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Voorwoord  
 
 

In het jaarverslag 2018 sloot ik mijn voorwoord af met de woorden ‘uitwerking en besluitvorming 

centraal in  2019’. Terugkijkend op het afgelopen jaar is dit grotendeels gelukt. De algemene 

ledenvergadering d.d. 14 maart 2019 was hiervan een sprekend voorbeeld. Het betrof een lange 

zit, maar besluiten zijn er genomen. Het kon niet ieders tevredenheid krijgen, maar de noodzaak 

om deze besluiten te nemen wogen vele malen zwaarder dan een mogelijke stilstand. Binnen het  

huidige besturings- en besluitvormingsmodel van de bond ligt altijd een ‘pappen en nathouden’-

cultuur op de loer. De diverse en vaak strijdige belangen hebben een vertragende werking op 

deze noodzakelijke vernieuwingen. We moeten deze belangen niet negeren en/of uit het oog 

verliezen, want draagvlak is essentieel. Maar ieders belang dienen is een utopie. Herhaaldelijk is 

het mandaat van het bestuur en het bondsbureau aan de orde geweest tijdens vergaderingen. 

Willen we met elkaar het kaatsen vooruit helpen, dan zullen we elkaar moeten vinden in 

compromissen en zal de bond hierin sturend c.q. leidend moeten zijn met ruimte voor inbreng 

vanuit de verenigingen.  

Het omvormen van de uitvoeringsorganisatie (bondsbureau) heeft zijn beslag gekregen in 2019. 

De rolverdeling tussen het hoofdbestuur (hoofdlijnen/toezichthoudend) en de medewerkers 

(uitvoering) is vastgesteld, alsmede de onderlinge taakverdeling op het bureau en de bestuurlijke 

portefeuilleverdeling. Binnen het cluster wedstrijdzaken heeft de vorming van de geïntegreerde 

wedstrijdagenda van de KNKB en de federaties centraal gestaan. Dit geldt in iets mindere mate 

voor de verbeteringen van de ranking, de evenredige wedstrijdverdeling, het eenlingenbeleid 

(postcodegebieden), de deelname van meerdere parturen per vereniging aan de Nederlandse 

Kampioenschappen en de pilot met twee scheidsrechters in combinatie met minder keurmeesters. 

De straf- en beroepszaken kwamen het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws. Dit kwam niet 

altijd goed uit de verf, voor het komende jaar zijn hier verbeteringen wenselijk. Het uitdragen 

van het kaatsen in de volle breedte met aandacht voor alle categorieën en disciplines werpt zijn  

vruchten af. Via diverse eigen kanalen wordt een groot en breed kaatspubliek bediend. De 

samenwerking met  NDC media (Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Sport Noord), Omrop 

Fryslân en Radio Eenhoorn (Keatspraat) zijn voortvarend opgepakt en onmisbaar voor het 

uitdragen van onze sport. Financieel werd het jaar conform de begroting afgesloten. De 

afhankelijkheid van commercie is hierbij groot en maakt de organisatie enigszins kwetsbaar. Het 

hoofdsponsorschap van de KNKB is met ingang van 1 januari 2020 in handen van FB Oranjewoud, 

Rabobank en bouwgroep Dijkstra-Draisma. We zijn eerder genoemde organisaties/bedrijven 

dankboor voor deze steun. Voor alle duidelijkheid, het betreft geen uitbreiding van de bestaande 

hoofdsponsorovereenkomst. Het contributievraagstuk dient tijdens de komende AV zijn beslag te 

krijgen. De gedachte om de afdracht in verhouding laag te houden (bevriezen) en de actieve 

kaatsers meer te laten betalen via de inleg heeft tijdens de regioledenberaden het afgelopen jaar 

tot instemmende reacties geleid. De opleiding binnen het kaatsen beschouw ik als de levensader. 

Binnen de FB Oranjewoud kaatsacademie werd nadrukkelijk ingezet op een verbeterd aanbod, 

samenwerking met kaatsscholen, het ontsluiten van kennis (met name oefenstof) en het 

opstarten van het nieuwe project Welpen2020. 

Tot slot kunnen we concluderen dat er grote stappen zijn gemaakt in 2019. Vele zaken zijn 

opgepakt en zullen nog doorlopen in het komende jaar. Het beleidsplan en het jaarplan spreken 

boekdelen. Daarom wordt het jaar 2020, het jaar van de implementatie of misschien zelfs het 

jaar van de waarheid?  

 

Marco Hoekstra 

Directeur KNKB 
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1. Versterking van de bondsorganisatie 
 
Hoofdbestuur KNKB 
In 2019 waren er geen mutaties in de bezetting van het hoofdbestuur. De heren Jan van Erve 

(commercie en communicatie) en Lolke Jan Dijkstra (verenigingen en federaties) waren aftredend 

en herkiesbaar. Tijdens de ALV d.d. 14 maart werden zij herkozen voor een nieuwe 

bestuursperiode. Verder wordt het bestuur gevormd door Wigle Sinnema (voorzitter), Monique 

Bartels (secretaris en juridische zaken), Alida Breeuwsma (penningmeester), Johannes Siegersma 

(vicevoorzitter, internationaal, Wallball en opleiding) en Dirk Kuperus (technische- en 

wedstrijdzaken).  

 

Eigen goed sportbestuur 

De subsidiëring van NOC*NSF  is geregeld vanuit de portaal ‘verdelen middelen sportagenda’. Bij 

aanvragen en verantwoording worden er eisen gesteld inzake goed sportbestuur. De KNKB 

(hoofdbestuur) voldoet aan de gestelde normen (aanvraag) en de verantwoording voor 2019 bij 

NOC*NSF. Het afgelopen jaar is een veilig sportklimaat nadrukkelijk onder de aandacht geweest 

binnen diverse geledingen van de KNKB. Een mogelijke aanscherping in de statuten wordt 

onderzocht. 

 

Bondsbureau 
Voor de uitvoering van alle vastgestelde taken zijn de medewerkers op het bondsbureau te 

Franeker verantwoordelijk. De personele bezetting (4,2 FTE) is ongewijzigd gebleven in 2019. Net 

als in 2018 bestond het team uit Marco Hoekstra (directeur), Tetman van der Meulen (financiën 

en wedstrijdzaken), Boukje Houtsma (management assistent - wedstrijdzaken), Rianne Bosma-

Tanghe (commercieel manager), Hendrik Leegstra (communicatie) en Afke Hijlkema (coördinator 

FB Oranjewoud kaatsacademie). Naast deze arbeidsformatie is Henk Haar als vrijwilliger actief op 

het bondsbureau. Henk  zorgt voor de coördinatie en uitvoering van schoolkaatsprojecten, ‘Fryske 

sport yn dyn klasse’ en verenigingsondersteuning.  

 
Werkgroepen en commissies 
De werkgroep handschoenen heeft in 2019 maar liefst 12 keer een handschoenkeuring uitgevoerd 

op het voormalige bondsbureau in ‘de Trije’ te Franeker. De wachtrijen waren soms lang, maar 

alle aangeboden handschoenen konden tijdig gekeurd worden. Tijdens het gehele kaatsseizoen 

zijn er op locatie veldkeuringen uitgevoerd. De verschillende categorieën werden in totaal 27 keer 

bezocht. Bij de aanschaf van een nieuwe kaatshandschoen tijdens het seizoen, werd 20 keer 

dispensatie verleend op voorwaarde dat de handschoen bij de volgende keuring verplicht werd 

aangeboden. Trieste constatering van het afgelopen jaar was de onheuse bejegening richting een 

aantal leden van de werkgroep. Johannes Sijbesma, Jan Wind, Jaap Zondervan en Meini Brunia 

hebben om verschillende redenen aangegeven te stoppen met hun werkzaamheden voor de 

werkgroep. Igle van der Bos is bereid gevonden om toe te treden tot de werkgroep. Tevens werd 

de werkgroep ondersteund door de werkgroep scheidsrechters. 

 

Naast de reguliere werkzaamheden (werving, beoordeling, begeleiding) van de werkgroep 

scheidsrechters werd tijdens het seizoen veel tijd gestoken in de planning. Met een 

scheidsrechterskorps van in totaal 20 mensen zijn er 150 kaatswedstrijden bezet. In 2019 is de 

gele kaart ingevoerd, in totaal werden er 5 gele en 3 rode kaarten getoond aan spelers. Voor de 

scheidsrechters is de invoering van de gele kaart een welkome aanvulling. In tegenstelling tot de 

blauwe kaart leidt dit niet direct tot een strafzaak. De pilot om in teamverband (2 scheidsrechters 

en minder keurmeesters) een kaatswedstrijd te leiden gaf wisselende reacties. Bij LKC 

Sonnenborgh werd hier tijdens de Rengersdag en de Oldehove partij mee geëxperimenteerd. 

