
 
 
Verslag van de Algemene Vergadering van de Kaatsvereniging van d.d. 12-03-19: 
  
1.Opening. 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur. 
In het afgelopen jaar zijn de personen Auke Spiekstra en Sietse Hiemstra overleden, vanwege hun 
verdienstelijkheid voor de kaatsvereniging werd hiervoor tijdens de vergadering een minuut stilte in acht 
genomen. 
De bezetting van het bestuur is minimaal ondanks herhaalde verzoeken om deel te nemen aan het bestuur er is 
tot nog geen gehoor aangegeven. 
Het jeugdplan werkt prima, de jeugdkaats(t)ers zijn prima vertegenwoordigd binnen de KNKB wedstrijen, en het 
stelsy kaatsen was in het afgelopen jaar een ware “Boppeslach”. 
De kaatsvereniging richt zich op meer publiek en op meer kaats(t)ers, hierbij ondersteunend door de 
Eventcommissie. 
  
2.Mededelingen en ingekomen stukken. 
Afzeggingen: Alex Krol / Doede Machiela / Sieger Bergsma / Alfred Miedema. 
Verder geen ingekomen stukken. 
  
3.Verslag vorige vergadering d.d. 27 maart 2018. 
Het verslag van de vorige algemene vergadering werd voorgelezen door André Iedema (Technische Zaken), 
vervolgens vastgesteld, geen opmerkingen. 
  
4.Jaarverslag secretaris ad interim. 
Elza Dijkstra (secretaris ad interim) leest het jaarverslag 2018 voor. 
Vastgesteld door de vergadering. 
  
5.Financieel verslag door de penningmeester. 
  
5.1 Jaarrekening 
Gepresenteerd door de voorzitter, goedgekeurd door de vergadering. 
5.2 Bevindingen kascommissie 
Jenne de Haan en Jan Hoekstra maakten deel uit van de kascommissie echter Jan Hoekstra heeft hierin geen 
actieve rol gespeeld. 
Vervolgens is Ronny Kroondijk als reserve deel gaan uitmaken van de kascommissie. Jenne en Ronny hebben 
de cijfers doorgepit en hebben dit akkoord bevonden. 
Ronny Kroondijk en Trienke Meijer maken volgend jaar onderdeel uit van de kascommissie, Murk de Jong is 
aangewezen als reserve. 
5.3 Begroting 2019 
Gepresenteerd door de voorzitter, goedgekeurd door de vergadering. 
  
6.Verslag jeugdcommissie 
Het verslag werd gepresenteerd door Jan de Groot. 
  
Organisatievlak: 
De bezetting van de jeugdcommissie is prima, van dit bestuur maken een 5-tal mensen onderdeel uit. 
Er zijn in het afgelopen jaar een 5-tal nieuwe trainers bij gekomen zodat de totale trainersstaf bestaat uit 10 
mensen. 
De ouders van de kaatsende jeugd wordt steeds meer aangehaakt bij de activiteiten die de jeugdcommissie 
organiseert. 
Inmiddels zitten we in het 4e jaar van het 5-jaren plan van de kaatschool. 
In het afgelopen jaar hebben we een aanwas gehad van 10 kinderen, in totaliteit bestaat de jeugdgroep uit een 
30 tal leden. 
Binnen de scholen wordt getracht verbinding te zoeken door het geven van lessen op de basisscholen. 
  
Sportieve successen: 
Het jongens pupillen partuur heeft in het jaar 2018 het NK pupillen gewonnen te Dronrijp in een spannende finale 
tegen Sexbierum. 



Dit partuur is vervolgens ook aangemeld voor de sportploeg van het jaar in de gemeente Waadhoeke. 
  
Sportieve activiteiten. 
2018 

• Op een 4-tal zondagochtenden werd in het afgelopen jaar op het kaatsveld (voorafgaand aan het 
kaatsseizoen) kaatstraining gegeven en dit was een groot succes. 

• Tevens werd het diplomakaatsen weer georganiseerd. 
• Een BBQ na afsluiting van een jeugdledenpartij. 

2019 
• Wederom wordt er op de zondagochtend voorafgaand aan het kaatsseizoen weer training op het 

kaatsveld gegeven. 
• Openingsdag op d.d. 31-03-2019. 
• Informatieboekje zal worden verstrekt. 
• Muurkaatswedstrijd. 
• Aparte trainingsgroep voor de KNKB kaats(t)ers. 
• Trainen op de ma/di/do 
• Competitiekaatsen op de donderdagavond voor de niet knkb-kaats(t)ers. 

