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KORFBALVERENIGING SKV NEXUS 
Terrein: Parkweg 411 

3121 KK Schiedam 
Telefoon 010 471 19 20 

www.skvnexus.nl 
secretaris@skvnexus.nl 

 
Voorzitter  Jordy Majoor  06 248 54 643 voorzitter@skvnexus.nl 
Penningmeester Suthes Balasooriyan 06 104 16 238 penningmeester@skvnexus.nl 
Secretariaat  Sander van der Heide 06 111 78 299 secretaris@skvnexus.nl 
Postadres  Pieter Loopuytstraat 3 
   3117 ZC Schiedam 
Beheer   Gerard Bergwerf 010 473 78 79 
Acco   Ivar Pondaag  06 286 24 785 acco@skvnexus.nl 
PR & Werving  Ivar Pondaag  06 286 24 785 contact@skvnexus.nl 
Technische Zaken Noah Poppelier  06 131 27 002 TZ@skvnexus.nl 
Algemeen bestuurslid Dionne van Dijk  06 211 82 400 
 
VERTROUWENSPERSOON vertrouwenspersoon@skvnexus.nl 
 
WEDSTRIJDSECRETARIAAT AFSCHRIJVEN VIA EMAIL 
Afschrijven kan tot uiterlijk donderdag 20:00 per email naar: afschrijven@skvnexus.nl 
Vergeet niet je naam, team en reden van afschrijving te vermelden.  
Afschrijven na donderdag 20:00 kan alleen telefonisch: 
Senioren  - Nel Majoor  06 816 83 011 / 010 470 43 30 
B-team t/m F-team - Wilfred Koppe 06 464 95 157 
 
BEREIKBAARHEID TZ 
Een vraag of probleem? 
Stuur een mail naar TZ@skvnexus.nl. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. 
 
TRAINER SELECTIE SENIOREN 
Bertjan Bron  06 284 14 171 
Jordy Majoor  06 248 54 643 
 
CONTRIBUTIE 2019/2020 
KangoeroeKlup   €   24,00 per jaar €   6,00 per kwartaal 
KanGoeroes   €   69,00 per jaar € 17,25 per kwartaal 
Pupil    € 126,00 per jaar € 31,50 per kwartaal 
Aspirant   € 126,00 per jaar € 31,50 per kwartaal 
Junior    € 173,00 per jaar € 43,25 per kwartaal 
Senior    € 230,00 per jaar € 57,50 per kwartaal 
Niet-spelend   €   69,00 per jaar € 17,25 per kwartaal 
Buitenlid   €   29,00 per jaar €   7,25 per kwartaal 
 
Banknummer   NL13RABO0146372530 t.n.v. skv Nexus – Schiedam 
 

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden aan het eind van het verenigingsjaar met een 
opzegtermijn van 2 maanden (dus vóór 1 mei) bij het secretariaat. 
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SKV NEXUS – SCHIEDAM 
 

Redactie : Wilfred Koppe en Greet Veer - redactie@skvnexus.nl 
 
 

 6e jaargang no. 17 - 2020 

Van de redactie 

 
In dit clubblad een verzoek van de kantinecommissie om te helpen de voorraad, die een 
houdbaarheidsdatum heeft, te kopen tegen inkoopsprijs.  
Op 23 mei kunnen de dranken worden afgehaald! 
 
Verder een uitnodiging voor de JAV die, onder voorbehoud, staat gepland op 6 juli a.s. 
De stukken zullen t.z.t. worden doorgemaild. 
 
En… de kinderen zijn weer begonnen met trainen. Heerlijk om die kids weer te zien. 
Vanaf komende donderdag 14 mei mogen ook de senioren weer het veld op!  
Meer hierover ook in dit clubblad. 
 