Voor 2020 wordt een vervolg nader onderzocht. Tot slot is de veiligheid in en rondom het 

speelveld nadrukkelijk aan de orde geweest.  
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De Strafcommissie heeft het afgelopen jaar 19 rapportages ontvangen. Deze rapportages zijn in 9 

zittingen behandeld. Gerapporteerd en gestraft zijn: 

- 4 kaatsverenigingen vanwege het niet leveren van keurmeesters op het NK senioren 

- 3 kaatsers vanwege het niet laten keuren van een handschoen 

- 2 kaatsers vanwege het kaatsen met een handschoen niet overeenkomend met het 

reglement 

- 2 kaatsers vanwege het kaatsen op een andere dan een KNKB-partij 

- 1 kaatser vanwege afwezigheid zonder kennisgeving bij een wedstrijd 

- 1 kaatser vanwege het kaatsen tijdens een schorsing 

- 1 kaatser vanwege het in strijd met de reglementen uitkomen voor een vereniging 

- 1 kaatser vanwege het kaatsen met een niet gekeurde handschoen 

- 1 kaatser vanwege afwezigheid bij de prijsuitreiking 

Bij 3 rapportages is geseponeerd door de strafcommissie.  

In tegenstelling tot 2018 (geen beroepszaken) moest de beroepscommissie voor een vijftal zaken 

ter zitting bijeenkomen: 

- 2 kaatsers vanwege het kaatsen op een andere partij dan een KNKB-partij 

- 1 kaatser vanwege het in strijd met de reglementen uitkomen voor een vereniging 

- 1 kaatser vanwege het kaatsen tijdens een schorsing 

- 1 kaatser vanwege afwezigheid bij de prijsuitreiking 

 

Federatiekaatsen 
Binnen de KNKB zijn samenwerkingsverbanden tussen verenigingen op regionaal niveau geregeld 

via een federatiestructuur. De KNKB kent 12 federaties. Tijdens de vergadering op 25 februari 

2019 is er een presentatie gehouden over ‘breedtesport, de basis voor topsport’ en zijn de 

onderzoeksresultaten van Piter van der Ploeg gepresenteerd. Hiernaast is op 5 juni 2019 een 

vergadering gehouden om de uitwerking van de nieuwe voorstellen (geïntegreerde 

wedstrijdagenda)  te bespreken. In de loop van 2019 zijn er op regionaal niveau gesprekken 
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gevoerd en zijn de federaties geïnformeerd via nieuwsberichten met factsheets over de 

vorderingen van deze samenwerking op regionaal niveau.  

 

Naast de 11 Friese federaties kent de KNKB ook een federatie van buitenafdelingen (FBA). Net als 

in 2018 bestond deze federatie uit de verenigingen in Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Dronten, 

Groningen, Hank Dussen, Hilversum en Wageningen.  

 

Algemene Ledenvergadering en regioledenberaden 
De regioledenberaden in januari stonden veelal in het teken van de komende algemene 

ledenvergadering in maart. De agendapunten wedstrijdagenda,  prijzenbeleid, eenlingenbeleid, 

ranking en deelname van meerdere parturen per vereniging voerden de boventoon. Het is een 

prima manier om op een laagdrempelige manier standpunten van de bond en de aangesloten 

verenigingen uit te wisselen. Gastheer voor deze 4 bijeenkomsten waren IJlst, Dokkum, 

Kimswerd en Bitgum.   

 

De algemene ledenvergadering (66 aanwezige verenigingen) op 14 maart 2019 kenmerkte zich 

door de lengte (het werd een latertje), een veelvoud aan voorstellen en het afhandelen van 

diverse stemmingen. TeamNL werd gehuldigd voor de behaalde resultaten op het EK 2018 in 

Franeker en alle andere hoogtepunten van het afgelopen kaatsseizoen werden samengevat in een 

korte film. Naast het vaststellen van de notulen, het jaarverslag, de jaarrekening, het 

beleidsplan, het jaarplan en de begroting werden  de vele voorstellen in de vergadering 

afgehandeld. De vergadering kwam een wedstrijdverdeling van 20:10 (VF – DEL) overeen. 

Rankingkaatsers worden automatisch op de wedstrijdlijst geplaatst. Om deelname aan DEL-

wedstrijden te stimuleren werd in de ranking (start)punten gekoppeld aan deze wedstrijden. De 

verenigingen stemden met overgrote meerderheid in met de geïntegreerde wedstrijdagenda. Het 

nieuwe prijzenbeleid werd vastgesteld als richtlijn. Het eenlingenbeleid werd aangescherpt en 

verenigingen mogen voortaan meerdere parturen per vereniging afvaardigen naar de NK’s.  

 

Eind november was de tweede ronde voor een viertal regioledenberaden. Deze keer waren we te 

gast bij Holwerd, Hommerts, Menaam en Hurdegaryp. Het vernieuwde contributiebeleid, de 

wedstrijdagenda, de schoolkaatskampioenschappen en de kaatsacademie (project welpen) 

bepaalden voor een groot deel de agenda. Uit de goede opkomst van regioledenberaden blijkt dat 

het in een behoefte voorziet vanuit de verenigingen. Voor het hoofdbestuur en het bondsbureau 

levert de input een schat aan informatie.      

 

FB Oranjewoud Kaatsacademie 
Voor de opleiding KT2 en KT3 zijn op drie locaties de cursusavonden georganiseerd. In Morra, 

Easterein en Balk stonden in totaal 33 cursisten klaar om de opleiding tot kaatstrainer te volgen. 

6 cursisten zijn doorgestroomd naar KT3. De cursus werd verzorgd door Jan de Groot, Durk van 

der Leest en Siemke Andela. Sip Jaap Bos en Pieter van Althuis hebben meegedraaid als aspirant 

docent. Een georganiseerde bijscholing, thema-avond voor trainers werd geannuleerd door te 

weinig animo. Een keurmeesteravond werd er georganiseerd in Kimswerd. In het voorjaar van 

2019 kregen we bericht van de NOC*NSF dat de opleidingsaudit positief is beoordeeld. Hiermee 

voldoet de KNKB weer aan de gestelde eisen (kwaliteitscriteria) en kunnen we weer een erkend 

diploma afgeven. In 2019 werden zes nieuwe scheidsrechters opgeleid tot jeugdscheidsrechter 

(niveau 2). Vier van deze jeugdige heren gingen direct aan de slag bij jeugdwedstrijden. De 

begeleiding werd verzorgd door een aantal (voormalig) scheidsrechters. Één scheidsrechter 

maakte direct de overstap naar niveau 3. Hij acteerde uiteindelijk op seniorenniveau. Uit de 

groep van 2018 zijn er eveneens twee jeugdscheidsrechters doorgestroomd naar niveau 3. De 

teller staat nu op 10 opgeleide jeugdscheidsrechters in 2 jaar. Allen hebben aangegeven in 2020 

weer ingezet te willen worden. Het trainingsaanbod van de kaatsscholen is geïnventariseerd en 

gepubliceerd op de website van de KNKB. Tot slot werd het project Welpen2020 gelanceerd. Dit 

plan bestaat uit 4 pijlers; aanwas, behouden breedtesport, behouden en ontwikkelen van talent 

en scouting bij regiowedstrijden. Ter ondersteuning van dit project is het van belang dat kennis 

en oefenstof wordt ontsloten. Er is inmiddels een start gemaakt met het digitaliseren van 
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bestaand materiaal. Daarnaast worden er korte instructie filmpjes gemaakt. Binnenkort zijn deze 

te bewonderen op ons nieuwe Youtube-kanaal en de vernieuwde website van de kaatsacademie.        

 

Verenigingsondersteuning 
De KNKB beschikt over een team van verenigingsondersteuners. Zij bieden ondersteuning bij 

algemene vraagstukken, beleidszaken, trainingsondersteuning, vrijwilligersproblematiek en 

bestuurlijke zaken. Het behouden van verenigingen en het stimuleren van samenwerking staat 

hierbij centraal. Het team bestaande uit Henk Haar, Siemke Andela, Janny Yntema en Rinze 

Stiemsma heeft ondersteuning geboden aan diverse verenigingen. Bovendien werden er een 

aantal thema-avonden georganiseerd. De totale inzet van het team bedroeg in 2019 ongeveer 

130 uren. Voor 2020 willen we de bakens verzetten en meer gaan denken in mogelijkheden voor 

aanwas van nieuwe verenigingen. De reeds gevoerde gesprekken met een aantal vrijwilligers uit 

Veenwouden is hiervan een mooi voorbeeld. In een andere overlegstructuur zijn de 

mogelijkheden voor aansluiting van verenigingen uit de ‘Wylde Wâlden’ aan de orde. Met Jubbega 

zijn hierover oriënterende gesprekken gevoerd.  

 

Sportparticipatie 
Aan het schoolkaatsproject hebben 31 scholen deelgenomen. Per groep zijn 4 lesuren besteed 

aan het Friese kaatsspel. In totaal werden hiermee 1.350 schoolkinderen bereikt. Het project 

‘Fryske sport yn dyn klasse’, een samenwerking tussen Sport Fryslân en de KNKB kende in 2019 

13 deelnemende scholen. Dit staat los van alle door de verenigingen zelf georganiseerde 

kaatsactiviteiten via scholen. Bijzondere projecten hierbij waren de Koningspelen in Sneek en het 

100-jarig bestaan van het Drachtster Lyceum. In totaal werden hiermee 520 leerlingen bereikt.   

Naast bovenstaande is er ondersteuning geweest bij initiatieven van kaatsers, verenigingen, 

vervolgonderwijs, sportpromotie Harlingen en een project van de Sterrekiekers. In totaal werden 

hiermee 1.654 kinderen bereikt. Het totaal van alle segmenten opgeteld levert een bereik op van 

3.524 leerlingen uit zowel het basisonderwijs als het vervolgonderwijs.  

