
 

 

  

De club 

Sportclub N.E.C .  

Nijmeegse gezelligheid 
 
 
Bij S.C. N.E.C. draait het 
om verbinding en 
gezelligheid.  
 
Met één prestatief team 
en gezellige senioren 
teams, zaalvoetbal  
en een veteranen team 
dat bol staat van oud- en 
ereleden, 
behouden wij de 
Nijmeegse sfeer die 
kenmerkend is voor ons 
als club met rijke 
historie.  
 
En daar zijn we trots op! 
Allemaal zijn we 
supporter van N.E.C.  
en willen we dat de club 
het goed doet in de 
regio en willen we laten 
zien dat wij een echte 
volkscultuur herbergen. 

Van het Bestuur. 
Nieuw leven!  

Eens per kwartaal gaan we een ‘NEC-flitsen’ uitgeven 

waarin we jullie graag op de hoogte houden. Een 

nieuw leven voor een eerder bestaand clubblad. Wij 

willen jullie betrekken en hopen dat jullie ook input 

willen leveren zodat we samen niet alleen de NEC-

flitsen nieuw leven in blazen maar ook de club. Want 

dat is hard nodig! 

We zitten als club in een lastige situatie. We hebben 

het al enige tijd over de toekomst en hoe we die vorm 

gaan geven. Verhuizen- of niet, groeien als club en hoe 

we dit moeten aanpakken. Het belangrijkste is dat we 

samen deze club met rijke historie in stand houden. 

Met de huidige stand van zaken moeten we er met 

iedereen die de club lief heeft aan werken om dit voor 

elkaar te krijgen. 

Dat zal betekenen offers brengen, jezelf inzetten in 

een commissie of de club op een positieve manier 

promoten. We willen vooruit en daar hebben we 

iedereen bij nodig.  

 

De laatste tijd is het vaak gegaan over verhuizen of 

blijven op De Eendracht. Als bestuur onderkennen we 

het sentiment en de historie om te voetballen onder 

de masten van het stadion. 

Wij geven graag openheid van zaken, wij hebben in 

onze laatste samenkomst besloten om beide 

scenario’s van verhuizen en blijven verder uit te 

werken. De gesprekken met de BVO zijn zoals jullie 

weten stroef en er moeten nog stappen genomen 

worden.  

 

Ook met de Gemeente Nijmegen zijn we recent om 

tafel gegaan wat de situatie enigszins heeft 

veranderd. Het plaatsen van een tijdelijke kantine is 

van de baan omdat de investering daarin te groot is. 

Voor ons als bestuur reden genoeg om het verhuizen 

voorlopig als een no-go te bestempelen. Geen 

inkomsten op De Eendracht en geen inkomsten uit 

de kantine op de Winkelsteegh geeft hetzelfde 

resultaat. We zullen huur moeten ophoesten, dat zal 

betekenen besparen waar we kunnen besparen en 

meer inkomsten genereren als club.  

 

De verhuiscommissie en de Stichting Continuitiët 

N.E.C. zijn ontzettend druk met het verdere vervolg. 

En wij komen snel bij jullie terug als we meer 

duidelijkheid hebben omtrent de mogelijke opties 

die er voor ons liggen.  

 

Met bovenstaande in gedachte wil ik, als jullie 

voorzitter en names het bestuur iedereen oproepen 

om op welke manier dan ook op te staan en samen 

te knokken voor de toekomst van onze club. Alleen 

zo zullen we er komen en zorgen we dat we weer 

een bloeiende vereniging worden.  

 

We rekenen op jullie, net zoals dat jullie op ons 

mogen rekenen.  

Het bestuur 

 

. 

 

In deze nieuwsbrief 

Van het bestuur. 

Een vernieuwde Sponsor Commissie. 

Van Vroeger: Het Lelijk Eendje. 
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De Sponsorcommissie heeft als 

belangrijkste doelstelling het 

vergaren van financiële middelen 

door het commercieel aanbieden van 

items binnen sportclub N.E.C. dat ten 

gunste van de leden van Sportclub 

N.E.C.  

Kort gezegd door sponsorinkomsten 

zijn we in staat de begroting aan te 

vullen waardoor tekorten niet uit 

lidmaatschapsgelden gefinancierd 

behoeven te worden en Sportclub 

N.E.C. in staat is haar leden te 

voorzien van optimale trainings- en 

wedstrijdfaciliteiten. 

De laatste jaren is sponsoring een 

meer en meer belangrijke bron van 

inkomsten door het teruglopen van 

subsidiegelden en stijging van vaste 

kosten zoals materiaal, onderhoud en 

vaste lasten zoals energie. 

