
 
 

Jaarverslag van Kaatsferening St.-Anne Drie Spul is Út voor het jaar 2019.  

De KF St.-Anne Drie Spul is Út vormt al sinds de oprichting in 1899 de officiële kaatsafdeling van de 
KNKB. Eigenlijk is de eerste Stannebuurster kaatsvereniging al in 1892 opgericht, maar na een fusie 
van de genoemde kaatsverenigining 'St.-annaparochie' met de in 1896 opgerichte tweede club 'De 
Toekomst', gold voor de kv St.-Anne 1899 als jaar van oprichting. In 1994 is de vereniging gefuseerd 
met de CFK afdeling Drie Spul is Út tot de huidige Kaatsferening St.-Anne Drie Spul is Út. De 
vereniging heeft in haar bestaan diverse ups en down gekend; de situatie wordt nu gekenmerkt door 
een goed functionerende jeugdafdeling met een redelijk aantal kaatsers, maar met het vrijwel 
ontbreken van actieve senioren kaatsers. Ook bestuurlijk lijdt de KF een armoedig bestaan met in 
2019 wederom een aantal vacatures. Gelukkig biedt de structuur van werkgroepen en 
organisatiegroepen voor evenementen soulaas om toch de diverse wedstrijden en evenementen te 
kunnen organiseren. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief op het gebied van terreinbeheer, 
perkleggen, trainingen, materiaalbeheer, kantinebeheer, catering en partuurbegeleiding. 
Samenwerking met andere partijen op 'De Waaie' is hiermee essentieel. Met name voor wat betreft 
de kermisactiviteiten die samen met de voetbalvereniging, Stichting De Waaie  en de Kantinestichting 
georganiseerd worden. 

In 2019 bestond het bestuur van de KF uit voorzitter Teun de Jong, penningmeester Alex Krol, pr en 
secretaris ad interim Elza Dijkstra en bestuurslid technische zaken André Iedema. In 2019 bestond 
het ledental uit 36 jeugdleden en 172 seniorleden. Daarnaast weet de vereniging 54 donateurs aan 
zich te binden. De actieve jeugdcommissie is voortgegaan op de weg van jeugdontwikkelingsplan TOP 
(Talent Opleidings Plan), waarin er zowel plaats is voor de toppers als de breedte sport.  Het 
seniorenkaatsen in verenigingsverband heeft zich beperkt tot de Dorpspartij met de zachte bal, het 
Steltsykaatsen met zachte bal en het open kampioenschap Bedrijfskaatsen met de gewone bal. Het 
muurkaatsen heeft in St-Anne ook een vast voet aan de grond middels de opgerichte kaatsmuur. Het 
tweetal Jasper Boomsma en Arjen Bouwe Hiddinga hebben namens St-Anne de dorpencompetitie 
gewonnen! Het muurkaatsen is in potentie een aantrekkelijke spelvorm, dat ook buiten het verband 
van competities gespeeld kan worden. Om het gebruik van de muur aantrekkelijker te maken is in 
samenwerking met Stichting De Waaie het besluit genomen een hekwerk aan te leggen. 

De in 2018 opgerichte Vernieuwingscommissie van de KF met als doelstelling de vereniging te 
versterken door het bestuur te ondersteunen in haar taken én om de organisatiestructuur verder te 
versterken door middel van 'event' commissies heeft concreet meegewerkt  op het gebied van 
werving van vrijwilligers voor de kantine en catering alsmede voor de invulling van keurmeesters en 
clubscheidrechters. Deze aangepaste verenigingsstructuur heeft wel geleid tot een verlichting van 
taken voor bestuursleden, maar nog niet tot kandidaten ter invulling van de vacatures. Het bestuur is 
van mening dat er ten alen tijde coördinatie moet zijn voor de verschillende beleidsterreinen; ook 
om de eenheid binnen de vereniging te bewaren. Het moge duidelijk zijn dat er zowel zonder leden 



als zonder bestuur geen vereniging kan voort bestaan... De Vernieuwingscie bestond over geheel 
2019 uit Kristiaan Kaper, Murk de Jong en Richard Miedema. Abe Kooistra heeft zich uit de 
commissie teruggetrokken.  