 

Ledenaantallen 
De laatste jaren neemt het aantal geregistreerde leden steeds verder af. Het peilmoment ligt 

ieder jaar op 1 januari. Op 1 januari 2019 bedroeg het ledenaantal 10.045 (Heren/Junioren 

5.655, Dames/Junioren 2.125, Jongens 435, Meisjes 320, Schooljongens 315, Schoolmeisjes 227, 

Pupillen Jongens 290, Pupillen Meisjes 222, Welpen Jongens 259 en Welpen Meisjes 197). 

Mutaties van verenigingen worden gedurende het gehele jaar doorgevoerd. Voor 1 februari van 

ieder jaar dient de ledenadministratie op orde te zijn en dienen de verenigingen dit door te geven 

aan de bond. Uit deze mutaties blijkt dat we op de nieuwe peildatum onder de 10.000 leden 

grens zakken. Dit is een groot punt van zorg. In 2019 zijn er geen verenigingen opgeheven of 

afgemeld bij de KNKB. Het totaal aantal aangesloten verenigingen blijft hiermee op 110 staan.  

 

Stichting Exploitatie Keatsmuseum en Stichting Collectie en Documentatie 
Keatsmuseum 
Dit vierde jaar na de heropening in 2016 is hard gewerkt aan de verdere uitbouw van activiteiten. 

Dit moet uiteindelijk resulteren in meer bezoekers voor het Keatsmuseum. Als leidraad voor de te 

volgen koers en de uitvoering van de bijbehorende activiteiten is gewerkt aan een nieuw 

meerjarig beleidsplan voor de periode 2020 tot en met 2024.  

 

De inrichting is dermate nieuw dat in 2019 geen wijzigingen zijn aangebracht. Dit is ook niet 

nodig want het blijkt dat de bezoekers uitermate tevreden zijn over de presentatie van de 

geschiedenis van de kaatssport. Wel wordt nagedacht om in de toekomst de bediening van de 

verschillende presentaties nog gebruikersvriendelijker te maken.  

 

Naast de reguliere werkzaamheden in het documentatiecentrum, zoals het bijhouden van 

klassementen, het beantwoorden van steeds meer verzoeken om informatie, het verzamelen van 

kaatslijsten, vastleggen prestaties kaatsers etc., is een start gemaakt met het 

digitaliseringsproject. 
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Het fotograferen en beschrijven van voorwerpen (prijzen) door een aantal teams van twee 

personen in een geavanceerd softwarepakket gaat na de gebruikelijke opstartprobleempjes 

steeds beter. Het vastleggen van de enorme hoeveelheid prijzen/ voorwerpen vergt veel tijd en 

de verwachting is dat het project niet eerder dan in 2025 zal zijn afgerond. Zodra een 

acceptabele hoeveelheid is vastgelegd en gefotografeerd, wordt die online gezet, zodat iedereen 

vanuit thuis kennis kan nemen van de ‘kaatsschatten’. De intentie is dat  het online plaatsen van 

het materiaal in 2020 zal gaan plaatsvinden.  

 

De volgende PR-activiteiten zijn ontplooid om het aantal bezoekers te vergroten: 

- Bijhouden van de website en het plaatsen van nieuwsberichten 

- Plaatsen van berichten op de Facebookpagina 

- Deelname aan de foldermarkt ‘De Oude Zee’ op 25 februari 2019 in het nieuwe 

landbouwmuseum in Leeuwarden. 

- Verspreiden van foldermateriaal op 130 toeristische punten in de provincie Fryslân 

- Inbreng van een aantal voorwerpen in het Historisch Centrum Waadhoeke en gevestigd in 

het oude gemeentehuis te Franeker. 

 

Het vergroten van het aantal bezoekers heeft ook dit jaar een hoge prioriteit gehad.  

Het betreft o.a.: 

- Tijdelijke tentoonstelling ‘Sjouke Helfrich, de lytse man mei de grutte stap’. 

- In de voorjaarsvakantie de activiteit ´Help Pake en Beppe de vakantie door’. 

- Verkoop van combikaarten, samen het Planetarium en Museum Martena. 

- Het groepsbezoek als bedrijfs- of familie-uitje soms samen met een kaatsclinic op het veld 

of in de zaal. Resultaat in 2019 waren een 20-tal activiteiten met een deelname van ruim 

600 personen. Een mooie ontwikkeling met veel potentieel voor de komende jaren.  

- Verhalenavond op 15 november 2019 met een prachtig verhaal van Sjoerd Bottema. 

- Midwinterverhalen op 21 december in de Koornbeurs, Museum Martena, Planetarium en 

het Keatsmuseum. In het Keatsmuseum heeft Douwe Kootstra een bijdrage geleverd.  

 

Via schenkingen en bruikleen zijn een groot aantal nieuwe objecten verworven. De organisatie 

van het Keatsmuseum bestaat geheel uit vrijwilligers. Er is door de groep van ruim 60 personen 

een grote bijdrage geleverd en een woord van dank is hier geheel op zijn plaats. Voor het contact 

met het bestuur en de vrijwilligers, en de vrijwilligers onderling zijn er interne 

overlegbijeenkomsten gehouden. Op 11 december 2019 is het jaar op een gezellige wijze 

afgesloten met een hapje en een drankje. 
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2. Vergroten marktpositie kaatsen en KNKB 

 
Hoofdsponsor FB Oranjewoud 
In de periode 1972 t/m 2013 was de Friesland Bank als hoofdsponsor verbonden aan de KNKB. In 

2014 werd dit hoofdsponsorschap voortgezet door stichting FB Oranjewoud. Een lange en 

duurzame relatie waarbij de KNKB de mogelijkheid heeft om het kaatsen op een professionele 

manier voort te zetten. Op basis van een productplan met concrete doelen wordt door FB 

Oranjewoud een financiële bijdrage geleverd. Tijdens een bijeenkomst d.d. 15 mei 2019 werd de 

nieuwe strategische visie met bijbehorende merkessentie van en door FB Oranjewoud 

gepresenteerd met als gevolg een geheel nieuwe huisstijl. Deze wijziging is ook doorgevoerd op 

de communicatie-uitingen van de KNKB. Op 13 december 2019 kreeg de nieuwe visie van FB 

Oranjewoud een vervolg door de ondertekening van een nieuw 5-jarig hoofdsponsorcontract. De 

Friese Rabobanken (Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten) en Bouwgroep Dijkstra-

Draisma werden toegevoegd als nieuwe hoofdsponsors. In gezamenlijkheid vormen zij vanaf 1 

januari 2020 de nieuwe hoofdsponsors van de KNKB.  

 

Overige sponsoring 

Naast het hoofdsponsorschap bestaan er diverse andere mogelijkheden voor sponsoring: 

Businesspartner, Supplier, Kaatsclub, Bordclub, Schoolkaatspartners, Radiosponsors, 

Wedstrijdsponsors, Wallballsponsors en adverteerders. In 2019 werd Speedbooks hoofdsponsor 

van TeamNL. Met de suppliers Muta (o.a. ontwikkeling nieuw shirt TeamNL) en Heineken werd 

een contractverlenging overeengekomen. Fritom en Viadata Automatisering werden 

opgewaardeerd tot Supplier en Empatec werd als toekomstig supplier gecontracteerd. In totaal 

zijn er 62 verschillende sponsoren verbonden aan de KNKB. We zijn al deze bedrijven zeer 

erkentelijk voor hun bijdrage in wat voor vorm dan ook aan de kaatssport.  

 

Opening kaatsseizoen 
Op woensdag 24 april 2019 werd het kaatsseizoen geopend in Hotel-Restaurant Duhoux te 

Wirdum. De gebruikelijke parturenpresentatie werd gepresenteerd door Klokhuis-presentator en 

actief kaatser Habtamu de Hoop. DJTS-KNKB media verzorgde de ondersteuning met 

filmopnames en korte interviews over de verwachtingen voor het komende seizoen.  Voormalig 

topkaatser, ondernemer en tevens sponsor van de KNKB, Gerben Okkinga  gaf een lezing over 

kaatsen, ondernemen en communicatie. Ter afsluiting een hapje en drankje voor alle gasten. Een 

prima aftrap van het seizoen.     

 

De PC 
De belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar is voor de KNKB het uithangbord richting alle 

sponsoren. Een combikaart voor de tribune en een lunch in ‘de Voorhof’ aan de Voorstraat nabij ‘t 

Sjûkelân leggen de basis voor onze commerciële activiteiten tijdens deze bijzondere kaatsdag. 

Sport en commercie worden deze dag met elkaar verbonden. Dit kwam ook weer tot uiting op het 

grote reclamescherm buiten de arena nabij alle festiviteiten. Wederom werd de lunch voor de 

sponsoren compleet verzorgd door onze sponsor Bloemketerp. Door het slechte weer en de 

hierop volgende ontruiming van de PC-arena werd het een grote maar gezellige drukte in de 

Voorhof.    