Sponsor 

mogelijkheden 

1. Shirtreclame 

2. Reclameborden 

3. Advertentie website 

4. Club van 100 

5. etc 

Sportclub N.E.C. bestaat uit een 

klein aantal leden, we hebben de 

ambitie om te groeien maar dat 

kunnen we niet alleen. 

Zowel vrijwilligers op welke 

functie dan ook zijn nodig om 

een club draaiende te houden. 

En natuurlijk kan dan een 

financiële ondersteuning niet 

achterweg blijven. 

Daarom zoeken we betrokkenen 

die de club financieel kunnen 

helpen,zowel in organisatie als in 

gelden. 

Weet je iemand in de vorm van 

bedrijven , individueel of juist 

iemand die organisatorisch een 

steentje kan bijdragen, mail dan 

naar  sponsoring@scnec.nl  

en help de club naar een 

gezonde toekomst. 

We kunnen 
het niet 
alleen!!!! 
 

Sponsoring van een sportclub is 

vaak voor ondernemers een vorm 

van gunning omdat hij of zij, zoon 

of dochter, er sport, plaatselijke 

verbondenheid of gunning aan een 

werknemer die bij de sportclub 

betrokken is. 

Als sponsorcommissie hebben we 

het meeste succes als er door een 

lid van Sportclub N.E.C. een 

eerste contact word gelegd. Dit is 

ook een belangrijke oproep voor 

alle leden om in hun werksfeer cq. 

kennissenkring een balletje op te 

gooien. 

Het betekent niet dat we als 

Sportclub niets te bieden 

hebben want vergeet niet, 

we hebben voor een sponsor 

een unieke doelgroep waar 

we op verschillende wijze de 

sponsor kunnen faciliteren om 

deze doelgroep te bereiken: 

 

We hopen dat er leden uit de 

actieve teams willen 

meedenken aan het werven van 

nieuwe sponsoren. 

 

Hiertegenover zal de Sportclub 

een soort van beloning  

(voor wat , hoort wat)  

ter beschikking stellen. 

De start van een 
vernieuwde Sponsor 
Commissie. 

Tijdens de ledenvergadering 

hebben een 5 tal leden 

aangegeven wel te willen 

mee denken aan een nieuwe 

start. 

mailto:sponsoring@scnec.nl


 

  

 

Zoals vroeger 

Het Lelijke 
Eendje 

MIsschien kennen de oudere 

leden het nog wel uit het 

vroegere clubblad, 

Het Lelijke Eendje. 

We vonden dat deze rubriek niet 

mocht ontbreken in de 

nieuwbrief. 

 

Fictie 

Anekdotes 

Het is niet de bedoeling om 

iemand te kwetsen of de spot te 

drijven, integendeel. 

Een anonieme collum met als 

synoniem “Het Lelijke Eendje” 

Heeft u klachten meld dit gerust. 

info@scnec.nl 

 

