Nieuwsbrief Bestuur

8 juli 2020

Hierbij een nieuwsbrief vanuit het bestuur, met een aantal updates die toch belangrijk zijn om met alle
leden te delen.

JAV op 14 september
Inmiddels zijn de meeste voorbereidingen voor de JAV gedaan. Aangezien de coronamaatregelen ook
weer wat versoepeld zijn, willen we na de zomervakantie de JAV organiseren en wel op maandag 14
september om 19.30 uur. De agenda en verdere details volgen via de reguliere nieuwsbrieven die zullen
volgen vanaf 10 augustus.

Uitslag trekking Paasverloting (8 juli 2020)

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
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Prijs
Tzerra 15,6 inch laptop, incl. muis en tas van EG
Computer Specialisten t.w.v. € 719,Waardebon Sport-Inn t.w.v. € 100,-Waardebon Juwelier Diekman t.w.v. € 100,-Verhuurobject van Bie Olthof (9 Persoonsbus
Verhuurobject van Bie Olthof (Verhuisbus)
Verhuurobject van Bie Olthof
Sierraad van Mucci
Waardebon Gulle Goedzak
Waardebon Gulle Goedzak
Waardebon Gulle Goedzak
Estrella Galicia bierpakket, HorstHuis
3 x pizzacheque New York Pizza
Pakket Zuivelhoeve
Pakket Zuivelhoeve
Lazaris pakket, HorstHuis
2 x pizzacheque New York Pizza
2 x pizzacheque New York Pizza
Krentewegge van Bakkerij Voortman
Waardebon Slagerij Pennings
Waardebon Slagerij Pennings
Waardebon Multivlaai
Waardebon Multivlaai
Pizzacheque New York Pizza
Pizzacheque New York Pizza
Pizzacheque New York Pizza

Lotnummer Naam
3921
Mevr. D. Hoek
4817
4084
2950
1571
1137
1024
3082
3275
3610
2994
4123
1212
1162
4089
2416
3168
4198
4518
1795
4964
2244
2825
3516
3421

Dhr. K. Verduin
B. Kalvenhaar
R. Heuver
J. Mensink
Fam. Schonewille
A. Koldewe
Fam. Imhof
Fam. Deelstra
Hengstman
H. van Gaal
L. de Jong
S. Jannink
Fam. Schuurman
B. Kalvenhaar
I. de Wilde
G. Calkhoven
Mevr. M. Doeleman
J. Mensink
Mevr. Lommers
Meijerink
T. Bakhuis
Mevr. Mensink
S. Wennemers
Fam. Hospers

Vacatures
Voor het komende seizoen hebben we ook weer veel vrijwilligers nodig. Veel plekken zijn gelukkig al
ingevuld, maar hier nog een aantal vacatures die nog open staan en waarvan het essentieel is dat ze
worden opgevuld. Ben of ken je iemand die een van deze vacatures wil opvullen, neem dan contact op.

Bestuur zoekt versterking
Wil jij niet alleen aan de zijlijn staan en toekijken?
Ben jij diegene die weet hoe het anders kan? Wil jij meedenken over veranderingen in de club? Vind jij
het leuk om mee te beslissen om onze mooie vereniging verder te ontwikkelen? Zeg je op een van deze
vragen “Ja”, dan zijn wij op zoek naar jou.
Het bestuur is namelijk op zoek naar mensen die willen meedenken en meebeslissen over NKC ‘51. Het
is belangrijk om als korfbalvereniging te blijven ontwikkelen. De komende jaren willen wij daarom
prioriteit geven aan het vrijwilligersbeleid, ledenverwerving/-behoud en het technische beleid. Maar
ook op andere beleidsterreinen liggen er uitdagingen die het bestuur oppakt.
Ervaring in bestuurlijk werk is niet noodzakelijk. Belangrijk is dat je enthousiast bent om aan de slag te
gaan en samen tot mooie ontwikkelingen komt. Binnen het bestuur zijn de taken verdeeld en wordt
gekeken naar wat jij graag wilt of waar jij goed in bent. Omdat we veel verschillende leden hebben
binnen onze vereniging is diversiteit in het bestuur ook belangrijk.
Schroom daarom niet om contact op te nemen met Wouter Felix als je meer wilt weten. Dat kan op
0651060319 of voorzitter@nkc51.nl.

KC zoekt een duo-planner met vlotte babbel
Vind jij het leuk om mensen te enthousiasmeren voor een bardienst? Zet jij jouw vlotte babbel in om
NKC’ers, ouders en familie te overtuigen van de gezelligheid achter de bar? Dan zijn wij op zoek naar
jou!!
De kantinecommissie zoekt een medeplanner voor het regelen van de bemensing achter de bar. Wilma
verzorgt de administratieve kant van de barplanning en maakt een kantinerooster voor een bepaalde
periode. Van de duo-planner wordt verwacht dat hij/zij, daar waar nodig, zorgt voor een complete
bemensing van de bar.
Benieuwd naar de precieze invulling? Bel of app met Wilma Piksen via 06-38894192.