 

Netwerkbijeenkomst MHB 
Op 4 december 2019 vond de laatste netwerkbijeenkomst van dit jaar plaats bij onze trotse 

sponsor MHB in Bolsward. De bijeenkomsten op locatie worden gewaardeerd. Vele sponsoren 

vinden het interessant om eens bij een ander bedrijf in de keuken te kijken. Met een mooie 

opkomst en een prachtige sfeer in het bedrijfspand van Marten Hylkema, eigenaar van MHB, werd 

het kaatsseizoen voor alle sponsoren op informele en gezellige wijze afgesloten. Gastspreker 

Nyck de Vries nam de aanwezigen mee in de wereld van de Formule II. Het jongenspartuur van 

Winsum en het meisjespartuur van Workum streden tegen elkaar op de racesimulator. Onze dank 
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gaat uit naar MHB Event Facilities, Brandsma koffie, Wiersma Tenten- en Partyverhuur, Grand 

café De Doelen, Nyck de Vries en alle gasten voor een bijzonder geslaagde netwerkbijeenkomst.   

Tot slot werd er in samenwerking met Albert Heijn (Franeker, Stiens en Sint Annaparochie) een 

kaatsplaatjesactie ontwikkelt en op de markt gebracht. Een mooie  en andere manier om de 

kaatssport te promoten.    

 

Voor alle bovengenoemde commerciële activiteiten wordt veel tijd en inzet geïnvesteerd vanuit 

het bondsbureau. De Club van 10 heeft hierbij een sterk ondersteunende en adviserende rol.   

 

Communicatie 
Vanuit het bondsbureau is er nadrukkelijk meer tijd en aandacht geweest voor de communicatie. 

De kaatssport komt veelal in het nieuws vanuit het perspectief van de topsport. Dit is logisch, het 

is ons uithangbord. Het afgelopen jaar zijn echter ook het jeugdkaatsen, andere kaatsdisciplines 

en de wedstrijd- en recreatiesport ruimschoots aan de orde geweest. Nieuwe rubrieken, live 

verslagen van NK’s, afwisseling van headers op Facebook en meer afwisseling in artikelen in de 

Keats! en op de website zijn hier voorbeelden van. Tijdens het seizoen waren er het 

keatsjournaal, live verslagen, wedstrijdverslagen (Jan Braaksma) en de column ‘balkearder’ 

(Rynk Bosma). Tussen de seizoenen door de keukentafelgesprekken afwisselend met artikelen 

van redacteur Rynk Bosma. De Keats! is het afgelopen seizoen 4x uitgebracht. Op ruim 7.000 

unieke adressen werd ons bondsblad bezorgd. De vaste redactie bestaat uit Rynk Bosma, Bouke 

Poelsma, Uultsje Talsma, Janneke de Boer en Janny van der Meer. Naast de redactie hebben ook 

Jelle Bangma en Annelien Broersma een bijdrage geleverd. Vanuit het bondsbureau werden 10 

nieuwsbrieven verstuurd. Met deze korte nieuwsberichten trachten wij de lezers op de hoogte te 

houden van alle ins en outs uit kaatsland. Aan het begin van het seizoen is de Keatsaginda 

uitgebracht. De fotografie werd verzorgd door Henk Bootsma, Piet Douma, Anne Waterlander, 

Henk Haar en KNKB Media. Het filmmateriaal werd hoofdzakelijk uitgevoerd door KNKB Media 

(DJTS, Richard en Walter Miedema) met aanvullingen van Jorrit Meinsma, Janco Krist en Gerrit 

Harmen Rypma. Dat de nieuwe opzet wordt gewaardeerd door onze bezoekers blijkt wel uit het 

feit dat het aantal bezoekers en views op onze website, Twitter, Instagram en Facebook enorm 

zijn toegenomen. Naast bovenstaande is er in samenwerking met Radio Eenhoorn, het 

kaatsmuseum en DJTS een kaatspraatprogramma onder de naam ‘Keatspraat’ gelanceerd. Vanuit 

het Keatsmuseum wordt dit programma uitgezonden.   

 

Keatswike Heedaar 
Na het ontstaan van de naam ‘Heedaar’ voorafgaand aan de kaatsfestiviteiten in het kader van 

culturele hoofdstad LF2018 werd de naam overgenomen door de organisatie van de ‘keatswike 

rond Pinksteren’. In samenwerking met de ZachteBal PC, de werkgroep provinciaal schoolkaatsen 

en kaatsvereniging Jan Bogtstra wordt deze kaatsweek georganiseerd door de werkgroep NK van 

de KNKB. Er wordt traditioneel gestart met de juniorenbond (Juwelier Kramer NK Junioren) op 

zaterdag. Door de harde wind en de vele regen werd besloten om niet te kaatsen op de 

voetbalvelden. Uit een lijst van 24 parturen werd Hijum-Finkum met de kaatsers Laas Pieter van 

Straten, Hielke Beijering en Giancarlo Teitsma als winnaar gehuldigd. In de finale versloegen zij 

met alles aan de hang het partuur van Berltsum. Op pinkstermaandag volgde ‘de bond’ (het 

Eresdé NK Senioren). Met 69 parturen een mooie wedstrijdlijst. Op het einde van deze unieke 

kaatsdag (sinds 1897) stond het partuur van Easterlittens met de kransen om voor de 

bestuurstent. Simon Zijlstra, Pier Piersma en Erwin Zijlstra versloegen in de finale het partuur 

van Heerenveen met 5-4 en 6-0. Zowel voor Hijum-Finkum als Easterlittens was het de eerste 

keer dat het betreffende NK werd gewonnen. Het provinciaal kampioenschap schoolkaatsen werd 

verkaatst op woensdag. Bij de jongens won het partuur van de Slotschool uit Sint Annaparochie.  

En bij de meisjes ging de winst naar het partuur van OBS de Cingel uit Menaam. Het slot van de 

keatswike is op zaterdag met de ZachteBal PC. Met veel publiek en mooie kaatspartijen een 

waardige afsluiting van een fantastische kaatsweek.  
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3. Verbetering technische ontwikkeling kaatssport 
 
Ranking en gestuurde loting 
Ten opzichte van het jaar 2018 zijn de eerste verbeteringen van de ranking in samenhang met de 

wedstrijdagenda gerealiseerd. Bij de heren kwam hierdoor de cyclus in aanloop naar de PC beter 

tot zijn recht. Bij de dames was sprake van ‘open plekken’ in de wedstrijdagenda. Hierdoor 

verliep de ranking en de planning van de cyclus in aanloop naar de PC moeizamer. Bij zowel de 

heren als dames hoofdklasse gold een lotingsschema met een zogenaamde partuurnummering. In 

alle andere klassen (heren en dames) was geen sprake meer van een gestuurde loting door 

parturen uit te zetten. Deze aanpak beviel prima.  

 

De jeugdwedstrijden werden geloot door de werkgroep Lotingen. Met de nieuwe aanwinsten Durk 

en Antina Houtsma was dit weer dik voor elkaar. Het uitzetten van de A-klasse kaatsers werd 

uitgevoerd door de Jeugd Technische Commissie. Het aantal uit te zetten kaatsers blijft 

onderwerp van discussie. Afhankelijk van de opgave blijft flexibiliteit nodig om tot evenwichtige 

wedstrijdlijsten te komen.   

 

Bij de heren 30+ werd het stokje overgedragen van Wietse Punter aan Keimpe Koldijk. De loting 

is gebaseerd op functie en wordt verricht op het bondsbureau. Indien noodzakelijk werd situatief 

en ad hoc een oplossing voor ontstane problemen gezocht. Bij de heren 50+ zwaaien Ludwig 

Seerden, Hans Felkers en Tiede Boorsma de scepter. Op basis van het uitzetten van A-kaatsers 

werd er geloot. Voor beide categorieën is sprake van een hoge factor zelfredzaamheid.   

 

Kaatshandschoen  
Een eerlijke sport en voor iedereen gelijk materiaal lijkt een utopie. 2019 kenmerkte zich door 

‘overgewicht’ van de handschoenen. Tijdens controles bij meerdere categorieën werden vele 

overtredingen van te zware handschoenen geconstateerd. Uiteraard speelt het weer (regen) een 

grote rol tijdens controles. Het gewicht meten is tot op heden de enige objectieve wijze van 

keuren. Bij een geconstateerde overtreding op basis van gewicht zullen sancties moeten volgen. 

Een situatie zoals bij de hoofdklasse wedstrijd in Berltsum (9 afgekeurde handschoenen zonder 

sanctie) is natuurlijk niet gewenst. Het meten van de hardheid van de handschoen en de nap met 

geavanceerde apparatuur is zoals eerder gesteld niet geslaagd. De roep om nieuwe regels wordt 

alsmaar groter. Mogelijk dat innovaties in andere sporten daarbij een handje kunnen helpen.  

 

Wedstrijdstramien en wedstrijdzaken 
De aanvangstijden zorgen nog altijd voor discussie. Tijdens het overleg met ‘hoofdklasse’-

verenigingen bleek dat er geen situatie gelijk was en dat eenduidigheid in aanvangstijdstip niet 

haalbaar is. Er wordt waar mogelijk rekening gehouden met de grote ‘wilde’ kaatspartijen. Het 

aantal KNKB-wedstrijden op deze dag wordt geminimaliseerd. Het seizoen voor de heren werd 

verdeeld in drie cycli. Het seizoen bij de dames in twee cycli. Bij de dames was de ranking 

hiermee lastig vanwege een aantal niet ingevulde wedstrijden. Het vaststellen van het aantal 

deelnemende parturen (10 en 8) wordt steeds meer uniform. Dit in combinatie met wedstrijden 

op dezelfde wedstrijddag moet leiden tot een overzichtelijkere ranking. 