 

  

mailto:redactie@skvnexus.nl


UITNODIGING 

voor de  

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 

van SKV NEXUS 

 

DATUM : maandag 6 juli 2020 (onder voorbehoud) 

AANVANG : 20.15 uur 

LOCATIE : Kantine SKV NEXUS, Parkweg 411 te Schiedam 

AGENDA:  
 1.  Opening door de voorzitter 

 2.  Ingekomen stukken en mededelingen 

 3.  Notulen vorige JAV (20 mei 2019) 
 4.  Jaarverslagen 
 5.  Financiële verslagen (1 april 2019 – 31 maart 2020) 
 6.  Bestuursverkiezing 
   Statutair aftredend en herkiesbaar: Suthes Balasooriyan 

Jordy Majoor 
Gerard Bergwerf 
Dionne van Dijk 

   Niet aftredend: Ivar Pondaag 
Noah Poppelier 
Sander van der Heide 

   Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich tot 24 uur voor aanvang van de 
vergadering schriftelijk melden bij het bestuur, vergezeld van een verklaring dat zij bij 
verkiezing de bestuursfunctie daadwerkelijk aanvaarden. 

 7.  Een rookvrije sportvereniging? 
 Pauze 
 8.  Vaststelling begroting / contributies 
 9.   Benoeming commissies 
 10.  Rondvraag 

Eventuele vragen voor de rondvraag kunnen bij voorkeur vooraf gesteld worden 
via email (secretaris@skvnexus.nl)  

 11.  Sluiting 

Het bestuur 
 
 
 
De datum is nog onder voorbehoud i.v.m. de dan geldende richtlijnen.  
U kunt zich afmelden voor de vergadering door een mail te sturen naar 
secretaris@skvnexus.nl 
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⚽⚽ WE ZIJN WEER BEGONNEN!!! ⚽⚽ 

Sinds afgelopen donderdag zijn alle trainingen van de jeugd weer begonnen. De Kangoeroes en de 
KanGoeroes zijn sinds zaterdag ook weer gestart. We zijn hier natuurlijk erg blij mee, maar dit 
gebeurt wel met inachtneming van de volgende regels. Als dit niet gebeurt kunnen we wellicht niet 
meer trainen. Dit kan gecontroleerd worden door de gemeentelijke instanties. En de regels zijn er 
natuurlijk ook voor onze eigen gezondheid. 

1. De kinderen mogen niet eerder dan 10 minuten voor aanvang aanwezig zijn en moeten na de 
training gelijk weer worden opgehaald. De ouders/verzorgers mogen niet eerder dan 5 minuten voor 
het einde weer aanwezig zijn op de parkeerplaats. Ouders/verzorgers dienen hun kinderen op de 
parkeerplaats af te zetten of de fiets te parkeren en weer weg te gaan, er is daar altijd iemand van 
Nexus aanwezig. 

2. Noah of Jordy zijn de aanspreekpunten vlak voor-, tijdens- en na de training. 

3. Instructies moeten gelijk worden opgevolgd. 

4. Kinderen tot en met 12 jaar trainen gescheiden van de oudere jeugd. De kinderen tot en met 12 
jaar hebben geen afstandsregel, de kinderen vanaf 13 jaar dienen 1,5 meter afstand te houden van 
elkaar. 

5. Er is geen toilet beschikbaar, dus doe dit thuis en neem een eigen bidon mee als je wilt drinken, 
want de kantine is gesloten. 

6. Het is niet toegestaan om in de dug-out te zitten of je bidon daar neer te zetten. 

7. Er zijn desinfecterende middelen aanwezig en na de training zullen de ballen ook worden 
behandeld met desinfecterende zeep. 

8. Probeer zo weinig mogelijk materiaal aan te raken. 

9. Probeer met niet meer dan 1 iemand tegelijk in de container te zijn. 

10. De oudere kinderen zelf de materialen laten schoonmaken (onder toezicht van de trainer), dat is 
als het goed is 1 paal en 1 bal per tweetal en wellicht wat spelmateriaal. 

