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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 en A-team - Nel Majoor  06 816 83 011 / 010 470 43 30 
B-team t/m E-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 
Mario Bernard  +32 476 87 14 29 
Jordy Majoor  06 248 54 643 
 
CONTRIBUTIE 2020/2021 
KangoeroeKlup   €   25,00 per jaar €   6,25 per kwartaal 
KanGoeroes   €   70,00 per jaar € 17,50 per kwartaal 
Pupil    € 127,00 per jaar € 31,75 per kwartaal 
Aspirant   € 127,00 per jaar € 31,75 per kwartaal 
Junior    € 175,00 per jaar € 43,75 per kwartaal 
Senior    € 232,00 per jaar € 58,00 per kwartaal 
Niet-spelend   €   70,00 per jaar € 17,50 per kwartaal 
Buitenlid   €   30,00 per jaar €   7,50 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 
Kopij inleveren : donderdag 22 augustus voor 19.00 uur 
 
 

 7e jaargang no. 1 - 2020 

Van de redactie 
Het eerste clubblad van een nieuw seizoen, 2020 – 2021. 
Hopelijk verloopt dit nieuwe seizoen op een normale manier en wordt het niet zo abrupt afgebroken 
als in maart jl. door het coronavirus. 
Veel hebben we nog niet te melden. 
Wel de notulen van de laatste JAV, de nieuwe contributiebedragen, een mooi bedrag oud-papier,  
2 nieuwe leden, een stukje over de afsluiting van 4 juli en de jarigen in augustus. 
Het speelprogramma is nog niet bekend, wel de indelingen van de teams en de voorbereiding van de 
selectie. Zodra het programma bekend is volgt het programmaboekje. 
Het klaverjas- en jeu de boules programma is wel al bekend en staat in dit clubblad vermeld. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
Dinsdag 11 augustus 1e training selectie 
Zaterdag 15 augustus Oefenwedstrijd selectie tegen Twist 
Maandag  17 augustus Papier lopen 
Zaterdag 22 augustus Oefenwedstrijd selectie tegen ODO 
Dinsdag 25 augustus 1e training overige senioren en jeugdteams 
Zaterdag 29 augustus Oefenwedstrijd selectie tegen De Vinken 
Dinsdag   1 september Oefenwedstrijd selectie tegen Phoenix 
Zaterdag   5 september Start competitie 
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Notulen Jaarlijkse Algemene Vergadering skv Nexus, maandag 6 juli 2020 
 
Aanwezig namens het bestuur: 
Jordy Majoor (voorzitter), Sander van der Heide (secretaris), Suthes Balasooriyan (penningmeester), 
Gerard Bergwerf (beheer), Ivar Pondaag (PR), Noah Poppelier (TZ) en Dionne van Dijk (Algemeen) 
 
Aanwezig (incl. bestuur): 27 leden 
Afwezig met kennisgeving: Laura Seip, Ger Overkleeft, Inden van Dijk, Jorg van Berkel,  
Faith Nehezina, Dick van der Hoeven, Kim Majoor, Jesper van Heijningen, Emma de Vette,  
Rick Borgman, Jochem Schuurman en Suzanne Jungschlager. 
 

1. Opening 
Jordy heet om 20.15 alle aanwezigen van harte welkom op deze JAV. De deuren staan open 
zodat er goed geventileerd kan worden. We zijn blij dat we als vereniging zo langzamerhand 
weer wat activiteiten kunnen organiseren, zoals het JdB- en tennistoernooi met aansluitende 
BBQ. Ondanks het matige weer was de opkomst heel erg goed. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 
- De afwezigen worden gemeld 
- Er zijn geen ingekomen stukken  

3. Notulen vorige JAV (20 mei 2019) 
- De notulen worden goedgekeurd 

4. Jaarverslagen 
- Er zijn geen opmerkingen 

5. Financiële verslagen (1 april 2019 – 31 maart 2020) 
- Er zijn geen opmerkingen en de penningmeester wordt decharge verleend voor het 

financiële beleid. 
6. Bestuursverkiezing 

- Er hebben zich geen kandidaten gemeld. De herkiesbare bestuursleden (Suthes, 
Jordy, Gerard en Dionne) worden derhalve herkozen. De samenstelling van het 
bestuur blijft dus ongewijzigd. 

7. Een rookvrije sportvereniging? 
De verwachting is dat binnen een aantal jaar de overheid het roken bij sportverenigingen 
gaat verbieden. Als bestuur vragen wij ons af of we hierop gaan wachten of dat we al eerder 
stappen gaan zetten om het complex rookvrij te maken. Jordy vraagt naar de meningen.  

