Nikantes Tussendoortje
Seizoen 2022-2023
Zondag 18-09-2022

Uitslagen zaterdag 17-09-2022
ESDO 1
ESDO 2
Dijkvogels 5
RWA F1
Refleks E3
Avanti/Post Makelaardij 10
Nikantes B1
Nikantes C1
Nikantes D1

Nikantes 1
Nikantes 2
Nikantes 4
Nikantes F1
Nikantes E1
Nikantes 3
Excelsior B3
ODO C2
ZKV (Zu) D1

11-5
19-6
7-5
9-0 (0-0)
3-9 (3-3)
10-6
14-0
3-3
2-1

Algemene Leden Vergadering (ALV) maandag 10-10-2022
Op deze datum zal de jaarlijkse ALV zijn. De agenda volgt nog. Je kunt vantevoren digitaal
vragen stellen tot 08-10-2022. Die worden dan beantwoord op de ALV zelf. Op de avond zelf
is het vragen stellen dan niet meer mogelijk.
Wel zal het mogelijk zijn om de ALV bij te wonen in de kantine. Het bestuur beantwoord dan
alle vragen die er gesteld zijn. Eventueel maken we het ook nog hybride zodat je de ALV via
een life stream mee kunt kijken.
Jaco is aftredend als voorzitter en stelt zichzelf weer herkiesbaar.
Wesley is ook aftredend als algemeen bestuurslid en stelt zichzelf weer herkiesbaar.
Mochten er kandidaten zijn die belangstelling hebben voor deze functies, kan dit tot 19-092022 gemeld worden bij het secretariaat (Enrico).
Een ander belangrijk punt zijn de nieuwe statuten. Die zullen deze maand nog een keer aan
iedereen gemaild worden en als agendapunt op de ALV staan om vast te stellen. Daarna zullen
wij deze laten bekrachtigen door de notaris.
Over deze punten kan iedereen sowieso een stem digitaal uitbrengen.

Wedstrijden aankomende week:
Datum

Tijd

Thuisteam

Uitteam

Scheidsrechter

21-9-2022

20:30

Nikantes 2

KCC/CK Kozijnen 7

24-9-2022

16:45

Nikantes 4

KCR 11

Verbraak, W A (Wesley)

24-9-2022

15:15

Nikantes 1

Thor (H) 1

B (Bennie) Tonnon

24-9-2022

13:45

Nikantes 3

Vriendenschaar (B) 3

Ronde, J. (Jordy) de

24-9-2022

11:00

Nikantes B1

KOAG B2

Gameren, B. (Ben) van

24-9-2022

11:00

ONDO (G) E7

Nikantes E1

24-9-2022

10:35

OZC F1

Nikantes F1

24-9-2022

10:00

Nikantes C1

KOAG C2

Jansen, S. (Sascha)

24-9-2022

10:00

Kangoeroe Klup

24-9-2022

09:00

Nikantes D1

RWA D3

Bosch, M (Megan)

Op zaterdag 24 september gaat de verkoop
van de Grote Clubactie (GCA) weer van
start en als extra verdiensten voor Nikantes
hopen we dat iedereen weer flink gaat
kopen of verkopen.
Het geld zal naar het Jeugdkamp 2023
gaan, wat al geboekt staat.
Vorig jaar was online loten (ver)kopen een
soort van test of dit zou gaan lopen en dat
deed het zeker. Voordeel is dat kinderen
niet langs de huizen meer hoeven te lopen
met hun boekje, maar dat de QR codes/link
op allerlei manieren gedeeld kan worden met familie, vrienden en natuurlijk ook ouders.
Eind van de week zullen de links per teams weer worden gedeeld in de apps en op de sociale
media. Ook dit jaar willen we het team, die het meeste aantal loten verkopen met een leuke
prijs belonen. Dat kan het F-team zijn of natuurlijk de D1 of B1, maar wie weet gaat het 1e
team eens flink aan de verkoop en winnen zij. Is allemaal mogelijk.
Wil je toch een boekje hebben voor de verkoop? Deze liggen klaar in de bestuurskamer en
kan dan op verzoek worden opgehaald en deze kunnen weer achter de bar of aan mij
afgegeven worden als je klaar bent met het verkopen van je loten. Deze zullen dan
meegenomen worden in de telling van jouw team.
Voor vragen of opmerkingen laat het weten via de mail ella.nikantes@gmail.com of via
Whatsapp 0644144679.
Succes alvast met de verkoop!!
Groetjes Ella

Jaarplanning 2022 Beachcourt:

Wat betreft het afmelden voor wedstrijden, dit is als volgt geregeld:
De senioren schrijven af bij de trainer/coach, aanvoerder of in hun team-app. Het team
regelt in onderling overleg wie gevraagd wordt als invaller en/of reserve.
De jeugd schrijft af bij de trainer/coach, de trainer overlegt met andere trainers welke
speler er mee kan en vraagt dit na bij de desbetreffende ouder. Mocht de trainer er
echt niet uitkomen hebben we een "jeugdtrainer-app" waar we met elkaar een
oplossing kunnen zoeken.
Afschrijven (liever niet natuurlijk) maar het liefst zo vroeg mogelijk, uiterlijk op
donderdag voor 16:00 uur.

Klik hieronder om gelijk mee te kunnen spelen in de Vriendenloterij op naam van

Nikantes:
Vriendenloterij - Sportvereniging Nikantes

Bestel je trainingspakken en andere sportkleding via onze Clubkledingwinkel.

