
 

 
  
Nikantes Tussendoortje 
Seizoen 2020-2021 
Zondag 04-04-2021 
 
 
 
Goed nieuws voor de korfballers: We gaan weer 3x in de week korfballen!! 
Nu de avondklok verzet is naar 22.00 uur en er genoeg enthousiasme en animo is 
om 3x per week te gaan trainen, gaan we dat ook zeker doen! We starten hiermee 
op dinsdag 6 april (de dinsdag na de Pasen). De trainingstijden zijn als volgt: 
 
Dinsdag: 
18:30 - 19:30 F, D, C1 en C2 
19:30 - 20:30 A1, A2 en Senioren 
 
Donderdag: 
18:30 - 19:30 F, D, C1 en C2 
19:00 - 20:00 A1 en A2 
20:00 - 21:00 Senioren 
 
Zaterdag: 
10:00 - 11:00 F, D, C1, C2, A1, A2 en Kangoeroes 
11:00 - 12:00 Senioren 
 
 
 
 
Goed nieuws voor de Jeu de Boulers: We kunnen zelfs 4x in de week Boulen!! 
 
 
Woensdag: 
13:30 – 15:30 uur 
 
Donderdag: 
19:00- 21.00 uur (wordt dus ook weer opgestart 
vanaf donderdag 08-04-2021) 
 
Zaterdag: 
10:00-12:00 uur 
 
Zondag: 
13:30 – 15:30 uur (alleen niet op 1e Paasdag 04-04-2021). 
 
Op zondagmiddag 11-04-2021 is er een activiteit van ETC op het Beachcourt. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Aan alle ouders van de jeugd; 
Als ouder van een jeugdlid mag er al heel lang niet 
meer op het veld gekeken worden naar de training 
van jullie kinderen...  
 
In het kader van anders denken mogen jullie 
uiteraard wel een balletje gooien op de Jeu de 
Boules banen. Zijn jullie lekker sportief bezig en blijf 

je niet heen en weer rijden       

 
Wij hebben genoeg boules setjes om eens te 
boulen, dus dat kan jullie niet weerhouden. 
 
Uiteraard geldt ook op de banen de 1,5 mtr. en niet 
onderling wisselen. In 4 tallen is wel mogelijk. 
 
Spreek eens met elkaar af, of daag elkaar uit....  
 
Zelf ben ik er in ieder geval op de donderdagavond om te boulen. Zie ik je wellicht  
daar een keer om 19.00 uur? Mag natuurlijk ook een keer op de zaterdag. 
 
Veel plezier gewenst allemaal ! 
 
Jaco Meijboom, voorzitter Nikantes 
 
 

  



 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Opzeggen korfbal lidmaatschap voor 01-05-2021 
Het korfbalseizoen is heel anders gelopen dan we uiteraard met zijn allen hadden 
gehoopt en gewenst. Misschien is er in mei of juni 2021 meer mogelijk: dat gaan we 
misschien op de eerstvolgende persconferentie van dinsdag 13-04-2021 horen. 
 
De voorbereidingen voor het seizoen 2021-2022 zijn eigenlijk toch ook al weer in gang 
gezet. Wij hebben er goede hoop op dat we “gewoon” weer korfbalwedstrijden kunnen 
spelen vanaf 01-09-2021. Misschien zonder publiek en/of misschien zonder het 
traditionele handen schudden, maar de verwachting is realistisch om er van uit te gaan 
dat we volgend seizoen min of meer terug kunnen gaan naar het nieuwe normaal. 
Hopelijk kan er ook gewoon een normaal zaalseizoen dan plaatsvinden. 
 
Naar verwachting zullen wij rond 15-05-2021 de teamopgaves moeten gaan doen voor 
het nieuwe seizoen. De TC zal bekijken hoeveel teams en welke teams we inschrijven 
voor het nieuwe korfbalseizoen. 
 
Als je volgend seizoen niet meer bij ons wilt korfballen, vinden wij dat uiteraard jammer. 
 
