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AGENDA ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE  
NEDERLANDSE KAATSBOND

Donderdag, 20 mei 2021
Thuis, digitaal, informatie volgt
Aanvang: 19.30 uur

1. Opening 

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen en ingekomen stukken 
-	 Brief	k.v.	Jan	Reitsma	Reduzum	en	k.v.	Onder	Ons	Easterlittens

4. Benoemingen leden Statutaire Commissies 
-	 Benoeming	lid	AV	commissie	Begroting 
	 Aftredend	en	niet	herkiesbaar	mevrouw	J.	Hijlkema	en	nieuw	te	benoemen	 
	 mevrouw	L.	Wagenaar 
- Benoeming lid AV commissie Jaarrekening 
	 Aftredend	en	niet	herkiesbaar	de	heer	L.	Leeuwen	en	nieuw	te	benoemen	de	 
	 heer	S.	van	Loon.	Aftredend	en	herkiesbaar	de	heer	P.	Zondervan 
- Benoeming lid reglementen Commissie 
	 Nieuw	te	benoemen	de	heer	C.	Tuinenga 
-	 Benoeming	lid	beroepscommissie	 
	 Aftredend	en	herkiesbaar	de	heer	J.	Zondervan 
- Benoeming lid strafcommissie 
	 Aftredend	en	herkiesbaar	de	heer	S.	Krap	

5. Vaststellen verslag van de AV 2 juli 2020

6. Jaarverslag 2020   

7. Jaarrekening 2020    
- Verslag AV commissie Jaarrekening 
-	 Verzoek	tot	verlening	van	décharge	voor	het	gevoerde	beleid	

8. Vaststellen Beleidsplan 2021-2023

9. Vaststellen Jaarplan 2021

10. Vaststellen Begroting 2021 
-	 Advies	AV	commissie	Begroting

11. Benoemingen leden Hoofdbestuur  
Aftredend	en	herkiesbaar	de	heren	J.	Siegersma	(vicevoorzitter	/	internationaal-wallball),	
D.	Kuperus	(wedstrijdzaken	/technische	zaken)	en	W.	Sinnema	(voorzitter)	

12. Voorstellen aan de vergadering: 
A.	 Nieuw	ledenadministratiesysteem 
B.	 Voorstel	K.F.	St.-Anne/Drie	spul	is	út	 
C. Reglement 2021

13. Rondvraag 
Bij	voorkeur	schriftelijk	indienen

14. Sluiting
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-	 Benoeming	lid	AV	commissie	Begroting 
	 Aftredend	en	niet	herkiesbaar	mevrouw	J.	Hijlkema	en	nieuw	te	benoemen	mevrouw	 
	 L.	Wagenaar 
- Benoeming lid AV commissie Jaarrekening 
	 Aftredend	en	niet	herkiesbaar	de	heer	L.	Leeuwen	en	nieuw	te	benoemen	de	heer	 
	 S.	van	Loon.	Aftredend	en	herkiesbaar	de	heer	P.	Zondervan 
- Benoeming lid reglementen Commissie 
	 Nieuw	te	benoemen	de	heer	C.	Tuinenga 
-	 Benoeming	lid	beroepscommissie	 
	 Aftredend	en	herkiesbaar	de	heer	J.	Zondervan 
- Benoeming lid strafcommissie 
	 Aftredend	en	herkiesbaar	de	heer	S.	Krap	

4.  Benoemingen leden Statutaire Commissies 

Beste collega kaatsbestuurders en bestuursleden KNKB, 

De coronacrisis laat ook de kaatssport bepaald niet onberoerd. Het is op vele manieren lastig en legt 
tegelijkertijd een aantal zaken beter bloot. Zo werd afgelopen seizoen (2020) extra zichtbaar dat de 
organisatie van veruit de meeste Hoofdklasse Heren VF partijen jaar op jaar voorbehouden is aan 
dezelfde verenigingen.  
 
Als k.v. Onder Ons Easterlittens en k.v. Jan Reitsma Reduzum zijn onze verenigingen voorbeelden van 
clubs die in de gaten sprongen die ontstonden nadat enkele verenigingen hun wedstrijd in 2020 
teruggaven in verband met Corona. Dat heeft ons aan het denken gezet. Onze verenigingen zijn van 
mening dat het voor de kaatssport een pré is dat het keurkorps van de kaatssport in de vorm van de 
Hoofdklasse Heren en Dames vaker bij verschillende verenigingen actief is. Het stimuleert de 
(jeugd)leden van desbetreffende verenigingen, de verenigingen zelf en op die wijze de kaatssport in 
haar geheel. 
 
Wij beseffen ons dat de huidige aanvraag en indeling van de Hoofdklasse Heren VF agenda nu vaak 
verbonden is aan het weekend waarin het jaarlijkse dorpsfeest (de merke) plaatsvindt. Bij sommige 
partijen is daarnaast sprake van een historisch aspect of in een aantal gevallen zelfs van het kenmerk 
klassieker. Het is dan ook niet onlogisch dat de indeling van de kaatsagenda zo gegroeid is en 
vanzelfsprekend begrijpen wij de belangen die er spelen voor de kaatsers, publiek en verenigingen 
om een merke en Hoofdklasse Heren VF wedstrijd te combineren. 
 
De keerzijde van dit vaste stramien is echter dat het andere verenigingen niet tot nauwelijks kansen 
biedt op de organisatie van een Hoofdklasse Heren VF weekend midden in het kaatsseizoen op een 
aantrekkelijke datum. Verenigingen met ambities zouden ook de kans moeten krijgen om die op dit 
gebied te kunnen verwezenlijken.  
 
