een kampioenschap voor Nikantes 3 dan ook verkeken. 
 
Kampioenswedstrijd Nikantes A2- Nikantes A1 
Aanstaande zaterdag 17-10-2020 spelen de beide A teams tegen elkaar. De winnaar zal kampioen in 
hun poule worden. 
 
Bij deze wedstrijd zullen er totaal geen toeschouwers zijn. Alle ouders en andere belangstellenden 
kunnen de wedstrijd mee kijken via een live stream. Meer informatie over hoe en via welk medium dit 
wordt uitgezonden, volgt in de aankomende week. 

 
 
 



 

 
 
 

 

Resterende veldwedstrijden       

Datum Tijd Thuisteam Uitteam Scheidsrechter 

13-10-2020 20:15 DKV (IJ) 1 Nikantes 1 A. (Andre) Houtman 

15-10-2020 19:00 IJsselvogels C2 Nikantes C1 Hofman, C (Casper) 

17-10-2020 13:30 Nikantes 1 Fluks 1 G (Gertjan) Verhagen 

17-10-2020 15:00 Nikantes 2 DES (D) 5 J.W. (Joost) Zelisse 

17-10-2020 12:00 Nikantes 3 Excelsior (D) 7 Verbraak, B A (Brian) 

17-10-2020 10:30 Nikantes A2 Nikantes A1 Meijer, P. (Paul) 

24-10-2020 16:15 Stormvogels (U) 1 Nikantes 1 C. (Carlo) Verhappen 
 

 

 

 

 
 
Zet alvast in je agenda : Zaterdag 14-11-2020 
De eerste oefenwedstrijden in het Sportgebouw Campus te Hoogvliet 
We maken er dan een leuke dag van met de opening van onze kantine in de Campus 
 

20:30 Nikantes 5 WION 7 

19:15 Nikantes 3 WION 6 

18:00 Nikantes 4 WION 5 

16:45 Nikantes C1 OZC C1 

15:30 Nikantes 2 Focus 2 

14:15 Nikantes 1 Focus 1 

13:00 Nikantes A1 Excelsior A1 

12:00 Nikantes A2 Excelsior A2 

11:00 Nikantes C2 Phoenix C3 

10:00 Nikantes D1 KOAG D3 

09:00 Nikantes F1 ODO F1 

09:00 Kangoeroe Klup  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 
  



 

 
 
 
 
 
 

Trainingstijden komende weken 
 
Dinsdag 13-10 en donderdag 15-10: 
Volgens normale schema 
 
Dinsdag 20-10: 
1 en 2 van 20:00 - 21:00 uur ivm wedstrijd 1e (overige teams vrij i.v.m. de herfstvakantie) 
 
Donderdag 22-10: 
1, 2 en 3 van 20:00 - 21:00 uur ivm wedstrijd 1e (overige teams vrij i.v.m. de herfstvakantie) 
 
Dinsdag 27-10 en donderdag 29-10: 
Volgens normale schema 
 
Dinsdag 03-11: 
Volgens normale schema 
 
Donderdag 05-11: 
1e, 2e, A1 en A2 in de zaal, overige teams vrij 
Indien geen akkoord op de inhuur van de campus dan volgen we het normale schema 
en traint iedereen buiten (alle jeugd en senioren) 
 
 
Trainingstijden zaal  
 
Onder voorbehoud: we hebben nog geen akkoord op inhuur campus 
5 november: (i.v.m.) oefenwedstijden: 
Donderdag (grote zaal): 
19:00 - 20:00 A1 en A2 
20:00 - 21:00 1, 2 en 3 
 
Vanaf 10 november: 
Dinsdag (grote zaal):  
20:30 - 21:30 1e en 2e 
19:30 - 20:30 3e, 5e en A1 of A2 (A1 of A2 wisselt per week) 
18:30 - 19:30 C1, C2 en D  
 
Dinsdag (kleine zaal):  
19:30 - 20:30 A1 of A2 (wisselt per week) 
18:30 - 19:30 F 
 
Donderdag (grote zaal): 
20:30 - 21:30 1e, 2e en 3e  
19:30 - 20:30 A1, A2 en 4e (zaalteam) 
18:30 - 19:30 C1, C2 en D  
 
Donderdag (kleine zaal):  
18:30 - 19:30 F 
 
 