  
De faciliteiten zijn ruimschoots aanwezig, nu de jeugd nog. 
  
7. Bestuursontwikkelingen + presentatie Vernieuwingscommissie. 
  
De bestuursontwikkelingen worden besproken bij punt 8 van de agenda. 
  
Vernieuwingscommissie (presentatie Richard Miedema): 
  
Richard Miedema had vorig jaar tijdens de algemene vergadering aangegeven dat er een negatieve tendens 
heerste binnen de kaatsvereniging, Richard heeft vervolgens de handschoen opgepakt en een 
vernieuwingscommissie samengesteld met de personen: 

• Murk de Jong / Christian Kaper / Abe Kooistra. 
  

Er was binnen het bestuur geen ruimte voor vernieuwing vanwege de minimale bezetting van het bestuur, de 
eventcommissie heeft deze ruimte wel en is hier vervolgens mee aan de slag gegaan. 
De vraag van “waar willen we naar toe als kaatsvereniging is meerdere malen gesteld” en dit heeft geresulteerd in 
de onderstaande acties: 
  

• KNKB wedstrijden in 3 weekenden. 
• Organisatie van de kantinecommissie (o.a. door het samenstellen van een draaiboek). 
• Ondersteunen in het samenstelling van het keurmeesterkorps. 
• Omschrijving bestuursfuncties. 
• Schrappen van ledenwedstrijden waarvoor geen animo was. 
• Energie steken in hetgeen wat wel leeft. 
• Gebruik maken van de kaatsmuur, door het organiseren van een evenement. 

  
Doel: het doorbreken van de negatieve spiraal door de vernieuwingscommissie. 
  
Uitdaging: hoe komt de jeugd op de waaie? 
  
Als voorbeeld kan dienen “Lyts OKK”; aangifte via de scholen, de leraren zijn sportminded, stimuleren is erg 
belangrijk. 
  
Vanuit de vergadering werd geopperd dat brainstorm sessies per aandachtsgebied wellicht een mogelijkheid zou 
zijn om het e.e.a. te stimuleren. 
  
8. Bestuur mutaties 
  

• Aftredend en herkiesbaar: André Iedema, bestuurslid technische zaken 
Andre heeft begin dit jaar aangeven dat hij stopt als bestuurslid aan het einde van het jaar 2019. 

• Bestuurslid kantinezaken vacant. 
• Bestuurslid secretaris vacant. 
• Alfred Miedema is afgetreden als voorzitter van de jeugdcommissie, vanwege zijn afwezigheid zal nog 

op een passende manier afscheid worden genomen. 
• Roelof de Jong is afgetreden als bestuurslid van de jeugdcommissie, vanwege zijn verdiensten heeft hij 

een bloementje gekregen. 
 



De Beheerscommissie “Sportpark de Waaie” geeft aan dat de verenigingen elkaar meer moeten gaan opzoeken, 
wellicht gaat de eventscommissie in gesprek met de voetbalvereniging met als doel te brainstromen over een 
gezamenlijke penningmeester / secretaris. 
  
9. Beschrijvingsbrief KNKB 
  
De onderstaande punten van de beschrijvingsbrief van de KNKB zijn besproken: 
  

a.  Andere verhouding tussen de vrije formatie en de uitnodigingswedstrijden 
De vergadering gaat akkoord. 

b.  Aangepaste Ranking, de KNKB wil de huidige structuur handhaven 
c.  Federatie, opzet wedstrijden aanpassen, het doel: het stimuleren van het jeugdkaatsen. 
d.  Prijzen afstemmen op het niveau. 
e.  Aanpassing eenleningenbeleid 

De vergadering gaat akkoord. 
f.  Meerdere parturen per afdeling op de belangrijke wedstrijden voor alle categorieën, m.u.v. de Freule en de 

Ald Meijers. 
De vergadering gaat akkoord. 

  
10. Rondvraag 
  
Jordy Miedema: 
Samenstelling van de afdelingspartuur senioren in het seizoen 2019, André Iedema gaat hiermee aan de slag. 
Mina Dijkstra: 
Aanvangstijdstip KNKB 50+ wedstrijd om 11:00 uur, in overleg met de KNKB. 
Christian Kaper: 
Binnen de sponsorcommissie zijn een aantal vacatures vacant. 
Dirk Keizer: 
De indeling van de kaatsvelden inzake de KNKB 50+ wedstrijd is afhankelijk van de animo. 
  
Sluiting  
  
Om 22:00 uur sluit Teun de vergadering, en wenst één wel eder wel thuis. 
 