GEHOORD OP DE EENDRACHT 

*WISTEN JULLIE DAT ZE MIJ WEER TERUG HEBBEN GEVONDEN IN DE VIJVER VAN 

BRAKKENSTEIN* WENDY VAN ACHTER DE BAR HEEFT EEN NIEUWE SPORT 

ONTDEKT, ZE GAAT TURNEN* GEERT VAN OSS KEEPERSTRAINER NEC 1 HEEFT 

ONLANGS TELEFOON GEHAD VAN LOUIS VAN GAAL OM HEM TE ONDERSTEUNEN 

BIJ DE KEUZES VAN WK KEEPERS* JESPER ONZE VOORZITTER VOLGT SINDS KORT 

HET BABYVOEDING DIEET, HIJ IS AL 2 ONS BIJGEKOMEN* ER IS EEN NIEUWE 

SPONSORCOMMISSIE ACTIEF BINNEN ONZE SPORTCLUB, JULLIE GAAN HIER ZEKER 

MEER VAN HOREN* JOHN ALIAS DE PEUK LEIDER VAN NEC 2 IS DRINGEND OP ZOEK 

NAAR EEN STEP, WAAROM WEET NIEMAND* TON SPAAN LEIDER NEC 1 HEEFT 

AANGEGEVEN DAT HIJ DE TUIN VAN WILCO VAN SCHAIK GAAT ONDERHOUDEN* 

GLENN BONGERS VAN NEC 3 EN ZIJN VROUWTJE SACHA HEBBEN EEN SUCCESVOLLE 

VLOG OPGESTART, ECHT DE MOEITE WAARD OM TE KIJKEN* ER SCHIJNT EEN 

NIEUWE CLUB VAN 100 OF 50 TE WORDEN OPZET EN DAT IEDERE SPELER VAN HET 

1E,2E,3E EN HET 4E MEE GAAT DOEN*PATRICK PAANS TRAINER NEC 2 HEEFT ZICH 

AANGEMELDT BIJ DE JOHAN CRUIJFF COLLEGE* IK WIL MARCEL BOEKHOORN 

BEDANKEN VOOR HET AANLEGGEN VAN DE SCHITTERENDE GRASMATTEN OP VELD 

1 EN 2* WILFRIED GOUDT HEEFT EEN AANBIEDING GEHAD VAN DE ACADEMIE OM 

DAAR WEDSTRIJDEN TE GAAN FLUITEN, HIJ WIL ALLEEN NEC3 FLUITEN* MITCHEL 

ROELOFS VAN NEC 4 SCHIJNT OVERHEERLIJKE TOSTI`S TE KUNNEN MAKEN, YVEY 

HEEFT AL BELANGSTELLING GETOOND* ER KOMT BINNENKORT EEN OPROEP AAN 

ALLE SPELENDE LEDEN OF ZE JEUGD WETEN DIE IN HET ROOD,GROEN EN ZWART 

OP DE GOFFERT WILLEN GAAN SPELEN* JEAN KNIPPING ALIAS DE OPPERNUILERD IS 

VAN PLAN EEN KLEDINGLIJN OP TE GAAN STARTEN VOOR DE 122 JARIGE 

SPORTCLUB NEC* MARCEL VAN DEN BERG DE MANUS VAN ALLES BINNEN ONZE 

CLUB HEEFT MIJ TERUG GEVONDEN IN DE VIJVER BIJ BRAKKENSTEIN EN DIT IS DUS 

WEER DE 1E AFLEVERING SINDS JAREN……WAAR IK NU VERBLIJF ? IN DE 

TALENTENVIJVER VAN HET ENIGE ECHTE NEC* 

 

GROETJES HET LELIJK EENDJE    

 

mailto:info@scnec.nl


 

 

 

 

 

 

 

Rondje om de velden. 
 

•  Sportclub N.E.C. 1 

Door degradatie vorig seizoen, speelt het 1ste in de 2de klasse. Hierdoor 

moest men op zoek naar vervangende spelers, gelukkig keerde een grote 

groep spelers terug naar de club waar hun hart toch ligt. Trainer Eric van 

Dreumel moest noodgedwongen door zijn werk stoppen, maar de  

technische commissie vond in de persoon van Engin Dag een passende 

vervanger. Het team wacht, na 3 wedstrijden, nog op de hun 1ste winst in 

de competitie 

• Sportclub N.E.C. 2 

NEC2 is het seizoen goed gestart. Na het vertrek van een aantal 

basisspelers richting 1ste elftallen van andere clubs heeft het team van 

Patrick en John (en de nieuw aangetrokken assistant Renaldo) een aantal 

nieuwe spelers ingepast in het team. In de voorbereiding werd er 3x 

gewonnen in de beker-competitie en ook in de competitive is de ploeg sterk 

van start gegaan met 2 overwinningen in 2 wedstrijden. 

• Sportclub N.E.C. 3 

Spelend in de 6de klasse, een grote groep (22 leden) fanatieke 

voetballiefhebbers die op de woensdagavond trainen en zondag`s hun 

wedstrijden spelen. Momenteel hebben de heren 1x verloren en 1x gelijk 

en 1x afgelast door de tegenstander. 

Het team is door in de beker en daar wacht op 23 oktober een uitwedstrijd 

tegen Spero 8,  bij winst weer een ronde verder. Vaste oefenpartner Jonker 

Boys planned regelmatig een oefenwedstrijd tegen dit team, helaas is dit 

altijd een uitwedstrijd en publiek is niet welkom 😊 . 

•  Sportclub N.E.C. 4 

Spelend in de 6de klasse, een groep van  fanatieke voetballiefhebbers die 

op de woensdagavond trainen en zondag`s hun wedstrijden spelen. 

Momenteel 8ste na 3 wedstrijden, ze kunnen nog spelers gebruiken die 

hun kunsten willen tentoonstellen in het Rood Zwart Groen. 

Sportclub 
N.E.C. 

Steinweglaan 3 

6532 AE  Nijmegen 

 

website: www.scnec.nl 

Email: info@scnec.nl 

 

Sportclub N.E.C.   
Editie 01   Oktober 
2022 

Heeft u zelf een aanvulling voor deze nieuwsbrief ,mail gerust naar 

info@scnec.nl 

Foto album`s door Marcel van den Berg: 

9-10-2022 , DVC`26 – NEC 1 (competitie) , foto`s door Marcel van den Berg 

28-08-2022 , NEC 1 – SML 1 (oefen) , Foto`s door Marcel van den Berg) 

 

http://www.scnec.nl/
mailto:info@scnec.nl
mailto:info@scnec.nl
https://myalbum.com/album/yvNTe3errufRpA/
https://myalbum.com/album/oJsDdXj97hqgTy/