In het belang van de kaatssport zien wij dan ook graag dat de huidige agenda-indeling/toewijzing 
anders aangevlogen wordt. Wij vinden dat er een systeem moet komen dat ruimte biedt voor 
verenigingen om met een redelijke frequentie, bijvoorbeeld eens in de twee of drie jaar, een 
Hoofdklasse Heren VF wedstrijd te kunnen organiseren op een zondag midden in het kaatsseizoen (in 
de maanden juni & juli).  
 
Wellicht zijn er op dit moment al verenigingen met een Hoofdklasse Heren VF wedstrijd in de 
maanden juni of juli die open te staan voor zo’n roulatiesysteem. Een roulatiesysteem biedt volgens 
ons niet alleen mogelijkheden voor de andere verenigingen, voor de huidige organisatoren van 
Hoofdklasse VF partijen in de maanden juni en juli kan dit systeem ook een ontlasting zijn van een 
jaarlijks terugkerende intensieve taak.  
 
Hoe dan ook, via deze weg zouden wij de vergadering de volgende vragen willen voorleggen:  
 

1. Staat uw vereniging open voor een door ons bepleit roulatiesysteem? Dit is een vraag aan 
alle verenigingen. Ieders mening en ideeën hierover ontvangen wij graag. Met de uitkomsten 
hiervan gaan wij met u als collega-verenigingsbestuurder en met de KNKB verder in gesprek. 

2. Indien uw vereniging al een Hoofdklasse heren partij VF organiseert in de maanden juni/juli 
(officieel erkende klassiekers uitgezonderd); is de vereniging bereid om een roulatiesysteem 
te omarmen? 
 
 

Namens,  
Kv Onder Ons Easterlittens    Kv Jan Reitsma Reduzum 
Keimpe Koldijk, voorzitter    Sjoerd Hofstee, voorzitter 

3.  Mededelingen en ingekomen stukken 
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6. AVG: Via de wedstrijdagenda zijn de contactgegevens van de bestuursleden van de organiserende 
vereniging en de toegewezen scheidsrechter zichtbaar. Daarnaast wisselen kaderleden intern 
contactgegevens uit zodat zij elkaar kunnen bereiken. 
 

Tijdens de vragenronde worden de volgende zaken verduidelijkt: 
- Het oorspronkelijke wedstrijdformat zal zo veel als mogelijk gevolgd worden. Daar waar 

aanpassingen wenselijk zijn zal hier flexibel mee omgegaan worden. 
- Er is ruimte voor verenigingen om ontstane gaten in de wedstrijdagenda op te vullen. 
- Als er goede suggesties zijn voor NK’s (jeugd) kunnen die misschien toch nog ingepland worden. 
- Vanuit het bondsbureau kan aangegeven worden hoe toekenningen van wedstrijden tot stand 

komen. 
 
3. Benoemingen leden Statutaire Commissies  
- Benoeming lid AV-commissie Begroting:  
Aftredend en niet herkiesbaar de heer D. de Boer en nieuw te benoemen de heer D-Y. Sjaarda. 
Met applaus wordt Dirk Yde Sjaarda benoemd. 
 
- Benoeming leden reglementencommissie:  
Aftredend en herkiesbaar de heren S. Hiemstra en S. Jepkema. 
Met applaus worden de heren herbenoemd.   
 
- Benoeming lid AV-commissie Jaarrekening  
Aftredend en niet herkiesbaar de heer R. de Vries en nieuw te benoemen de heer R. Reinsma. 
Met applaus wordt Ronald Reinsma benoemd. 
 
Aftredende/stoppende kaderleden  
Meinie Brunia en Ruerd Veldhuis worden bedankt en krijgen het bondsinsigne en applaus. Voor Fokke van 
der Veen is er ook een bondsinsigne, hij is echter niet aanwezig. 
 
Jan Wind, Klaas Anne Terpstra, Johannes Sybesma en Douwe de Boer (allen afwezig) worden ook bedankt 
voor hun inzet. Aan hen is een bloemetje verzonden.  
 
- Benoeming lid beroepscommissie:  
Aftredend en herkiesbaar de heer P.D. van der Ploeg  
Met applaus wordt Peter van der Ploeg herbenoemd. 
 
- Benoeming leden strafcommissie:  
Aftredend en herkiesbaar de heer S. Saakstra en mevrouw S. Lettinga-Houtsma  
Met applaus worden Sake Saakstra en Saakje Lettinga-Houtsma herbenoemd. 
 
4. Vaststellen notulen van de AV 14 maart 2019  
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de notulen. De notulen worden hiermee vastgesteld. 
Er wordt besloten in het vervolg een verslag te verstrekken in plaats van complete notulen.  
 
5. Jaarverslag 2019  
Directeur Marco Hoekstra noemt nog eens alle hoofdstukken van het jaarverslag. Op enkele punten geeft hij 
een korte toelichting. Vanuit de zaal zijn er geen vragen over het jaarverslag.  
Het jaarverslag wordt vastgesteld. 
 