De vraag is echter wel om dit dan voor 01-05-2021 kenbaar te maken bij het 
secretariaat: Enrico Stout, Aveling 103-a, 3193 LE Hoogvliet, 06-10747638 of 
enrico.stout@upcmail.nl 
 
Aan iedereen vragen wij om een uitschrijfformulier in te vullen. Dat kun je gewoon thuis 
invullen en aan mij mailen. Het formulier staat op de site als Word en PDF bestand en 
vind je hier: 
 
Uitschrijven als lid - Sportvereniging Nikantes 
 
Afmelden bij je trainer, in een app groep of bij een teamlid is niet handig want dat 
bereikt mij natuurlijk niet. Daarnaast ga ik ook niet af op verhalen van andere personen. 
Graag dus alleen bij mij persoonlijk afmelden. Je kunt mij op 1 van de bovenstaande 
manieren altijd bereiken. 
 
Ook als je je spelend lidmaatschap om wilt zetten naar niet spelend lidmaatschap kun 
je bij mij terecht. Dat kan alleen per 01-07-2021 en niet tussendoor in het seizoen. 
 
Enrico Stout 
Secretaris kv Nikantes 
06-10747638 
Enrico.stout@upcmail.nl  

mailto:enrico.stout@upcmail.nl
https://nikantes.nl/korfbal/uitschrijven-als-lid/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoeveel loten heeft Nikantes die meespelen op naam van Nikantes in de 
Vriendenloterij? 
Wij willen iedereen die 1 of meerdere loten heeft genomen in de Vriendenloterij bij de 
belactie op maandag 28-09-2020 nogmaals van harte bedanken. Mede hierdoor 
kunnen wij vermoedelijk in de zomer van 2021 een prachtig, schitterend flexibele 
Terrasoverkapping gaan realiseren voor de kantine van Nikantes. 
 
Jarenlang speelden er ongeveer 13 loten mee op naam van Nikantes. Twee jaar 
geleden hebben we al eens geprobeerd om het aantal loten te laten stijgen omdat wij 
toen bezig waren met de realisering van de Jeu de Boules hal. Het aantal loten is toen 
gestegen naar bijna 30 en lag sinds het laatste jaar stabiel op 24. 
 
Inmiddels is het resultaat van de Belactie van 28-09-2020 bekend. Er spelen 
momenteel 83 loten mee op naam van Nikantes. De afdracht van het 4e kwartaal 2020 
zal binnenkort gestort worden. Mede hierdoor komt de overkapping in de zomer binnen 
handbereik. Wij hopen uiteraard dat iedereen deze loten blijft houden: mede daardoor 
kunnen we mogelijk in 2022 de verduurzaming van Nikantes gaan realiseren zoals 
zonnepanelen op het dak, LED verlichting langs het kunstgrasveld, het grasveld en de 
buiten Jeu de Boules banen. Daarnaast kijken wij ook naar verwarming in de Jeu de 
Boules hal. Binnenkort is het resultaat van de energiescan van de Stichting 
Sportstroom bekend. Daar wachten wij eerst op. Wij zullen dan verder gaan bekijken 
wat we kunnen en gaan doen en ook een tijdspad uitzetten. Financiering vindt geheel 
plaats via de Projectenrekening via fondsen, subsidies en donaties die hiervoor een 
bijdrage hebben toegekend of tzt nog zullen gaan doen. Uitgangspunt van Nikantes is 
verder dat wij geen lening aangaan en ook geen geld gebruiken van de normale 
algemene kas waar de normale lopende zaken van bekostigt moeten worden (huur 
complex, huur Campus, bondsafdrachten etc). 
 
 
 
  



 

 

 

 
Zaterdag 24-04-2021 Pubquiz Online bij Nikantes. Start om 19.30 uur 
 
Dit jaar eindelijk weer een pub quiz! Het gaat alleen niet zoals voorgaande jaren maar 
nu digitaal, je kan dus thuis lekker op de bank zitten en meedoen. 
 
Op zaterdag 24 april komt er op de facebook pagina van Nikantes een link naar een 
website te staan en een pincode. Op de website vul je een naam en de pincode in, 
dan kan je meespelen. 
 
De opzet van de quiz: er zijn geen vaste rondes, alles zit door elkaar heen. Er zijn in 
totaal 100 vragen, na 50 vragen is er een pauze van 20 minuten. Houdt er wel rekening 
mee dat er nu niemand is die het omroept dus zelf de tijd in de gaten houden want de 
quiz gaat gewoon door! 
 
Iedere vraag duurt 20 seconden, in deze tijd lees je de vraag en toets je je antwoord 
in. Bij ieder goed antwoord ontvang je 10 punten. 
 