11. Niet spugen op de grond!! 

12. Bij verkoudheid of ziekte, zoals hoesten, niezen, koorts, … (corona symptomen) bij kind of een 
direct familielid is thuisblijven noodzakelijk. 

13. Gebruik je verstand en bij twijfel graag overleggen met Noah of Jordy. 

14. Wellicht worden er later nog punten toegevoegd, dit wordt dan via de trainers gecommuniceerd. 

15. We wensen iedereen weer veel spelplezier toe! 

 

 



⚽⚽ SENIOREN!!! ⚽⚽ 

We hebben inmiddels ook toestemming vanuit de KNKV en de Gemeente om met de senioren weer 
te gaan starten met trainen.  
We gaan beginnen met een georganiseerde training a.s. donderdag 14 mei van 20:30-22:00 uur.  
Er mogen maximaal 32 mensen tegelijkertijd trainen, dus we willen dit met 1, 2, 3 en 4 samen gaan 
doen. Om ervoor te zorgen dat we niet over het maximale aantal mensen heen gaan, moet iedereen 
die komt trainen zich aanmelden bij Noah (via Whatsapp).  
De regels voor de senioren komen overeen met de regels voor de kinderen ouder dan 12 jaar (zie 
voorgaande pagina). 
 
BESTUUR s.k.v. NEXUS 

 

 

  



BESTE LEDEN, 

 
Hier een vraag vanuit de kantinecommissie. Voor wij deze vraag gaan stellen hopen wij dat het met 
jullie goed gaat. Door het coronavirus is de vereniging minimaal gesloten tot 1 september voor 
wedstrijden en zo ook onze kantine. De drankvoorraad heeft een houdbaarheidsdatum en deze loopt 
af in de komende maanden. De vraag van de kantinecommissie is of u ons kunt helpen deze voorraad 
tegen inkoopprijs van ons af te nemen, zodat de vereniging hier geen verlies op hoeft te lijden.  
Wij hopen dat u uw verenigingshart wil laten spreken en ons wilt helpen. 
Voor bier en Radler 0% is statiegeld inbegrepen aangezien dit in de supermarkt ingeleverd kan 
worden (voor een krat Hertog Jan is dit 3,90 euro en voor de Radler zal dit 2,40 per krat of 0,10 per 
flesje zijn).  
Het inleveren van het lege fust (Cola, Lipton ice tea of Bitter lemon) kan op de trainingsavonden bij 
de trainers, zodat dit uiteindelijk aan de groothandel geretourneerd kan worden. U kunt uw 
bestelling aan ons doorgeven via onze mail:  
Sjaak : pappers@kabelfoon.nl of Monica: m.schrumpf@hotmail.com. 
U kunt zaterdag 23 mei van 10.00 tot 12.00 uur dit ophalen bij de parkeerplaatsen van onze 
vereniging, gelieve te betalen met pin. Wij danken u alvast voor uw hulp, en blijf gezond. 
 
SJAAK EN MONICA 
 
 
 

 
Product Hoeveelheid Houdbaar t/m Prijs 

Cola 24 31-05-20 €   0.44 

Hertog Jan bier 8 (krat) 30-06-20 € 16.70 

Aa 48 30-06-20 €   0.58 

Radler 0 % 22 22-07-20 €   0.68 

Cola 49 31-07-20 €   0.44 

Cola zero 41 31-07-20 €   0.44 

Desperados 12 (6pack) 31-07-20 €   5.52 

Lipton spranklin tea 12 31-07-20 €   0.62 

Lipton green tea 69 31-08-20 €   0.62 

Bitter lemon 31 31-08-20 €   0.62 

 

 
 
 
 

OUD PAPIER 
 

April 2020 - € 39,03 
 

Het oud papier inzamelen bij Nexus gaat gewoon door. 
Oud papier kan in de container bij het hek worden gedeponeerd!!!! 
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 Elk lid van NEXUS krijgt 10% korting op korfbal 
gerelateerde spullen bij Sima Sport. 

 