6. Jaarrekening 2019  
Het geplande financieel ledenberaad is helaas wederom geannuleerd wegens te weinig animo. 
Penningmeester Alida Breeuwsma geeft een korte toelichting op een aantal posten uit de jaarrekening. De 
slotconclusie is dat er aan het einde van de streep een negatief resultaat is behaald. Er is besloten om uit de 
reserves te halen. Totaal resultaat -€ 8127,-. Het eigen vermogen is nog steeds goed. 
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VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND  
Datum:  Donderdag, 2 juli 2020  
Locatie:  Sporthal ‘De Trije’, Jan Rodenhuisplein 3 te Franeker  
Aanvang:  19.30 uur  
Aanwezig:  Alle bondsbestuursleden, alle bondsbureaumedewerkers, 53 verenigingen, afvaardiging van 

enkele federaties, afvaardiging PC en afvaardiging Freule.  
Afgemeld:  9 verenigingen en 2 federaties hebben zich afgemeld.  
Stemmen:  55 verenigingen vertegenwoordigen 139 stemmen, dit is meer dan de helft van het maximaal 

aantal stemmen. 
 
1. Opening  
- Welkomstwoord door de voorzitter  
Om 19.36 uur opent voorzitter Wigle Sinnema de vergadering. De aanwezigen worden welkom geheten en 
de voorzitter vertelt een anekdote over het werken in de landbouw en het kunnen anticiperen op bijzondere 
omstandigheden. Hij noemt tevens dat hij hoopt dat iedereen klaar is voor de start van het seizoen. Er volgt 
een uitleg over de reden dat de AV op dit moment in de zomer georganiseerd wordt. Tevens worden er 
mededelingen gedaan (afmeldingen, geen huldigingen). De overledenen worden genoemd en er volgt een 
moment van stilte. De agenda wordt vastgesteld.  
 
- Hart onder de riem van kaatsers 
Er wordt een filmpje getoond. 
 
2. Mededelingen en ingekomen stukken  
- Met o.a. de meest recente ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus i.r.t. het kaatsen  
 
Mededelingen:  

1. De KNKB voert momenteel standaard 4 logo’s: KNKB-logo, FB Oranjewoud-logo, Rabobanklogo en 
Dijkstra Draisma-logo. FB Oranjewoud deelt nu het hoofdsponsorschap met Rabobank en Dijkstra 
Draisma. Het totaalbedrag is gelijk gebleven. De KNKB ontvangt geen extra inkomsten uit deze 
samenwerking. Het getekende contract is voor 5 jaar. Hier zijn we heel blij mee. 
 

2. Stand van zaken Corona en wedstrijdagenda 2020: er wordt uitgelegd wat de revue is gepasseerd en 
wat het plan voor de rest van de zomer is. Er wordt aangegeven dat de KNKB hoopt klaar te zijn voor 
het seizoen en hoopt dat de verenigingen ook klaar zijn voor het komende seizoen. Een flexibele 
opstelling in deze periode is nodig. Met het plan zou er verantwoord en veilig alsnog gekaatst kunnen 
worden deze zomer.  
 

3. Wedstrijdagenda 2021 
a. Op 29 mei zijn de verenigingen aangeschreven met de oproep de wedstrijden van 2021 aan 

te vragen. De deadline hiervoor was 1 juli 2020. Tussendoor is een herinnering verstuurd.  
b. Als de agenda niet in een keer gevuld kan worden wordt naar de evenredige 

wedstrijdverdeling gekeken. Deze verdeling heeft andere accenten gekregen. Het accent is 
gegaan van jeugd naar dames. De jeugdkalender kan al jaren makkelijk gevuld worden terwijl 
de damesagenda lang leeg blijft. 

 
4. Er zullen dit jaar geen Internationale wedstrijden plaatsvinden. De Champions League, het WK en de 

Wallball Opens zijn allemaal afgelast. 
 

5. Tijdens de AV van 2019 was er discussie over de klassiekers en traditionele wedstrijden. Voor de 
duidelijkheid: de klassiekers zijn: PC, Bond voor senioren en junioren, Rengersdag, Oldehove, Van 
Aismadagen, Freule en Dames PC. 

 

5.  Vaststellen verslag van de AV 2 juli 2020

 D.Y.
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- Wallball: Er is een structurele verhoging wallball opgenomen. Hier staat ook sponsoring tegenover.  
- WK België: Dit is nog meegenomen maar dit is achterhaald, het gaat niet door. 
- Personeelskosten: Dit is op basis van het bestaande aantal Fte’s en cao-verhoging.  
- Subsidies: We willen hier meer op inzetten. 
- Sponsoring FB Oranjewoud (met andere hoofdsponsoren): Dit is hetzelfde bedrag als anders.  
- Het regenfonds zal, in tegenstelling tot wat in AV-boekje is genoemd, niet worden gebruikt. Dit heeft 

te maken met een reductie van de bestemmingsreserve.  
 
Albert Nauta: AV-commissie Begroting 
Eind 2019 hebben we de begroting goedgekeurd. Een belangrijk uitgangspunt daarbij was dat er geen 
negatief resultaat mocht zijn. Dit is ook niet begroot waardoor de AV-commissie kon instemmen met de 
begroting.  
 
Verwachtingen 2020:  
Bijna alle verenigingen hebben hun contributieafdracht betaald en ook de meeste sponsoren hebben hun 
bijdrage betaald. Er zijn vaste personeelskosten, huisvestigingskosten en organisatiekosten. Het bestuur 
heeft 3 scenario’s uitgewerkt waarbij de wedstrijdgerelateerde baten en lasten de variabelen zijn. In geen 
enkel scenario wordt fors verlies geleden. 
 