 

Wedstrijdagenda 
Het vormen van de volwaardige wedstrijdagenda voor alle categorieën blijft uitermate lastig, 

hiermee staat het aantal te organiseren kaatswedstrijden de laatste jaren onder enorme druk. Tot 

laat in het seizoen werden er nog (jeugd)wedstrijden ingepland. In samenwerking met de PC 

werd de FGD autolease juniorencompetitie definitief opgestart. De beste 12 kaatsers werden op 

basis van een kaatsklassement over 6 door-elkaar-loten-wedstrijden geplaatst voor de finale. 

Deze finale werd op vrijdag 26 juli 2019 verkaatst. Lieuwe van der Werf, Auke Boomsma en Evert 

Pieter Tolsma werden gehuldigd als de eerste winnaars van de FGD autolease juniorencompetitie. 

De competitie is een goede aanvulling op het wedstrijdaanbod voor junioren. De overbrugging 

naar de senioren dient hierdoor soepeler te verlopen. Steeds meer verenigingen organiseren
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zogenaamde combiwedstrijden. Gezien het enthousiasme bij spelers, verenigingen en publiek is 

dit voor de toekomst een mogelijke succesformule. Uiteraard is de beschikbaarheid van 

veldcapaciteit essentieel. Enkele wedstrijden werden afgelast door de weersomstandigheden. Bij 

de welpen meisjes werden in het begin van het seizoen enkele wedstrijden afgelast door te weinig 

deelname. De NK’s werden het afgelopen jaar gehouden bij Morra-Lioessens (Jongens), Menaam 

(Meisjes), Easterein (Dames), Tzummarum (Schooljongens), Stiens (Schoolmeisjes), Ingelum 

(Pupillen Jongens), Sint Annaparochie (Pupillen Meisjes) en Hilversum (50+).   

 

Wallball 
In sporthal de Trije is het aantal kaatsmuren uitgebreid. In totaal beschikken we nu over 8 

wedstrijdbanen en 2 oefenbanen. Hiermee hebben we ingespeeld op de wens om efficiënter en 

gemakkelijker grote (internationale) toernooien te kunnen organiseren.    

 

Op 26 en 27 januari 2019 werd de Tiedema Dutch Open georganiseerd. Met een goede bezetting 

en een verbeterde entourage wordt teruggekeken op een prima toernooi. Bij de heren single won 

de Amerikaan Wally Amaro. In de finale versloeg hij de Spanjaard Sacha Kruithof. Bij de dames 

single ging de hoofdprijs naar Marrit Zeinstra. Zij was in de eindstrijd te sterk voor Miranda 

Scheffer. Bij de doubles ging de titel bij de heren naar het Engelse duo Daniel Grant en Luke 

Thomson. Bij de dames was de titel voor Anne Monfils en Marrit Zeinstra.  

Het NK dubbels werd gespeeld op 17 november 2019. Met 150 deelnemers een record aantal 

deelnemers. Bij de heren ging de titel verassend naar Kees van der Schoot en Pieter Jan 

Leijenaar. Zij versloegen in de finale het favoriete team van Hans Wassenaar en Tjisse Steenstra.  

Bij de dames wonnen Anne Monfils en Marrit Zeinstra. Het duo Harmke Siegersma en Hendrieke 

van der Schoot werd verslagen. Naast de toppers werd er ook gespeeld in 7 jeugdklassen en een 

dames 35+ en heren 45+ categorie. 

De dorpencompetitie werd dit jaar wederom georganiseerd. Bij de heren ging de overwinning 

naar het team van Sint Annaparochie met de kaatsers Jasper Boomsma en Arjen Bouwe 

Hiddinga. Bij de dames ging de winst naar het team van Bolsward met de kaatsers Marike 

Beckers, Hiltsje Klaversma en Diny van der Veen. De mobiele kaatsmuur werd het afgelopen jaar 

5 keer op locatie opgebouwd. In Wommels, Spannum, Leeuwarden (2x) en bij Empatec te Sneek.  

 

TeamNL 
Eind februari werd Hille Saakstra benoemd tot bondscoach van de KNKB voor het onderdeel 

Wallball. Hille is aangesteld als opvolger van Geert Vandervelden. Hille heeft veel affiniteit met 

Wallball. Hij heeft zitting in de werkgroep Wallball en is jaren verbonden geweest aan de KNKB 

als coördinator van FB Oranjewoud Kaatsacademie. Met succes volgde hij de opleiding sport en 

beweging aan de ALO in Groningen. Tevens werd Jelle Eijzenga zijn sponsorcontract 

opengebroken en verlengd in combinatie met de functie van bondsfysiotherapeut. Na het 

binnenhalen van Jelle Eijzenga en Hille Saakstra werd Johannes Boersma gecontracteerd. 

Johannes werd begin oktober benoemd tot bondscoach van de KNKB voor het onderdeel Llargues 

en Internationaal spel. Boersma was tijdens zijn kaatscarrière ruim acht jaar actief in de eerste 

klas en de hoofdklasse. In deze periode maakte hij eveneens deel uit van TeamNL tijdens de 

internationale toernooien in België (EK), Ecuador (WK, Wereldkampioen) en Valencia (EK). Met 

het aantrekken van beide heren is hiermee de complete begeleiding van TeamNL vernieuwd. Met 

nieuw elan proberen we in gezamenlijkheid aan de internationale weg te timmeren.   

 

Jeugd EK te Portugal 

Eind juli heeft een delegatie van jeugdige topkaatsers deelgenomen aan het Jeugd EK te Moita in 

Portugal. Het meisjesteam werd Europees kampioen door in de finale Valencia te verslaan. De 

jongens verloren de strijd om het brons tegen het team uit het Baskenland. Bij het wallball (-15) 

pakten Senne Idsardi en Iris Veltman het zilver na verlies in de finale tegen Valencia. Bij de 

jongens (-15) pakten Marten Leijenaar en Rick Minnesma eveneens zilver na verlies in de finale 

van Valencia. Fiera de Vries en Corrie Kroondijk behaalden het goud in de categorie -17, zij 

versloegen het team van Valencia. Bij de jongens (-17) behaalden Karel Monfils en Mark 

Minnesma het brons door te winnen tegen het team van het Baskenland. Bij zowel de jongens  
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onder 19 (Jurrit Osinga en Jorn Lars van Beem)  als de meisjes onder 19 (Anna Ennema en 

Jannica van der Ploeg) werd er geen eremetaal behaald. De begeleiding bestond uit Hille Saakstra 

(bondscoach), Iris van der Veen (teammanager), Jonathan Reisman (fysio), Richard Miedema 

(KNKB Media) en Jelmer Siegersma (scheidsrechter).  

 

Deelname internationale toernooien 

Voor de senioren dit jaar geen EK of WK. Diverse kaatsers hebben op eigen initiatief 

deelgenomen aan internationale toernooien. Met name de toernooien in de European 1-Wall tour 

werden goed bezocht. Het jeu de pelote team van LKC Sonnenborgh heeft deelgenomen aan het 

toernooi in Sirault. Als winnaar van het IFK Jeu de pelote in Easterlittens werden zij afgevaardigd 

vanuit de KNKB. De eerste wedstrijd tegen het Franse Maubeuge werd met 7-4 verloren. De 

tweede wedstrijd tegen de Belgische bekerwinnaar Thieulain werd met 7-1 verloren. 

 
Breedtesport en andere kaatsvarianten 
In 2019 heeft het realiseren van een geïntegreerde wedstrijdagenda vanaf 2020 centraal gestaan. 

De KNKB heeft de ambitie om iedere kaatser -ongeacht het niveau- die wil kaatsen in de 

gelegenheid te stellen om te kunnen kaatsen door het aanbod aanzienlijk te verbreden en te 

verbeteren. Door de federatiewedstrijden en KNKB-wedstrijden geïntegreerd aan te bieden moet 

dit lukken. In Ingelum werd wederom een 1ste klas wedstrijd (beperkt, 10 partuur) georganiseerd 

met daarnaast een 2de klas (onbeperkt aantal parturen) om gelegenheidsparturen of plaatselijke 

kaatsers de ruimte te geven om mee te doen. In Holwerd en in Makkum werden ‘senioren’-

wedstrijden georganiseerd. Hierbij zijn alle seniorenkaatsers welkom. Tot een hogere 

opgave/deelname heeft dit niet geleid.        

In Easterlittens werd het IFK Jeu de Pelote gespeeld. De halve finales werden gespeeld tussen 

Easterlittens en Franeker (8-1) en LKC Sonnenborgh en Winsum (8-2). De finale tussen LKC 

Sonnenborgh en Easterlittens werd met 9-6 en 40-15 in het voordeel van LKC beslecht. Hiermee 

prolongeerden zij de titel. Voor LKC kaatsten Enno Kigma, Hans Wassenaar, Jouke Bosje, Feiko 

Broersma, Sjoerd de Jong en Karel Nijman. 

 

Tot slot heeft de KNKB nadrukkelijk meer verbinding gezocht met de grote ‘wilde kaatspartijen’.  

De ZachteBal PC als zelfstandig onderdeel van de keatswike Heedaar. Maar wel vanuit het 

perspectief van samenwerking en ondersteuning. Op zondag 15 september stond de traditionele, 

afsluitende ‘kippetjespartij’ in Winsum op het programma. Al jaren organiseert "de ploech fan 

tsien" deze partij. Dat deze partij nog steeds immens populair is bij de kaatsliefhebbers blijkt wel 

uit het grote aantal deelnemers. Er hadden zich maar liefst 534 kaatsers opgegeven voor deze 

partij. 