- Gien: is het idee om dan alleen buiten het hek te mogen roken? Jordy: ja, of alleen 
achter de kantine. Buiten het Nexus terrein in ieder geval. 

- Greet: een overgangsfase van 1 jaar zou ook kunnen, door bijvoorbeeld 1 plek aan te 
wijzen waar roken nog wel mag.   

- Renate: rookvrij = rookvrij, dus dan niet nog ergens een plekje toestaan waar het wel 
mag.  

Een aantal leden ziet het roken liever vandaag dan morgen verboden worden op het terrein. 
Jordy meldt dat het bestuur de ideeën mee zal nemen en het nog nader informatie zal 
inwinnen bij de instanties alvorens er een besluit wordt genomen. 

8. Vaststelling begroting / contributies 
- De nieuwe contributies worden vastgesteld 

9. Benoeming commissies 
- Martin en Jochem blijven in de kascommissie. 
- TZ: Erik stopt vanwege een verhuizing. Een vervanger voor de selectiezaken 

coördinator wordt gezocht (en mag zich ook vrijwillig melden). De rest gaat door. 
Mogelijk volgt er nog een wijziging in de taakverdeling, dit zal dan later nog 
gecommuniceerd worden. 



Rondvraag 
- Jan: wordt er bij het inhuren van de sporthal rekening gehouden met evt ledengroei? 

Noah: we huren al een hele tijd hetzelfde aantal trainingsuren. Met wat passen en 
meten krijgen we die gevuld. Ook bij verdere aanwas van leden. Aanwas bij de jeugd 
verwachten we bij de jongste jeugd (4-tallen) en daar is sowieso nog ruimte vrij.  

- Renate: de Margriethal en de Groenoordhal zijn ronduit smerig. Ook de vloer van de 
Margriethal is glad. Kan hier een statement gemaakt worden naar Optisport, dan wel 
de gemeente? Jordy: nemen we mee. Een andere optie om over na te denken valt is 
uitwijking naar de sporthal op de Korhoenlaan in Vlaardingen (bij Mavo Vos). Hier 
heeft de selectie 1 maal haar wedstrijden gespeeld en ondanks dat er verloren werd 
was het wel een lekkere hal om in te spelen. 

- Jordy meldt nog dat we vooralsnog geen “korting” hebben gehad op de veld- dan wel 
zaalhuur. Van de zaalhuur mogen we slechts een paar uur doorschuiven naar het 
volgende seizoen, maar dit is slechts een pleister op de wonde. Sander zegt dat de 
gemeente het in beide gevallen voor het zeggen heeft, zo vorderde de gemeente ook 
de hal om deze als Coronapost in te kunnen richten. Hier kreeg Optisport ook niet 
voor betaald. De gemeente heeft in ieder geval wel meegedeeld dat zij afwachten of 
er een vergoeding komt vanuit Den Haag (dit is namelijk wel toegezegd), en 
afhankelijk daarvan zullen de sportverenigingen weer een compensatie krijgen. Zover 
is het echter nog niet…  

- Merle: de vorige keer is bijvoorbeeld over zonnepanelen gesproken, wat is daar de 
status van? Jordy: we weten niet hoelang we nog op deze locatie zitten. We weten in 
ieder geval dat ons contract op 31 december 2025 afloopt. Ook weten we dat de 
nieuwe kantine van DWS demontabel moet zijn. De toekomst is dus te onzeker om 
(grote) investeringen te doen, waarvan de terugverdientijd meer dan 8 jaar is.  

10. Sluiting 
Om 20.45 (een nieuw record?) wordt het officiële gedeelte gesloten. Wel zijn er nog 2 
jubilarissen in ons midden: Ivar Pondaag en Marga van der Voort zijn beiden 25 jaar lid! Van 
harte proficiat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
NIEUWE CONTRIBUTIE-BEDRAGEN 2020/2021 
 
KangoeroeKlup   €   25,00 per jaar €   6,25 per kwartaal 
KanGoeroes   €   70,00 per jaar € 17,50 per kwartaal 
Pupil    € 127,00 per jaar € 31,75 per kwartaal 
Aspirant   € 127,00 per jaar € 31,75 per kwartaal 
Junior    € 175,00 per jaar € 43,75 per kwartaal 
Senior    € 232,00 per jaar € 58,00 per kwartaal 
Niet-spelend   €   70,00 per jaar € 17,50 per kwartaal 
Buitenlid   €   30,00 per jaar €   7,50 per kwartaal 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NIEUWE LEDEN 
 
Janneke Dekker  - 29-8-1988 voorlopig niet spelend lid 
Cor Sla   - 21-6-1953 buitenlid 
 
VEEL PLEZIER BIJ NEXUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je dat… 
 