Na vragen van verenigingen worden de 3 scenario’s specifieker toegelicht. Tevens wordt aangegeven dat het 
model van de gebruiker betaalt door de omstandigheden een jaar wordt opgeschoven en dat hiermee 
rekening is gehouden bij het doorrekenen van de drie scenario’s.  
 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
10. Benoemingen leden bondsbestuur  
Aftredend en niet herkiesbaar mevrouw A. Breeuwsma (penningmeester) en mevrouw M.R. Bartels 
(secretaris / juridische zaken). Nieuw te benoemen mevrouw A. Palma-Koopmans (penningmeester) en 
mevrouw L. Dotinga (algemeen lid). 
 
Anita Palma en Luutske Dotinga stellen zich voor aan de zaal. Na beide introducties volgt applaus vanuit de 
zaal. De beide dames treden toe tot het bondsbestuur.  
 
Er wordt afscheid genomen van Alida Breeuwsma en Monique Bartels. Beide dames worden benoemd tot lid 
van verdienste.  
 
Pauze van 21.30 uur t/m 21.45 uur. 
 
11. Voorstellen aan de vergadering:  
A. Ranking koppelen aan DEL-wedstrijden  
Wigle Sinnema en Dirk Kuperus geven een toelichting op het voorstel. De werkgroep ranking is meerdere 
malen bijeengekomen om te onderzoeken hoe DEL-punten ingepast kunnen worden in de ranking. De 
conclusie is dat dit te lastig is en niet de doelen zal realiseren. 
 
Vragen en antwoorden: 

- Invoeren dat afmelding op zaterdag leidt tot niet mogen kaatsen op zondag? 
o Er is niet onderzocht of de mensen die zich hadden afgemeld op zaterdag wel op de zondag 

hebben gekaatst. Daarnaast zijn er een aantal jaren geleden overtuigende redenen geweest 
die regel uit het reglement te halen. 

- Is er goed gekeken naar het effect van startpunten en het invoeren van consequenties voor het hele 
partuur? 

o Er zijn veel scenario’s uitgedacht en doorgerekend. In basis is uitgegaan van 2 kaatsers die 
meetellen. 
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- Verslag AV-commissie Jaarrekening  
Ronald Reinsma doet verslag namens de AV-commissie. Het advies van de commissie is decharge te verlenen. 
 
- Verzoek tot verlening van décharge voor het gevoerde beleid  
Met applaus wordt décharge verleend. 
 
7. Vaststellen Beleidsplan 2020-2022  
Marco Hoekstra: De missie en visie zijn onveranderd. Op een aantal inhoudelijke punten uit het beleidsplan 
wordt een toelichting gegeven. Verder worden de volgende speerpunten benoemd: 

1. Organisatie: Meer mensen binden, aantal leden moet weer stijgen. 
2. Financiën: Scherper aan de wind zeilen, zeker in deze tijd. Dit is een uitdaging net als bij verenigingen 
3. Communicatie: Inzet van Omrop Fryslan, NDC, Podium TV. Dit stemt tevreden, 
4. Technische zaken: Nieuwe wedstrijdagenda op website, opname federaties/regio’s breedtesport 

integreren in reglementen, ranking optimaliseren. 
5. Opleiding: Keurmerk NOC*NSF is afgegeven. Er loopt een opleiding voor jeugdscheidsrechters en er 

zijn via Facebook 9 nieuwe schoolkaatstrainers gevonden. Het komende doel is de samenwerking 
met de kaatsscholen te verbeteren. 

6. Commercie: Sponsorbehoud en relatiebeheer. 
 
Vanuit de zaal wordt gevraagd of er internationale contacten zijn. Er wordt geantwoord dat deze er zijn en 
hier wordt een toelichting op gegeven.  
De zaal gaat akkoord met het beleidsplan. 
 
8. Vaststellen Jaarplan 2020  
Het jaarplan is afgeleid van het beleidsplan. Marco Hoekstra presenteert hoofdpunten uit dit plan.  
 
N.a.v. vragen van verenigingen wordt het volgende verduidelijkt:  

- De manier van wedstrijden aanvragen is veranderd. Er worden niet meer vooraf wedstrijden ingevuld 
voor de verenigingen. De verenigingen hebben volledige eigen keuze in het aanvragen. Wanneer de 
vrije inschrijving niet voldoende blijkt te zijn voor een volledig gevulde wedstrijdagenda wordt er 
gekeken naar de evenredige wedstrijdverdeling. Deze verdeling is eveneens iets aangepast zodat er 
een kleinere last is voor verenigingen die hoofdklassewedstrijden organiseren. Tevens is er een 
accentverschuiving door aan een toekenning van een heren 50+ een verplichting van een 
dameswedstrijd te koppelen.  

- Het zorgen voor goede trainingsfaciliteiten voor de jongste jeugd moet een speerpunt zijn. 
- Het vergroten van de slagvaardigheid, betrokkenheid en binding wil de KNKB bewerkstelligen door 

bijvoorbeeld sportlink of een andere aanbieder te omarmen. Wanneer een dergelijk systeem is 
omarmd kan er ook een kaatsapp komen. 

- Het Erasmus+-fonds is een internationaal fonds waar de KNKB momenteel naar kijkt voor een 
potentiële aanvraag. Eerder heeft Sport Fryslân hier succesvol een aanvraag bij gedaan voor 
European Sports for All Games. De provincie steunt onze ambitie hierin. 

- De kaatsmuur die in het plan voorkomt betreft het creëren van een nieuwe mobiele kaatsmuur (dus 
niet de muren in De Trije).  