 

Gerrit Harmen Rypma heeft namens de KNKB een bijdrage gemaakt van deze wedstrijd. Ook het 

lanenkaatsen in Harlingen, het horecastraatkaatsen op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden 

mag in dit rijtje niet ontbreken.  
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4. Financieel verslag 2019 

 

Resultaat 
De exploitatie over 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van € 8.127 (2018 € 9.751). 

Het negatieve resultaat is een combinatie van hogere inkomsten,  hogere uitgaven en mutaties in 

de bestemmingsreserves. 

 

Toelichting 
 De inkomsten uit contributies wordt beïnvloed door de bevriezing van het 

contributiebedrag per seniorlid en het teruglopend aantal leden en verenigingen bij de 

KNKB. Een werkgroep is (in 2018) gestart om het contributiebeleid te beoordelen en waar 

nodig aan te passen. De conclusie van de werkgroep is dat we door moeten groeien naar 

een systeem met als basis de gebruiker betaalt. Dit kon in 2019 nog niet gerealiseerd 

worden omdat de organisatie er nog niet klaar voor was.  

 Vanuit NOC*NSF hebben we al een aantal jaren te maken met een dalende bijdrage. We 

zijn momenteel in gesprek met NOC*NSF over hoe we gebruik kunnen maken van 

aanvullende beschikbare gelden. 

 Het bedrag vanuit de provincie en de gemeente is lager dan de realisatie van 2018 en de 

begroting. We zijn actief in overleg met de gemeente Waadhoeke om structureel meer 

subsidie te verkrijgen. Waarbij wij benadrukken dat Franeker en dus de gemeente 

Waadhoeke, het mekka is van de kaatswereld.   

 Ook zijn we actief in overleg met de Provincie voor meer subsidiegelden (Iepen 

Mienskipsfûns, IMF), hierbij wordt ook gekeken naar Europese subsidies (Erasmus+).  

 De hoofdsponsor heeft extra bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van het wallball en 

met name aan de ontwikkeling van extra kaatsmuren in sporthal de Trije te Franeker. 

 Het totale sponsorbedrag van de andere sponsoren blijft stabiel. Er zijn wederom een 

aantal nieuwe sponsoren binnengehaald. Alle bestaande contracten worden jaarlijks 

besproken en eventueel aangepast en/of verlengd. 

 De personeelskosten zijn gestegen met de periodieke afspraken en de CAO verhoging 

t.o.v. de realisatie 2018. Ook is er een stijging te zien door het ontvangen ziekengeld als 

gevolg van zwangerschapsverlof van één van onze medewerkers in 2018.  

 De organisatiekosten zijn hoger t.o.v. de realisatie 2018 in verband met de investering in 

de website (€ 25.000). De investering in de website was meegenomen in de begroting van 

2019. Voor de toekomstbestendigheid van ons interne netwerk was een investering 

noodzakelijk. De migratiekosten van de cloud waren niet meegenomen in de begroting 

2019. De communicatiekosten zijn lager dan de realisatie 2018 maar fors hoger dan de 

begroting 2019. Dit heeft te maken met het besluit in de AV van 14 maart 2019 om de 

uitgifte van de Keats!, qua edities en format gelijk te houden aan die van 2018 . Dit in 

tegenstelling tot de begroting 2019 waarin een target was opgenomen ter verbetering van 

het resultaat van de Keats! van € 25.000.  

 De wallball-activiteiten hebben effect op zowel de inkomsten (sponsoring en subsidies) als 

de uitgaven. In 2019 zijn er geen grote internationale toernooien geweest, op het Jeugd 

EK na. We zijn wel bezig met de opwaardering van de muurkaatstoernooien (zoals de 

Dutch Open) in Nederland. Tevens is er geïnvesteerd in de kaatsmuren in de Trije conform 

de afspraken met FB Oranjewoud. Er worden nieuwe sponsor- en subsidiebronnen 

aangeboord in relatie tot het wallball. 

 Om het negatieve resultaat te beperken is er een opname geweest vanuit de 

bestemmingsreserves. Tevens zijn kosten die gerelateerd zijn aan bepaalde 

bestemmingsreserves ook gefinancierd vanuit de reserve.  

 

Financiële positie 
Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, bestemmingsreserves) bedraagt ultimo 

2019 € 510.475 (2018 € 552.222). Dit is een afname van € 41.747 ten opzichte van 2018.  
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Het eigen vermogen is opgesplitst in een algemene reserve van € 63.407, een 

continuïteitsreserve van € 325.000 en bestemmingsreserve van € 122.068.  

 

De continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. Deze reserve moet minimaal  een omvang hebben 

om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De hoogte van de reserve is een aantal 

jaren geleden vastgesteld op € 325.000 en wordt al een aantal jaren op dit niveau gehouden.  

 

De bestemmingsreserves zijn gedaald t.o.v. vorig jaar, door opnames i.v.m. het negatieve 

resultaat van de Keats!, de bevriezing van de contributie en een aantal kosten die in 2019 

gemaakt zijn die aansluiten bij de doelstellingen van de bestemmingsreserves. Om meer 

duidelijkheid te krijgen in de bestemmingsreserves is besloten om het aantal reserves te 

reduceren middels samenvoeging van gerelateerde reserves. 

 

Toekomstig beleid 
Het financiële toekomstige beleid vloeit voort uit het Beleidsplan 2020-2022, met hierin 

opgenomen  speerpunten voor 2020. We hanteren een periodieke monitoring van de financiële 

ontwikkeling op alle beleidsgebieden. We willen de verhouding in de diverse inkomsten; 

contributie vanuit de leden, sponsoring en subsidies beter in balans te brengen. Met ingang van 

2016 werken we met een vast contributiebedrag in de resultaten. Dit bedrag ligt op een bedrag 

van € 178.000,- en wordt gewijzigd op het moment dat de bandbreedtes, die zijn afgesproken in 

de ALV van november 2015, worden overschreden. Op basis van de ontwikkeling van het aantal 

leden kwamen we in 2018 en 2019 dichtbij de afgesproken bandbreedte en is besloten om de 

contributie per seniorlid te bevriezen en een werkgroep op te richten. Deze werkgroep contributie 

heeft de opdracht gekregen het huidige model te evalueren en indien nodig aan te passen. De 

uitkomst is dat we de komende jaren willen toegroeien naar een model waarbij de gebruiker 

zwaarder wordt belast. De methode moet beter aansluiten bij de organisatie van de KNKB. We 

hebben de laatste 2 jaar al kleine stappen genomen maar de werkgroep stelt nu voor om in 2020 

een grotere stap te zetten om te groeien naar een model waarbij de wedstrijdspeler (de 

gebruiker) meer gaat betalen via de inleg voor wedstrijden. 

 

We zijn actief in gesprek met NOC*NSF, gemeente en provincie om meer geldstromen te 

genereren. 

 

Voor een betere monitoring werken we al een aantal jaren met evenementenbegrotingen, dit 

gaan we voortzetten in 2020. In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd, onze 

producten goed bekeken op inkomsten en kosten, dit blijven we de komende jaren doen. Tevens 

is er een strakke sturing geweest op de formatie op het bondsbureau en strikte toepassing van de 

CAO. We blijven de financiële ontwikkelingen van de Keats! strak volgen. We willen onze 

communicatie de komende jaren blijven verbeteren mede door middel van een investering in 

onze website. De ontwikkeling en verbetering aan de website is een blijvend aandachtspunt. 

 

Alida Breeuwsma-Breimer 
Penningmeester 
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Balans per 31 december 2019 

(na resultaatbestemming) 

 



Jaarverslag KNKB 2019      pagina 21 

 

 

 
 
 
 
 



Jaarverslag KNKB 2019      pagina 22 

 

Exploitatierekening 2019 
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Verslag AV Commissie jaarrekening 2019 
 

We hebben de in het financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2019, bestaande uit de 

balans per 31/12/2019, de resultatenrekening over 2019 en de toelichting op de jaarrekening 

gecontroleerd en besproken met de KNKB. De vragen die door de commissie zijn gesteld zijn naar 

volle tevredenheid beantwoord.  Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van belang 

zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van 2018 en ligt deze in lijn met 

de begroting van 2019.  