 De data van ‘’Het Papier Lopen” zijn: 
17 augustus, 21 september, 19 oktober,  
16 november, 21 december 

 De redactie heeft vernomen dat de selectie 
krachttrainingen gaat krijgen 

 De spelers/sters binnenkort met spierballen en stijve 
buikspieren zullen lopen 

 Wij daarom hebben besloten om de plaatjes in dit 
clubblad hierbij aan te passen 

  



 Start selectie 
 
Voor de Nexus selectie zit de vakantie er alweer op. Komende dinsdag 11 augustus start de selectie 
met de eerste training onder de nieuwe trainer Mario Bernard. Het programma ter voorbereiding op 
het nieuwe seizoen ziet er als volgt uit: 
 
Dag Datum Tijd Activiteit 

        

Dinsdag 11 augustus  20.00 - 20.30 Corestability/Kracht 

    20.30 - 22.00 Training 
        

Donderdag 13 augustus  20.00 - 20.30 Corestability/Kracht 

    20.30 - 22.00 Training 
        

Zaterdag 15 augustus  13u30 2 - 15u30 1 Oefenwedstrijd bij KV Twist (Vlaardingen) 

        

Dinsdag 18 augustus  20.00 - 20.30 Corestability/Kracht 

    20.30 - 22.00 Training 
        

Donderdag 20 augustus  20.00 - 20.30 Corestability/Kracht 

    20.30 - 22.00 Training 
        

Zaterdag 22 augustus  9.30 - 11.00 Corestability/Kracht/shot training 

      Gezamelijke lunch 

    14u15 2 - 15u30 1 Oefenwedstrijd bij ODO (Maasland) 

        

Dinsdag 25 augustus  20.00 - 20.30 Corestability/Kracht 

    20.30 - 22.00 Training 
        

Donderdag 27 augustus  20.00 - 20.30 Corestability/Kracht 

    20.30 - 22.00 Training 
        

Zaterdag 29 augustus  14.00 2 - 15.30 1 Oefenwedstrijd bij De Vinken (Vinkenveen) 
        

Dinsdag 1 september  20.00 2 - 21.30 1 Oefenwedstrijd thuis tegen Phoenix 

        

Donderdag 3 september  20.00 - 20.30 Videoanalayse - bespreking 

    20.30 - 22.00 Training 
        

Zaterdag 5 september    1e Competitiewedstrijd veld 

 

 

Start overige teams 
 
Vanaf dinsdag 25 augustus starten ook de jeugd en overige senioren met de trainingen.  
De trainingstijden worden z.s.m. bekend gemaakt. 
 

 
  



Competitie indelingen 
 
Het wedstrijdprogramma komt pas over 2 weken uit, maar we weten al wel wie de tegenstanders 
gaan worden. De poule indelingen zien er als volgt uit. 
 

3G  R4M  S-077 

      
ADO 1 ODO 4 Fortuna/Delta Logistiek 8 

Nexus 1 DES (D) 5 Trekvogels 2 

NIO 1 Weidevogels 5 Nexus 3 

Thor (R) 1 KCR 6 Valto 9 

Sperwers 1 Twist 5   

Conventus 1 Nexus 2   

OZC 1 Olympia (S) 2   

Triade 1 Nikantes 2   

   

   

 S-085  A-070  B-078 

      
De Meervogels 6 De Meervogels A3 Nieuwerkerk B4 

Avanti/Post Makelaardij 9 Valto A3 Trekvogels B1 

DES (D) 6 Nexus A1 Nexus B1 

Nexus 4 Twist A2 ONDO (G) B3 

   

   

 C-080  E-137  

     
KVS/Maritiem C3 Nieuwerkerk E5  
Trekvogels C1 Avanti/Post Makelaardij E4  
Nexus C1 Nexus E1  
Dunas C3 OZC E1  

  



SEIZOENSAFSLUITING 2019 / 2020 
MET BBQ – TENNIS - JEU DE BOULES 

 
Er was een idee van de ACCO om, buiten de BBQ, ook een tennistoernooi en jeu de boules te 
organiseren. Juliette had de aanmeldingen genoteerd. 
Voor beide wedstrijden waren 16 aanmeldingen. 
Er moest nog wel een en ander verschoven worden. 
Zo wisselden Gitty en Leon van plaats (lees sport).  
Omdat Jolieke verhinderd was ging Robin tennissen i.p.v. jeu de boules. 
Frieda werd Robin en ik (Greet) werd Monica. 
 
Ondanks het slechte weer, het miezerde vrijwel de hele dag, was de stemming opperbest. 
Er werden bloedstollende partijen gespeeld, zowel bij tennis als bij jeu de boules. 
 
Bij het tennissen werd team Nick en Rick 1e, , team Wilfred en Robin werd 2e en Ivar en Claudia 3e. 
 