 
9. Vaststellen Begroting 2020  
De ontwikkelingen van de laatste jaren hebben de basis gevormd voor de begroting. De begroting is gemaakt 
in het najaar van 2019, ruim voor de coronacrisis. Destijds is het ook besproken met de AV-commissie. 
Recent heeft het bestuur gekeken naar een aantal scenario’s mocht het seizoen nog opgestart worden.  
Eind 2019 is rekening gehouden met de volgende zaken: 

- Contributie: Er is rekening gehouden met het voorstel dat is opgenomen in de AV-agenda. Dit betreft 
bevriezing van het contributiebedrag per lid en 1 euro inleg erbij per kaatser vanaf 2021. 

- Website-investering: Er is in 2019 afgesproken hier voor de duur van twee jaar 25 duizend per jaar in 
te investeren. 

- Keats!: We gaan nu echt over op drie edities.  
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opgenomen in de gebiedsindeling, gebaseerd op GBA. Het bondsbestuur kan ontheffing verlenen. 
Waar is in het nieuwe reglement het uitganspunt dat je moet kaatsen voor de afdeling in de 
woonplaats? Is dat verdwenen? Nu moet je dus kijken naar de gebiedsindeling naar de bijlage. 

o (Uitgezocht na de vergadering) Het betreft een tekstuele wijziging. Geen inhoudelijke 
wijziging. Het basisuitgangspunt is nog steeds dat kaatsers (indien mogelijk) uitkomen voor 
de vereniging in hun woonplaats. Uitzonderingen hierop zijn vastgelegd in de 
gebiedsindeling.  

 
Behandeling amendement gebiedsindeling OG Huizum en KC Goutum 
Toelichting vanuit Huizum: Vorig jaar hebben we aangegeven dat Leeuwarden gaat uitbreiden. Er komen 
wijken bij. Met Leeuwarden, Huizum en Goutum zijn we hierover op het bondsbureau geweest. Hier werd 
een verdeling gepresenteerd. Huizum ging hiermee niet akkoord. De terugkoppeling met de verenigingen 
moest nog. Dit is op 22 april gedaan. Met verbazing lazen wij dat 15 april een reglement is gepubliceerd met 
nieuwe gebiedsindeling.  

o Er is in 2019 en 2020 helemaal niets inhoudelijk veranderd in de gebiedsindeling. De versie van 
15 april 2020 was dus niet anders dan die van 2019.  

Huizum: Realiteit is dat Leeuwarden dichter bij Goutum komt. Leeuwarders verhuizen naar nieuwe gebieden. 
Door voorstel van jullie met een scheiding bij de Overijselsestraatweg moeten ze ineens naar Goutum. Bij 
Goutum speelt hetzelfde. Inwoners verhuizen naar de nieuwe wijk en vallen ineens onder Huizum.  

o De scheiding die nu genoemd wordt is er al jaren, daar is geen aanpassing aan gedaan. 
Goutum: Ons amendement is als volgt: kaatsers die het behelst krijgen de mogelijkheid een keuze te maken 
zodat zij niet de dupe worden van de gebiedsindeling.  
 
Vragen/opmerkingen en antwoorden: 

- Waar eindig je aan als je hier keuze toestaat? Volgen er dan meer? 
o Dit leeft bij meer verenigingen 

- Geldt dit amendement alleen voor Huizum en Goutum?  
o Ja  

 
Stemming amendement: 
Bij handopsteken is een ruime meerderheid tegen het amendement.  
Het amendement wordt niet aangenomen. 
 
Stemming over het bestuursvoorstel aangaande kaatsreglement: 
Nu het amendement niet is aangenomen gaat de stemming over het oorspronkelijke reglement. Er wordt 
aangevuld dat de passage m.b.t. woonplaats nog wordt uitgezocht. Als blijkt dat hier ten onrechte tekst is 
verwijderd zal dit weer worden opgenomen.  

o (Uitgezocht na de vergadering) Het betreft een tekstuele wijziging. Geen inhoudelijke 
wijziging. Het basisuitgangspunt is nog steeds dat kaatsers (indien mogelijk) uitkomen voor 
de vereniging in hun woonplaats. Uitzonderingen hierop zijn vastgelegd in de 
gebiedsindeling.  

 
Bij handopsteken blijkt een zeer ruimte meerderheid voor het vaststellen van het kaatsreglement te zijn.  
Het reglement wordt aangenomen.  
 
F. Herdefiniëring jeugdcategorieën betreffende leeftijd  
De definitie van de jeugdcategorieën is vaker onderwerp van gesprek. In corona-tijd is het extra actueel. De 
belangrijkste argumenten zijn het verbeteren van de doorstroom van jongens/meisjes en de aanwas bij de 
jongste jeugd waar de focus denken wij op plezier maken en leren moet liggen. 
 
Vragen en antwoorden:  

- Per wanneer gaat dit in?  
o 2021 

5 
 

Stemming:  
Bij handopsteken is er geen duidelijke meerderheid voor het voorstel. Er vindt een hoofdelijke stemming 
plaats waarbij twee medewerkers van het bondsbureau de stemmen bijhouden op papier en KNKB Media de 
stemmen digitaal bijhoudt.  
 
Totaal 68 voor, 31 tegen, 40 onthouding 
Voorstel is aangenomen. Geen puntentoekenning voor DEL.  
 
B. Opstapwedstrijden bij afdelingswedstrijden jeugd  
Vanuit de KNKB wordt toegelicht waarom tot dit voorstel is gekomen (signalen van verenigingen, TC en 
scheidsrechters over de lange speeldag en het lastige loten van de opstaplijst) en wat het doel is (een pilot 
draaien met een verdeling maken van enerzijds afdeling met opstap en anderzijds afdeling met herkansing in 
de wedstrijdagenda, na evaluatie een definitief voorstel).  Dronryp geeft aan dat zij ervan overtuigd zijn dat 
het schrappen van opstapwedstrijden ten koste gaat van de breedtesport. 
 