Bij ieder antwoord dat je wisselt gaat er een punt vanaf. Voorbeeld: je kiest eerst voor 
antwoord A maar switcht naar antwoord B en deze is goed, krijg je 9 punten omdat je 
1x hebt geswitcht. 
 
Alvast heel veel plezier en we hopen dat jullie het allemaal leuk vinden!! 



 

 

 

Is er dan alleen maar kommer en kwel? 
We hopen natuurlijk allemaal dat er steeds weer wat meer mogelijk zal zijn. Of er nog 
een 2e helft veldcompetitie gestart zal gaan worden … Dat is lastig te voorspelllen. We 
gaan het zien. Ook zal vermoedelijk het Nikantes kamp in mei 2021 niet doorgaan. We 
hopen daar na de persco van 13 april meer duidelijkheid over te hebben. 
Het Schoolkorfbaltoernooi van juni 2021 is definitief verplaatst naar oktober 2021. Wij 
hebben er goede hoop op dat dit door zal gaan: inmiddels is hiervoor ook al een leuk 
budget beschikbaar om leuke dingen te doen. 
Het Botreep Beach Event van begin juli 2021 (zoals we in 2018 en 2019 
organiseerden) is verschoven naar juli 2022. Ook is het budget daarvoor verschoven 
naar juli 2022. Mogelijk komt er wel iets van een Botreep Beach Event Light.  
Een voorzichtige inschatting is dat de horeca, en laten we hopen ook de sportkantines, 
toch miv 01-07-2021 wel weer open mogen en ook dat er publiek en toeschouwers 
weer welkom zijn. 
 
Het bestuur (en JC en Jdb commissie) is dan ook pril bezig met 2 leuke evenementen 
in augustus 2021: op zaterdag 14-08-2021 een groots Botreep Boules Event (Jeu de 
Boulen op het Beachcourt) en op zaterdag 28-08-2021 een grootse Open Dag. 
Hopelijk kunnen we hierbij dan officieel ons 25-jarig bestaan vieren en ook hopen we 
dan ook dat we min of meer officieel onze nieuwe flexibele terrasoverkapping in 
gebruik kunnen gaan nemen. Het streven is dat dit in juli of uiterlijk augustus 2021 
gerealiseerd zal zijn. We hebben er goede hoop op dat het seizoen 2021-2022 weer 
een beetje normaal zal gaan verlopen. We gaan het meemaken. 
 
  



 

 
 
 
Hoe staat Nikantes er financieel voor in het seizoen 2020-2021? 
We krijgen wel eens de vraag of er wellicht minder contributie betaald zou kunnen 
worden aangezien er geen korfbalwedstrijden zijn. Hoe graag wij dit ook zouden willen 
doorvoeren, momenteel gaan alle vaste lasten gewoon nog door. De bondsafdrachten 
zijn ietsjes gedaald, de vaste lasten voor de Botreep lopen ook gewoon door. Er heeft 
wel een kleine huurreductie plaatsgevonden. Uiteraard proberen wij een beroep te 
doen op regelingen mochten wij hiervoor in aanmerking komen. Mogelijk volgt er nog 
wat huurreductie maar dat is allemaal nog niet bekend. Voor een deel zijn er dus wat 
minder kosten, zo zijn er ook minder zaalhuur kosten. Maar aan de andere kant zijn er 
ook heel veel minder inkomsten. Vanuit de kantine zijn er totaal geen inkomsten. De 
inkomsten van de kantine zijn normaal gesproken goed voor ongeveer 1/3 van de 
normale jaarbegroting. Zelf schatten we in dat de horeca pas met ingang van 01-07-
2021 weer open mag. Pas in de zomer kunnen we exact bekijken hoe we financieel 
uit de crisis zijn gekomen. We hopen en verwachten dat er geen tekort zal zijn dit 
seizoen. Of er ook een + is en hoe hoog deze zal zijn, zal vermoedelijk pas goed 
duidelijk zijn bij de eerstvolgende ALV in oktober 2021. Het zijn onzekere tijden maar 
we hebben een goed vertrouwen op een goede afloop. We zullen het wel moeten 
afwachten. 
 

 
We zijn inmiddels bij 2011 aangekomen. Kijk op de site of op Facebook. Elke vrijdag 
laten we daar 25 foto’s van 1 jaar zien in het kader van de actie: 25 jaar Nikantes in 
beeld. Op 07-06-2021 bestaat Nikantes officieel 25 jaar. 