 

 

 

AV Commissie jaarrekening, 06-02-2020 

 

Pieter Zondervan 

 

…………………………… 

 

 

Lammert Leeuwen 

 

…………………………… 

 

 

Ronald Reinsma 

 

…………………………… 
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5. Uitslagen NK’s 2019 - Fries Spel 
 
SENIOREN TE FRANEKER OP MAANDAG 10 JUNI 2019  

1e Easterlittens Simon Zijlstra, 
Pier Piersma, 
Erwin Zijlstra 

2e Heerenveen Jelte-Pieter Dijkstra, 
Menno van Zwieten, 
Sybren Visser 

3e Morra-Lioessens Auke Boomsma, 
Jelle Jaap Stiemsma, 
Gerben Hein Wijtsma 

 

JUNIOREN TE FRANEKER OP ZATERDAG 8 JUNI 2019  

1e Hijum-Feinsum Giancarlo Teitsma, 
Hielke Beijering, 
Laas Pieter van Straten 

2e Berltsum Corné Tuinenga, 
Patrick van Dellen, 
Wytze Wassenaar 

3e Franeker René de Haan, 
Djurre Seerden, 
Marco de Groot 

 

HEREN 50+ TE HILVERSUM OP ZATERDAG 6 JULI 
2019  

1e Winsum Hotze Bonnema, 
Siebe Tolsma, 
Pieter Hiverda 

2e Franeker Bennie Hof,  
Jan Sipma, 
Ludwig Seerden 

3e Sexbierum/ 
Pietersbierum 

Jochum Mollema, 
Jan van der Schoot, 
Teake van der Walt 

 

DAMES TE EASTEREIN OP ZATERDAG 22 JUNI 2019  

1e Wommels Hester Bruinsma (ingevallen 

voor Anna-Brecht Bruinsma), 
Sjanet Wijnia, 
Martzen Deinum 

2e  Mantgum Rixt Keuning,  
Amarins de Groot,  
Jennie Terpstra 

3e Huizum Anne Berber Zeinstra, 
Nynke Sijbrandij, 
Anna-Dieuwke Dijkstra 

3e Leeuwarden Wiljo Sijbrandij, 
Annelien Broersma, 
Marie-jetske Lettinga 

 

JONGENS TE BERLTSUM OP ZATERDAG 15 JUNI 2019  

1e Dronryp Rick Minnesma, 
Mark Minnesma, 
Jorn-Lars van Beem 

2e Winsum Jelmer Kuiken, 
Hessel Postma, 
Gosse de Haan 

3e Kimswerd Karel Monfils, 
Klaas Westra, 
Jelmer Fokkema 

 
 
 

 

 
MEISJES TE MENAAM OP ZATERDAG 15 JUNI 2019  

1e Easterein Roelie Kroondijk, 
Nynke Pauw,  
Corrie Kroondijk 

2e Dronryp Inge Jansma, 
Julia Marthine Rienks, 
Senne Idsardi 

3e Makkum Chantal de Witte, 
Larissa Smink, 
Anouk Smink 

 
SCHOOLJONGENS TE TZUMMARUM OP ZATERDAG 22 
JUNI 2019  

1e Leeuwarden Thomas Wesseling,  
Harmen Zuidema, 
Otte Algra 

2e Raerd Jelmer Foppe Drijfhout, 
Jens Kooistra, 
Sybrand Veldhuis 

3e Sexbierum/ 
Pietersbierum 

Remco Post, 
Rindert Zijlstra, 
Nick van der Walt 

3e Spannum Stijn Vincken, 
Monse Hansma 

 
SCHOOLMEISJES TE STIENS OP ZATERDAG 22 JUNI 
2019  

1e Bolsward Femke Folkerts, 
Inge Blanke, 
Noa Elzinga 

2e Stiens Marsha Broersma, 
Marije Bokma, 
Marije van der Molen 

3e Niawier/ 
Metslawier/ 

Oosternijkerk 

Janiek Kloostra, 
Isabella Sijtsma, 

Suzanna Allema 

 
PUPILLEN JONGENS TE INGELUM OP ZATERDAG 29 
JUNI 2019  

1e Bolsward Adwin Arjen Yska, 
Silvan Elzinga, 
Tymen Bijlsma 

2e Dronryp Dennis Bida, 
Jort de Kroon, 
Brent Jesse van Beem 

3e  Scharnegoutum Frans Oosterbaan, 
Ruurd Oosterbaan, 
Thijs Lanting 

3e Blije Karst Hoekstra, 
Pieter Hoogland 

 
PUPILLEN MEISJES TE SINT ANNAPAROCHIE OP 
ZATERDAG 29 JUNI 2019 

1e Dronryp  Marrit Bruinsma, 
Linda van der Meer, 
Maud Hellinga 

2e Lollum-
Waaxens 

Lisanne Benema,  
Britt Joustra, 
Jeldau Koopmans 

3e Reahûs-Turns Jiska Altenburg, 
Amber Goedbloed, 
Wieke Schaap 
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5. Uitslagen NK’s 2019 – Wallball 

 
NK WALLBALL DUBBELS ALLE CATEGORIEËN,  
17 NOVEMBER 2019, FRANEKER  

 
JONGENS 11-  

1e Bauke Jetze Kalsbeek & Pieter Miedema 

2e Dennis Bida & Stijn de Haas 

 
MEISJES 11-  

1e Marrit Bruinsma & Maud Scheffer 

2e Noëlle Hiddinga & Rianne Osinga 

 
JONGENS 13-  

1e Jelvin Kaper & Nick van der Walt 

2e Iwan Hiddinga & Jaimy Koel 

 
MEISJES 13-  

1e Maud Hellinga & Linda van der Meer 

2e Suzanne Allema & Selma van der Wal 

 
JONGENS 15-  

1e Marten Leijenaar & Rick Minnesma 

2e Sjouke Beimers & Bjorn Idsardi 

 
MEISJES 15-  

1e Senne Idsardi & Iris Veltman 

2e Noa Elzinga & Lisanne Scharringa 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
JONGENS 17-  

1e Jorn Lars van Beem & Mark Minnesma 

2e Jurrit Osinga & Steven Koster 

 
HEREN  

1e Kees van der Schoot & Pieter Jan Leijenaar 

2e Hans Wassenaar & Tjisse Steenstra 

 
DAMES  

1e Anne Monfils & Marrit Zeinstra 

2e Harmke Siegersma & Hendrieke van der Schoot 

 
DAMES 35+ 

1e Boudie Bierma & Anneke Westra 

2e Janny Yntema & Hiltsje Klaversma 

 
HEREN 45+  

1e Klaas Anne Terpstra & Abe Visser 

2e Cor Poelstra & Johannes Siegersma 
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6. Klassementen 
 
HEREN HOOFDKLASSE  

1e Tjisse Steenstra Bitgum 59 

2e Gert-Anne van der Bos Mantgum 55 

3e Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie 52 

 
DAMES HOOFDKLASSE 

1e Manon Scheepstra Leeuwarden 65 

2e Ilse Tuinenga Franeker 57 

3e Imke van der Leest Easterein 46 

 
HEREN 1E KLAS 

1e Kevin Jordi Hiemstra Cornjum 18 

2e Bauke Dijkstra Easterein 17 

3e Willem Heeringa Tzummarum 16 

 

DAMES 1E KLAS 

1e Annelien Broersma Leeuwarden 16 

2e Anne Berber Zeinstra Leeuwarden 14 

2e Roelie Kroondijk Easterein 14 

 

HEREN 2E KLAS  

1e Pieter Jan Leijenaar Exmorra 10 

1e  Youri de Groot Menaam 10 

3e  Sjoerd Teake Kooistra Bolsward 6 

3e Sybren Poelsma Dronryp 6 

3e Doede Rients Okkema Easterein 6 

 
JUNIOREN 

1e Laas Pieter van Straten Hijum 14 

2e Hielke Beijering Hijum 13 

3e  Evert Pieter Tolsma Winsum 10 

 
HEREN 50+  

1e Ludwig Seerden Franeker 23 

2e Egbert Bootsma Itens 21 

3e Hans Diekman Augustinusga 19 

 
HEREN 30+ 

1e Keimpe Koldijk Easterlittens 11 

2e Erik Bakker Oosterbierum 6 

2e  Ane Jan Knol Bolsward 6 

 

 
 
JONGENS 

1e Thomas Dijkstra Berltsum 31 

2e Karel Monfils Kimswerd 30 

3e Jorn Lars van Beem Dronryp 26 

 
MEISJES 

1e Fiera de Vries Sexbierum 47 

2e Corrie Kroondijk Easterein 33 

3e Gerde Lycklama à 
Nijeholt 

It Heidenskip 30 

 
SCHOOLJONGENS  

1e Jan-Tymen Eisma Franeker 30 

2e Jelmer Foppe Drijfhout Poppenwier 29 

3e Otte Algra Leeuwarden 29 

 
SCHOOLMEISJES 

1e Noa Elzinga Bolsward 53 

2e Ilse Marije van Beem Dronryp 33 

3e Lisanne Scharringa Dronryp 31 

 
PUPILLEN JONGENS  

1e Brent Jesse van Beem Dronryp 28 

2e Tymen Bijlsma Bolsward 26 

3e Jorrit Palma Tzum 22 

 
PUPILLEN MEISJES  

1e Maud Hellinga Dronryp 33 

2e Sophie Kroondijk Sint Annaparochie 32 

3e Noëlle Hiddinga Sint Annaparochie 24 

 
WELPEN JONGENS  

1e Melle Talsma Achlum 30 

2e Ruurd Oosterbaan Scharnegoutum 28 

3e Joachim Schaaf Bitgummole 21 

 
WELPEN MEISJES  

1e Anna Lotte van Beem Dronryp 26 

2e Lotte-Ytsje Hoekstra Stiens 20 

3e Rianne van der Walt Sexbierum 14 
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7. Onderscheidingen, jubilea en overledenen 
 
Koninklijke onderscheidingen 
Geen 

 

Jubilerende kaatsverenigingen 
- KC De Boer  Stiens   125 jaar 

- KV Melle Veenstra Hilversum  100 jaar 
- KV Alcmaria   Alkmaar  75 jaar 
- KV Trynwâlden  Oentsjerk/Gytsjerk 50 jaar 
- KV Achlum  Achlum   25 jaar 
- KV Warber Bliuwe Morra-Lioessens 25 jaar 
- KV Berlikum  Berltsum  25 jaar 
- KV Wês Wis Tsjom Tzum   25 jaar 