Vragen en antwoorden: 

- Zou de pilot dit jaar nog in gaan? 
o Gezien de omstandigheden wordt dit dan per 2021. 

 
Stemming: 
Middels handopsteken wordt duidelijk dat de zaal de opstapwedstrijden wil behouden en meegaat met 
Dronryp. Er komt geen pilot en de opstapwedstrijden blijven behouden. 
 
C. Vaststellen contributiebeleid 2020 (2021)  
Door Alida Breeuwsma wordt het voorstel nog eens uitgelegd. Er wordt aangegeven dat het ingaat per 2021. 
Na vragen van verenigingen wordt verduidelijkt dat het ook geldt voor de hoofdklassekaatsers en ook voor 
federatie- en regiowedstrijden. Mogelijk wordt een nog grotere inleg gevraagd van kaatsers die helemaal 
geen bondsnummer hebben en willen meedoen aan regiowedstrijden (het meedoen van deze kaatsers zal 
dus wel mogelijk zijn). De verwachting is dat het nieuwe model zo’n € 20.000 zal opleveren. In totaal kom je 
dan op ongeveer € 174.000.  
 
Stemming: 
Bij handopsteken blijkt een zeer ruime meerderheid voor het voorstel te zijn.  
Per 2021 zal er 1 euro extra inleg gevraagd worden, dit zal vervolgens ten goede komen aan de KNKB. 
 
D. Statuten KNKB 
Bij stemming over de statuten moet minimaal de helft plus 1 stemmen aanwezig zijn. Dit is zo. Marco 
Hoekstra leest voor wat er aangepast wordt. Vanuit de zaal komt een suggestie voor het schrappen van een 
passage, er wordt besloten dit mee te nemen in het voorstel.  
 
Stemming:  
Bij handopsteken is niemand tegen het aanpassen van de statuten, heel veel verenigingen zijn voor.  
De aanpassingen worden akkoord bevonden. 
 
E. Kaatsreglement 2020 (en amendement Huizum/Goutum)  
Marco Hoekstra noemt nogmaals de punten die de KNKB wil wijzigen.  
 
Vragen/opmerkingen en antwoorden: 

- De opgenomen gebiedsindeling verbaast Sexbierum i.r.t. de verdeling van Oosterbierum die zich 
heeft afgemeld bij de KNKB. Men stelt voor om hen zelf te laten kiezen.  

- Er stond altijd in het reglement dat spelers moeten uitkomen voor de vereniging in hun woonplaats 
waarbij het GBA bepalend is. Als er geen vereniging is, dan moet men uitkomen voor de 
dichtstbijzijnde vereniging. In 2020 staat er dat spelers uitkomen voor de vereniging zoals is 
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- Afdeling hoort bij Ried.  
 

- Sexbierum-Pietersbierum: Vorig jaar is besloten dat de Keats! 4 keer uitgebracht wordt. Nu is 3 keer 
opgenomen in de begroting.  

o Dit is bij de begroting genoemd en de begroting is vastgesteld.  
- Een paar jaar geleden besloten dat alle leden de Keats! gratis krijgen. Wellicht moeten we weer het 

abonnement instellen omdat het op deze wijze niet uit kan? 
o Er is niet een direct verband. 

 
- Sexbierum-Pietersbierum: In de wedstrijdagenda 2021 zijn maar twee wedstrijden voor 

juniorendames opgenomen, bij de heren zes.  
o Er is afgesproken dat er een opbouw in kan komen, gekeken naar hoe het gaat.  

- Dit jaar stond al 2 en dat is voor volgend jaar weer.  
o We kunnen dit jaar niet bekijken hoe het gaat. 

 
13. Sluiting  
Om 23.15 uur wordt de vergadering gesloten door Wigle Sinnema. Iedereen wordt bedankt voor de komst en 
de bijdrage.  
 

6.  Jaarverslag 2020

Het	jaarverslag	is	meegestuurd	als	aparte	bijlage.

7 
 

- Doe de junioren er ook bij, dus deze categorie t/m 22 jaar zodat zij 5 jaren junior kunnen zijn. 
o De KNKB heeft dit bewust niet in het voorstel opgenomen omdat er geen probleem lijkt te 

zijn met de doorstroom van 21/22 jarigen naar de senioren.  
- Komen er ook aangepaste afmetingen van het veld? Dit zou je kunnen onderzoeken. 

o Passende afmetingen voor het veld zijn niet onderzocht. Hier kan nog kritisch naar worden 
gekeken.  

- Kun je dan nu 4 jaar de Freule kaatsen als je nu 1e jaars bent? 
o Ja 
o Wommels: Nee, maar wel met dispensatie. (Dit is niet juist. Jongere kaatsers mogen altijd 

uitkomen in een oudere categorie. Iemand kan dus 4 jaar (of zelfs wel 10 jaar) de Freule kaatsen. De 
huidige lichting Jongens zal nu in totaal 4 jaar Jongenskaatsers zijn. Voor alle andere kaatsers geldt dit 
niet, zij zijn ‘gewoon’ drie jaar jongenskaatser.) 

 
Stemming:  
Middels handopsteken wordt duidelijk dat een ruime meerderheid voor het aanpassen van de 
leeftijdscategorieën is. Het voorstel wordt aangenomen en de leeftijdscategorieën worden aangepast. 
 