Nikantes (clubkledingwinkel.nl)

Nikantes doet mee met de Rabo ClubSupport
actie 2022. Heb jij een rekening bij de Rabobank
Rotterdam? Dan kun je 1 stem op ons
uitbrengen. De Rabobank Rotterdam verdeelt €
60.000,00 onder ongeveer 70 clubs uit de
omgeving van groot Rotterdam. Stemmen kan
vanaf 5 september door leden van de Rabobank
Rotterdam vanaf 12 jaar. Tip: stem op de
Hoogvlietse verenigingen Nikantes, Rijnmond
Hoogvliet Sport en Animo.
De opbrengst van de Rabo ClubSupport 2022
willen
wij
gaan
gebruiken
voor
het
multifunctionele PANNA Kunstgrasveld dat
Nikantes van plan is om te gaan realiseren in
2023 (of 2024). De totale geschatte kosten
bedragen ongeveer € 100.000,00 en zal ook
sterk afhankelijk zijn van eventuele extra’s. Het
kan bijvoorbeeld voor diverse sporten geschikt
gemaakt worden (of niet). Dit laten wij uiteraard
afhangen van het succes van de fondsen en subsidiewerving. De financiering is
overigens op de achtergrond al goed van start gegaan. Realisering in 2023 is een
realistische mogelijkheid.
Het Nikantes bestuur heeft goede gesprekken met het Sportbedrijf Rotterdam en de
verwachting is dat het huidige kunstgrasveld van 60 bij meter 30 meter in 2023 of in
2024 totaal vervangen gaat worden. De wens voor uitbreiding is neergelegd bij het
Sportbedrijf Rotterdam, maar is tot op heden niet gehonoreerd. Wij hebben ook niet
de indruk dat dit zal gaan gebeuren. Zeker is dat het Sportbedrijf Rotterdam het veld
van 60 bij 30 zal vervangen en er een 40 bij 20 veldbelijning in maakt. Zie ook de
bijgaande tekening. Wij kiezen er voor om de huidige middellijn als uitgangspunt te
nemen zodat je het beste zicht hebt vanaf het terras en vanuit de kantine.
Daarnaast gaan wij een multifunctioneel PANNA Kunstgrasveld van maximaal 30 bij
30 meter in eigen beheer realiseren op het grasveld. Hier kunnen 2 officiële 24 bij 12
velden komen. Hierdoor kunnen de E en de F hun wedstrijden op dit veld spelen. Het
kunstgrasveld krijgt een hek er om heen en ook betegeling van 30 bij 30 centimeter
tegels (tegelpad van 3 rijen) zodat het dezelfde uitstraling krijgt als bij het Beachcourt.
Het PANNA kunstgrasveld (multifunctioneel sportveld voor de wijk) kan gebruikt
worden door:
- het Nikantes G team. Zij hebben dan een eigen kunsgrasveld om op te trainen en
ook om wedstrijden op te spelen (nu zij in een monokorfbalcompetitie zitten);
- de Kangoeroe Klup hebben een eigen veld om op te trainen (goed voor de motoriek);
- het maandagavond groepje wijkbewoners hebben een eigen veld om op te sporten;
- het jaarlijkse Nikantes Schoolkorfbaltoernooi kan er gebruik van maken;

- het Botreep Beach Event kan er gebruik van maken en ook Zomerland Hoogvliet;
- de basisscholen uit Hoogvliet die een sportdag hebben elk jaar kunnen er gebruik
van maken;
- jongeren van het voortgezet onderwijs kunnen er gebruik van maken tijdens hun
gymlessen;
- de jeugd en de senioren kunnen er elke dinsdag- en donderdagavond gebruik van
maken (extra ruimte dus en minder belasting van het hoofdveld);
- de E en de F kunnen er 2 wedstrijden tegelijktijd op spelen. Hierdoor kunnen er eerder
8 tallen wedstrijden spelen op het hoofdveld;
- de korfballers hebben een eigen inloopveld als start voor een wedstrijd.
Daarnaast is het plan om de huidige reclameborden weg te halen en hier een hekwerk
te realiseren zoals dit ook voor de kantine en aan de zijkanten het geval is.
Reclameborden die nog betalen kunnen een spandoek krijgen. Hierdoor is er ook meer
zicht op het nieuwe PANNA kunstgrasveld. Realisering van de wijziging van de lange
kant van het huidige kunstgrasveld zal ook pas in 2023 of in 2024 plaats vinden.
Toekomstbeeld van de Botreep:

Zondag 25-09-2022 kun je gezellig Jeu de Boulen bij Nikantes
in het kader van Burendag. Buiten bij mooi weer en binnen in
de hal bij slecht weer. We starten om 13.30 uur en spelen dan
3 potjes. De kantine is open vanaf 13.00 uur. Van 16.30 –
18.00 uur is Romy’s Frietmobiel er en kun je onbeperkt eten.
Aangezien we vantevoren het aantal personen op moeten geven, graag wel
vantevoren inschrijven voor deze speciale dag. Dat kan tot en met vrijdag 23-09-2022.
Neem gerust een introducee mee, bijvoorbeeld een buur of iemand die het boulen
graag eens wil proberen. Graag ook deze persoon vantevoren opgeven. De kosten
zijn € 5.00 per persoon voor het eten. Als je je opgeeft, krijg je een tikkie van Enrico.
Cash betalen kan natuurlijk ook (wel voor 23-09-2022). Drankjes zijn voor eigen
rekening.
Opgeven kan door je naam op het inschrijfformulier te zetten dat ligt in de kantine, of
bel of app even met Enrico (06-10747638 / enrico.stout@upcmail.nl). Deze dag wordt
mede mogelijk gemaakt door het Oranjefonds die in 2022 Burendag organiseert.
Ouders van jeugdleden en korfballers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Neem
gerust een vriend of vriendin mee. Graag dus wel vantevoren opgeven en vantevoren
betalen. Nikantes heeft ruim voldoende ballen op voorraad voor mensen die geen Jeu
de Boules materiaal hebben.