 

Bondsonderscheidingen 
- Hendrikus van der Kooi  Bondsinsigne 

- Leendert van Wieren  Bondsinsigne 
- Cees Punter   Bondsinsigne 

- Hendrik Visbeek  Bondsinsigne 
- Betty Blanksma  Bondsinsigne 
- Warren van der Veen  Bondsinsigne 
- Arjen Nauta   Bondsinsgine 

 

Overleden in 2019 
20-01-2019  Wendy Osinga, Goënga   48 jaar  Bestuurslid KV Wez Wis 
19-02-2019  Durk Oosterman, Grou   70 jaar  Oud-bestuurslid KV It Wetterlân,  

oud TC-lid dames, bondsinsigne 
06-04-2019  Ele Bruinsma, Dronryp   80 jaar  Oud-bestuurslid KV Klaas Boorsma 
08-06-2019  Hilbrand Postma, Witmarsum  80 jaar  Erelid KV Pim Mulier 
12-06-2019  Anna Bruinsma-Raukema, Dronryp 78 jaar  Oud-bestuurslid KV Klaas Boorsma 

16-06-2019  Pieter Postma, Winsum   22 jaar  Commissielid KV Winsum 
19-06-2019  Keimpe Keestra, Cornjum  70 jaar  Oud-bestuurslid KV It Partoer 
23-06-2019  Haye Stellingwerf, Menaam  69 jaar  Oud-vrijwilliger kaatsmuseum 

11-07-2019  Atte Keizer, Sint Annaparochie  69 jaar  Lid van verdienste KF St.Anne Drie  
Spul is Ut, oud-scheidsrechter,  
vrijwilliger kaatsmuseum 

22-07-2019  Berry de Jong, Lytsewierrum  26 jaar  Commissielid KV Reahûs-Turns 
24-07-2019  Sijbe Greidanus, Tzum   77 jaar  Erelid KV Wez Wis Tsjom 
03-08-2019  Wopke Klaver, Minnertsga  ??  Oud-bestuurslid KV Minnertsga 
27-08-2019  Gerben Woudman, Sint Annaparochie 94 jaar  Oud-bestuurslid kaatsmuseum 
27-09-2019  Tjalling Werkhoven, Franeker  92 jaar  Oud-kaatser 
28-10-2019  Watze de Boer, Leeuwarden  74 jaar  Oud-scheidsrechter 
30-10-2019  Rienk Wegener Sleeswijk, Leeuwarden 78 jaar  Relatie kaatsmuseum 

31-10-2019  Sietske Dijkstra-Kingma, Bitgum 66 jaar  Partner oud-directeur KNKB 
          Oud-secretaris kaatsmuseum 
17-11-2019  Tjeerd de Jong, Witmarsum  72 jaar  (Zaal)kaatsliefhebber 
19-11-2019  Jan Meijer, Irnsum   82 jaar  Lid van verdienste KNKB, Erelid KV  

Irnsum, oud TC-lid heren 
27-11-2019  Ulbe Dijkstra, Bitgum   80 jaar  Vrijwilliger OKK Bitgum 
10-12-2019  Johannes Bouma, Marssum  90 jaar  Erelid KV Foarut, commissielid  

tribunes KNKB 
 
(Overzicht van de gegevens zoals deze op het bondsbureau zijn ontvangen. Genoemde functies waren bij de 
verenigingen in eigen woonplaats, tenzij anders vermeld.) 
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8. Bestuur, bondsbureau en statutaire commissies 
 

 

Hoofdbestuur 
W. Sinnema  voorzitter (2021) 
J. Siegersma  vicevoorzitter / internationaal-wallball / opleiding en ontwikkeling (2021) 
D. Kuperus   wedstrijdzaken / technische zaken (2021) 
M.R. Bartels  secretaris / juridische zaken (2020) 
A. Breeuwsma  penningmeester (2020) 
J. van Erve  commercie / communicatie (2022) 
L.J. Dijkstra  federaties en verenigingen (2022) 

 

Bondsbureau 
M. Hoekstra  directeur 
T. v.d. Meulen  financiën/ wedstrijdzaken 
R. Bosma-Tanghe commercieel manager 

H. Leegstra  communicatie 

B. Houtsma  management assistent / wedstrijdagenda / wedstrijdzaken 
A. Hijlkema  coördinator kaatsacademie 
 

Statutaire commissies 

 
Beroepscommissie 
D.J. van der Leij voorzitter (2022) 

P. de Groot  secretaris (2021) 
P.D. van der Ploeg lid (2020) 
J. Zondervan  lid (2022) 
M. van der Meulen lid (2022) 
 

Strafcommissie 
S. Krap   voorzitter (2021) 
S. Lettinga-Houtsma secretaris (2020) 
S. Saakstra  lid (2020) 

D. Bonnema  lid (2022) 
M. Heida  lid (2022) 
  

Reglementencommissie 
J. Adema  lid (2022) 
S. Hiemstra  lid (2020) 
S.R. Jepkema  lid (2020) 
G. Faber  lid (2022) 

 

AV commissie begroting 
J.N. Hijlkema  lid (2021) 
D. de Boer  lid (2021) 
A.J. Nauta  lid (2022) 

 
AV commissie jaarrekening   
P. Zondervan  lid (2021) 

L. Leeuwen  lid (2021) 
R. de Vries  lid (gestopt per 31-12-2019) 
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9. Kaderleden 
 

Werkgroep contributiebeleid Bondscoaches Jeugdscheidsrechters Verenigingsondersteuning 
J. Siegersma (jr.) H. Saakstra R. Kumbangsila H. Haar 
W. van der Veen J. Boersma R. Minnesma J. Yntema 
S. Riewalt  W. Schraa S. Andela 
A. Westra-Smid Manager TeamNL R.R. Sterk R. Stiemsma 
L. Seerden I. van der Veen S. Visser  
H. Sprik  H. Wiersma Werkgroep Prov.  
H. Kemper Werkgroep opl. trainers R. Wiersma Schoolkaatsen 
 D. van der Leest  J. Bos – de Boer 
Werkgroep handschoenen S. Andela Scheidsrechters G. Braaksma 
G. Saakstra J. de Groot H. van der Zee G. Dijkstra 
M. Brunia  S. Hiemstra J. Okkema 
J. Zondervan Trainer KNKB H. Sweering A. Gietema 
J. Wind G. Okkinga L. Bierma  
S. Visser  D. Wierstra Werkgroep wallball 
J. Sybesma Technische Commissie Jeugd A. Kooistra H. Saakstra 
 M. van der Kamp J. Koldijk H. Haar 
Werkgroep lotingen R. Oosterbaan E. van Wier H. Wassenaar 
M. Haijma G. Talsma-Anema W. Joustra A. Westra 
T. Boorsma A.S. Hoekstra D. Houtsma B. Nicolai 
H. Felkers A.M. van Beem M. de Jong  
J. Woudstra S.J. Meijer M. de Boer Werkgroep Keatswike/ NK 
S. Lettinga – Houtsma S. Greidanus M. Grond T. Boomstra 
A. Houtsma P. Renema J. Sieperda J. van der Ploeg 
D. Houtsma R. Kroondijk E. Seerden G. Monsma 
G. Monsma A.B. Hiddinga T. Visser S. Visser 
 A. den Breejen C. Anema J. Scheen 
Werkgroep gebiedsindeling H. Miedema J. Winkel  
A.J. Groothoff D. de Groot J. Bergsma Club van 10 
 M. Miedema K. Hijlkema T. Triemstra 
Materiaal R. van der Meer M. Fijma R. Tiedema 
D. Gjaltema D. Seerden J. Oosten R.Y. Veldhuis 
J. D. Binnema A. Kroondijk-Reinhoudt  R. van der Meer 
G. de Bruin A.J. Kroondijk Beg. Scheidsrechters P. Heslinga 
A. Sikma  P. de Bruin J. Bouma 

 Werkgroep wedstrijdzaken P. Minnema  
Bondsarts J. Hoekstra L. Brandsma Redactie Keats! 

J. Gietema H.J. van der Bos  R. Bosma 
 R. Postma Coaches scheidsrechters B. Poelsma 
Vertrouwenscontactpersoon  P. Brandsma J. de Boer 
F.C. Nijman Technisch platform J. Adema U. Talsma 
 L. Adema M. Postma J. van der Meer 
Medische verzorging J. Westra   
T. Grijpma – Adema G. Meulenaar Rapporteurs Fotografen 
S. Algra P. van Althuis W. Postma H. Bootsma  
H. van der Heide  M. Postma P. Douma 
J. Breeuwsma Werkgroep ranking J. Hoekstra A. Waterlander 
M. Gjaltema O. Ferwerda H. van der Woude H. Haar 
M. Terpstra-Hobert F. Ferwerda   
R. Heitbrink H. Siegersma Werkgroep overkoepelend KNKB Media 
C. Hofstra P. Piersma federatiebestuur R. Miedema 
P.A. Tienstra R. Miedema P. Minnema W. Miedema 
D. Nauta W. Miedema S.R. Jepkema T. Miedema 
J. Eijzenga G. van der Veen  J. Miedema 
S. van der Bij H. van der Veen-Norder   
J. van der Heide H. Hempenius    
K. Koopmans     
H. van Dijk     
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