12. Rondvraag  
Schriftelijk ingediend 

- Holwerd: Waar kan ik vinden hoe lang de maximale zittingsduur voor commissieleden is? Voor 
bondsbestuursleden is dat 9 jaar dacht ik. 

o De zittingstermijn is 4 maal 3 jaar. In 2018 is nieuw vrijwilligersbeleid gemaakt. Daar is dat in 
opgenomen.  

 
Overig: 

- Reduzum: Het is heel fijn dat we veel updates ontvangen vanuit het bondsbureau. Dank hiervoor, dit 
is echt nodig. Wij hebben nog vragen over het gebruik van kleedruimtes, douches, 1,5 meter afstand, 
bewaren gegevens van aanwezigen e.d. Hoe moet je daar mee omgaan? Wat zegt veiligheidsregio en 
wat zeggen jullie?  

o Het is moeizaam communiceren met de veiligheidsregio. Probeer als vereniging er zo goed 
mogelijk mee om te gaan. Argumenteer voor jezelf. Als wij (KNKB) dingen uitzetten wordt het 
ingewikkeld. Vanuit de veiligheidsregio kunnen we niet veel verwachten. Bolsward heeft een 
goedgekeurd protocol, de praktijk moet het verder uitwijzen.  

 
- Beroepscommissie: Wij hebben recent een schema van aftreden gemaakt en daarbij is rekening 

gehouden met aftreden iedere 5 jaar. Jullie hebben niet aangegeven dat dat niet door kan gaan.  
o Dit is geen punt voor de Algemene Vergadering. 

 
- Ried: Wij willen onze teleurstelling uiten over het schrappen van de heren 1e klas afdeling in Ried. 

Vanwege de ranking zou deze partij verloren gaan, dat willen wij niet. Het heeft bij velen een speciaal 
plek in het hart en het sprak altijd aan. In de jaren 90 is in opdracht van NOC*NSF breedtesport onder 
de aandacht gekomen, afdeling is breedtesport. Er zou een andere wijze moeten zijn om 
rankingsbelangen een plaats te geven. Dus het verzoek: Plan de afdelingspartij weer. Dan raken wij 
onze sponsoren niet kwijt. Kom kijken in Ried. De koffie staat klaar. Applaus vanuit de zaal. 

o De KNKB heeft twee prima gesprekken met Ried gehad. We hebben goed naar elkaar 
geluisterd en hadden begrip voor elkaars punten. We willen een evenwichtige 
wedstrijdagenda waarin de ranking goed vormgegeven wordt. Dit is vorig jaar ook 
afgesproken met de verenigingen. Als er een vrije formatie wedstrijd voor een klasse is, dan 
ook voor de andere klassen op diezelfde dag. Er zijn een paar alternatieven aangeboden. 
Onder andere een heren 1e klas vrij formatie beperkt 16 partuur en een 1e klas vrije formatie 
onbeperkt. Ried wilde daar niet in mee. De wedstrijd was een heren 1e klas 
afdelingswedstrijd en is nu een senioren afdeling geworden.  

o Het individuele belang van een vereniging is niet altijd hetzelfde als het KNKB en algemene 
kaatsbelang.  
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De	continuïteitsreserve	zit	daarmee	op	niveau.	Deze	reserve	moet	minimaal	een	omvang	hebben	om	
hieruit	één	jaar	de	vaste	kosten	te	kunnen	betalen.	De	hoogte	van	deze	reserve	is	een	aantal	jaren	
geleden	vastgesteld	op	€	325.000	en	wordt	al	een	aantal	jaren	op	dit	niveau	gehouden.	In	2021	gaan	
we	opnieuw	onderzoeken	of	dit	niveau	in	de	huidige	situatie	voldoende	toereikend	is.
De	bestemmingsreserves	zijn	gestegen	ten	opzichte	van	vorig	jaar.	Met	name	door	opbouw	van	een	
drietal	bestemmingsreserves	(int.	wedstrijden,	jubileum	2022,	scheidsrechters	uniformen).	Tevens	zijn	
er	enkele	kosten	gemaakt	die	aansluiten	bij	de	doelstellingen	van	de	bestemmingsreserves.	

Toekomstig beleid
Het	financiële	toekomstige	beleid	vloeit	voort	uit	het	Beleidsplan	2020-2022,	met	hierin	opgenomen		
speerpunten	voor	2021.	We	hanteren	een	periodieke	monitoring	van	de	financiële	ontwikkeling	op	alle	
beleidsgebieden	waarbij	we	werken	uit	de	gedachte	dat	we	een	volledig	wedstrijdseizoen	tegemoet	
gaan.	Tevens	hebben	we	twee	extra	scenario’s	geschetst:	een	half	kaatsseizoen	en	geen	kaatsseizoen.

Voor	het	komend	jaar	ligt	het	accent	op	de	onderstaande	doelstellingen:	
• Implementatie	van	nieuw	ledenadministratiesysteem,	kosten	t.b.v.	€	25.000	zijn	gereserveerd	in	het	

boekjaar	2020.
• Realiseren	mobiele	kaatsmuur,	deze	kosten	en	toegezegde	subsidies	zijn	verwerkt	in	de	begroting	

van 2021 .
• Investeren	in	de	samenwerking	met	de	kaatsscholen	voor	wat	betreft	de	trainingen.	Deze	kosten	

verwerkt	in	de	begroting	van	2021.
• Investeren	in	het	toekomstbestendig	maken	van	de	kaatssport.	Er	is	een	bestemmingsreserve	voor	

algemene	ontwikkeling	aanwezig	van	€	22.261.	Deze	reserve	zal	deels	aangewend	worden	voor	de	
ontwikkeling	van	de	kaatssport.	De	exact	hoogte	en	invulling	van	deze	investering	is	op	dit	moment	
nog	onduidelijk.	