Commissie Sponsoring wil uitbreiden!
De Commissie Sponsoring zoekt een nieuw lid naast de bestaande leden Raymond Huiskes, Harco
Slettenhaar en Antoinette Brinkman. We houden ons bezig met het werven en behouden van
sponsoren, extra opbrengsten door nieuwe acties te creëren en de geplande acties, zoals bijvoorbeeld
de paasverloting, naar een hoger niveau te brengen. Ben jij lid van onze club en wil jij de club
commercieel gezien naar een hoger plan tillen, meld je dan aan! Uiteraard hoef je ook nog geen lid te
zijn van onze club, maar kan je als ouder van een (jeugd)lid de commissie ook komen versterken. Voor
meer informatie bel Dennis Lentelink op 06-23720270 of Raymond Huiskes op 06-41516473. Je kunt ook
mailen naar sponsoring@nkc51.nl.

Overig
Daarnaast zijn er ook nog andere plekken waar vrijwilligers worden gezocht, zo is er nog ruimte in de
jubileumcommissie en zijn we bezig met het opzetten van een ledenwerfcommissie. Wil je wellicht wel
iets doen voor de vereniging of wil je meer informatie, neem dan contact op met Lisanne Verheij (0615436166 of secretaris@nkc51.nl).

Heropening kantine (met update voor de dinsdag)
Vanaf 1 juli mogen de sportkantines weer open in Nederland. Ook bij NKC ’51 willen we langzaamaan de
kantine weer openen. Hierbij moet wel aan de protocollen van het NOC*NSF en de Horeca (KHN)
worden voldaan. Hieronder volgen de belangrijkste regels en richtlijnen daaruit. Daarnaast zal er altijd
een coronacoördinator aanwezig zijn die toezicht zal houden.

Openstelling kantine en veld in juli
In de maand juli (incl. zaterdag 1 augustus) zal op verschillende dagen en tijden de kantine open zijn. We
gebruiken deze periode om te kijken hoe deze voorzichtige openstelling bevalt en of er nog extra
richtlijnen/aanpassingen nodig zijn richting het nieuwe seizoen.
Daarnaast zal op donderdagavond ook 2 uur lang het veld open zijn. Op andere momenten is het niet
mogelijk om het veld te gebruiken.
De openstelling van de kantine zal zijn op de volgende dagen en tijden:
Dag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Tijd
20.30 – 22.00
9.30 - 12.00
19.00 - 22.00

Zaterdag

9.30 - 13.00

Zaterdag

16.00 - 19.00

Activiteit
Kantine open voor Jeu de Boulers
Kantine open voor deelnemers ABC
Kantine open voor iedereen
Veld te gebruiken van 19.00 - 21.00
Kantine open voor deelnemers, ouders
en toeschouwers zomerclinics
Kantine open voor iedereen

Coördinator
Margret ten Dam
Jeroen Heuvelink
Bestuursleden
Dennis Lentelink/Gerben
Hofstede
Hans Abbink

De kleedkamers zijn nog NIET geopend. Dit omdat er voor de zomerperiode niet veel vraag naar is,
terwijl het relatief veel moeite kost om dit te reguleren ivm maximale aantallen, toezicht en regelmatige
schoonmaak.

Richtlijnen voor zowel binnen als buiten
-

Blijf thuis als je verkouden bent of griepverschijnselen hebt
Volg de looproutes zoals deze zijn ingericht. Dit betekent bij het linkse hek bij de fietsenstalling
naar binnen, daar de handen ontsmetten en dan langs het veld het terrein op. Bij het verlaten
van het terrein dient de ‘normale’ in- en uitgang gebruikt te worden.
Ook in de kantine zijn looproutes ingesteld.
Iedereen van 19 jaar en ouder houdt constant 1,5
meter afstand van elkaar. Enige uitzondering hierop
is tijdens het sporten.
Er zijn uitsluitend zitplaatsen in de kantine en op het
terras
Bij goed weer heeft het de voorkeur om zo veel
mogelijk het terras te gebruiken.
Het verplaatsen van stoelen en tafels is niet
toegestaan zonder overleg met de coördinator.
Er kan alleen met de PIN worden betaald.
Bestellingen bij de bar worden bij voorkeur zoveel
mogelijk gedaan door 1 persoon per
groep/team/tafel, om het aantal verplaatsingen te
minimaliseren.

Openstelling vanaf 3 augustus
De planning voor nu is dat vanaf de week van 3 augustus, wanneer de eerste teams weer gaan trainen,
de kantine verder wordt opengesteld en ook de kleedkamers (onder voorwaarden) weer kunnen

worden geopend. Er zal dan met de opgedane ervaringen van juli ook een nieuw verenigingsprotocol
worden opgesteld. Deze plannen blijven natuurlijk wel afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus
en bijbehorende maatregelen.
Laten we met z’n allen proberen ons aan deze regels te houden. Als we niet aan de regels kunnen
voldoen is de coronacoördinator helaas genoodzaakt om de kantine te sluiten.

Tot slot
Allemaal een fijne vakantie gewenst en tot snel!
Sportieve groet,
Het bestuur