Bij het jeu de boules waren 2 boulers die 6 wedstrijdpunten behaalden, Nel W en Sander vd H. 
Nel had een beter saldo van 12 en werd dus 1e  en Sander een saldo van 7 en werd dus 2e. 
 
Na het wedstrijdgebeuren wachtte nog een heerlijke BBQ. 
 

 

 
 
 
 
En dan nu….. 
een beetje reclame voor de nevenactiviteiten bij Nexus 
 
 
 

 
 
Vind je tennis leuk of ken jij iemand die dit leuk vindt? 
Op donderdagmiddag vanaf 13.30 wordt er getennist op het veld evenals maandagavond vanaf 19.00 
uur. Contactpersoon Frans Majoor, 010 470 43 30. 
 
Vind je jeu de boules leuk of ken jij iemand die dit leuk vindt? 
Wanneer de korfbalcompetitie weer begint, begint ook weer de jeu de boulescompetitie. 
Zo ongeveer om de 3 weken, op een zondag, wordt er een wedstrijd gespeeld.  
Contactpersoon Freek Veer, 010 471 50 02. 
 
En dan wordt er ook nog klaverjassen gespeeld.  
Vind je klaverjassen leuk of ken jij iemand die dit leuk vindt? 
Wanneer de korfbalcompetitie weer begint, begint ook de klaverjascompetitie. 
Ook zo ongeveer om de 3 weken, op vrijdagavond, wordt er klaverjas gespeeld. 
Contactpersoon Nel Winkelman, 010 426 12 87. 
 

GREET 



JARIG IN AUGUSTUS 
 
  1 augustus  Quint Ree  *10* 
  6 augustus   Yannick van Otterloo 
  7 augustus   Merle van Dijk 
   Daniël Erkens 
  8 augustus  Kim van Dijk 
11 augustus  Jill Snelleman  *20* 
12 augustus  Jorg van Berkel 
16 augustus  Lizzy Alblas 
   Matthias Bohm 
18 augustus  Thomas Erkens 
   Freya Majoor 
20 augustus  Ad Hekman  *50* 
22 augustus  Stefan Böhm 
25 augustus  Daphne Poot 
26 augustus  Lieke Boontjes 
29 augustus  Janneke Dekker    
30 augustus  Xem Majoor 

GEFELICITEERD !!! 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OUD PAPIER – Prachtig resultaat!! 
 

Mei 2020 – 142,80 
Juni 2020 – 121,99 
Juli 22020 -  79,20 
------------------------- 
                  € 343,99 

 
  



Programma klaverjassen en jeu de boules – najaar 2020 
 

 
 
Klaverjassen (onder voorbehoud) 
 
Vrijdag   4 september 
Vrijdag 25 september 
Vrijdag 16 oktober 
Vrijdag   6 november 
Vrijdag 27 november 
Vrijdag 18 december 
 
Verzamelen 19.15 uur, loting 19.30 uur - € 2,00. Telefoonnummer clubhuis: 010 471 19 20 
 
Op elke speelavond worden 3 rondes gespeeld. 
Elke ronde wordt door speelkaart trekken bepaald met en tegen wie je speelt. 
Dit kaartseizoen bestaat uit 6 rondes waarvan de 4 hoogste avonden bepalen wie de winnaar is.  
Ten overvloede wijzen wij nog even op de regel bij het verzaken. Bij het verzaken krijgt de maat van 
diegene die verzaakt 162 punten. De tegenpartij krijgt 162 punten en 100 roem.  
Graag even vermelden wie er heeft verzaakt op het formulier!  
 
Veel gezellige avonden en speelplezier toegewenst! 
 
NEL WINKELMAN 
 
 
 
 

Jeu de boules (onder voorbehoud)   
 
Zondag   6 september 
Zondag 27 september 
Zondag 18 oktober 
Zondag   8 november 
Zondag 29 november 
Zondag 20 december  
  
 
 
Van ongeveer september t/m mei spelen we een toernooi waar leuke prijzen zijn te winnen. De 
kosten zijn € 2,00 p.p. per keer en daarvoor krijgen de boulers ook nog een kopje koffie. 
Aan het eind van het jeu de boulesseizoen (na ongeveer 13 toernooien) komt er een winnaar uit de 
bus, die mag dan de wisselbeker in ontvangst nemen. 
 
Verzamelen 10.30 uur, loting 11.00 uur - € 2,00 p.p. 
Bij twijfel over doorgaan: clubhuis 010 471 19 20 of Freek 06 504 160 14 
 
FREEK VEER 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Elk lid van NEXUS krijgt 10% korting op korfbal 
gerelateerde spullen bij Sima Sport. 

 