Tenslotte	willen	we	de	verhouding	in	de	diverse	inkomsten	(contributie	vanuit	de	leden,	sponsoring	en	
subsidies)	nog	beter	in	balans	te	brengen	en	voor	volgend	jaar	zijn	hier	al	de	nodige	stappen	in	gezet.
Met	ingang	van	2016	werken	we	met	een	vast	contributiebedrag	in	de	resultaten.	In	de	ALV	van	2	juli	
2020	is	het	voorstel	aangenomen	dat	de	gebruiker	betaalt.	Hierdoor	komen	er	extra	inkomsten	binnen	
volgens	het	principe	‘de	kaatser	betaalt’.

De	komende	jaren	blijven	we	actief	in	gesprek	met	NOC*NSF,	de	provincie,	de	gemeente	en	overige	
subsidieverstrekkers	om	meer	geldstromen	te	genereren	waardoor	de	verhouding	van	contributiegel-
den,	sponsorgelden	en	subsidies	volgens	een	evenredige	verdeling	binnen	komt.	

Tot	slot	streven	we	er	naar	dat	door	de	implementatie	van	een	nieuw	modern	ledenadministratiesys-
teem	onze	interne	processen	kunnen	vereenvoudigen	en	dat	we	hiermee	onze	communicatie	naar	
onze	leden	kunnen	verbeteren.

Anita Palma-Koopmans
Penningmeester

7.  Jaarrekening 2020

Algemene toelichting

Resultaat
De	exploitatie	over	2020	is	afgesloten	met	een	positief	resultaat	van	€	1.686	(2019	€	-8.127).	Het	resul-
taat	vloeit	voort	uit	een	bijzonder	jaar	waarin	het	coronavirus	vele	beperkingen	kende.	
Door	een	combinatie	van	lagere	inkomsten	maar	ook	lagere	uitgaven	met	toch	de	nodige	aandacht	
voor	onze	kaatsers	en	stakeholders	is	dit	positieve	resultaat	tot	stand	gekomen.

Toelichting
• Door	de	beperkingen	van	het	coronavirus	is	het	jaar	2020	een	bijzonder	kaatsseizoen	geweest.	Het	

seizoen	is	gestart	op	11	juli	2020	waardoor	het	een	half	seizoen	is	geweest	met	vele	extra	beper-
kingen.	Hierdoor	zijn	kosten	en	opbrengsten	voor	2020	die	gerelateerd	zijn	aan	wedstrijden	gehal-
veerd	ten	opzichte	van	voorgaand	jaar.

• De	inkomsten	uit	contributies	wordt	beïnvloed	door	de	bevriezing	van	het	contributiebedrag	per	
senior	lid	en	het	teruglopende	aantal	leden	bij	de	KNKB.	Alle	verenigingen	hebben	de	contributie-
gelden	voldaan,	ondanks	dat	onduidelijk	was	aan	het	begin	van	het	seizoen	of	er	überhaupt	wel	
gekaatst	zou	kunnen	gaan	worden.	Dit	is	natuurlijk	geweldig!	Vanaf	2021	wordt	het	principe	‘de	
gebruiker	betaalt’	gehanteerd.

• Vanuit	de	NOC*NSF	is	de	bijdrage	gekoppeld	aan	het	aantal	leden	waardoor	de	bijdrage	minder	is	
dan	voorgaande	jaren.	Voor	volgend	jaar	is	een	extra	bijdrage	(innovatiefonds)	beschikbaar	gesteld	
voor	de	realisatie	van	een	nieuwe	mobiele	kaatsmuur.

• Het	bedrag	vanuit	de	provincie	en	de	gemeente	is	totaal	wat	lager	omdat	een	aantal	activiteiten	
(o.a.	NK’s/keatswike)	niet	doorgang	konden	vinden	vanwege	het	coronavirus.	Voor	volgend	jaar	is	
een	extra	tijdelijke	bijdrage	toegekend	door	de	provincie.	Tenslotte	is	voor	volgend	jaar	een	posi-
tieve	beoordeling	verstrekt	ten	aan	zien	van	het	Iepen	Mienskipsfûns.

• De	bijdrage	van	de	hoofdsponsor	zit	op	zelfde	niveau	als	voorgaand	jaar.
• Het	toegezegde	sponsorbedrag	van	de	andere	sponsoren	blijft	stabiel.	Door	de	invloed	van	het	

coronavirus	is	er	met	een	aantal	sponsors	afspraken	gemaakt	over	het	opschuiven	van	de	betaling	
naar	volgend	jaar.	In	deze	situaties	wordt	getracht	het	contract	te	verlengen	met	een	jaar.	

• De	personeelskosten	zijn	wat	lager	dan	voorgaand	jaar	doordat	één	van	de	medewerkers	minder	
uren	is	gaan	werken	halverwege	het	jaar.	

• De	organisatiekosten	liggen	op	hetzelfde	niveau	als	voorgaand	jaar.	Door	de	toekomstbestendigheid	
van	de	interne	processen	te	waarborgen	is	voor	een	tweede	keer	€	25.000	gereserveerd	voor	inves-
tering	in	de	website	en	een	nieuw	ledenadministratiesysteem,	conform	eerdere	afspraken.

• De	uitgifte	van	drie	maal	de	Keats!	is	volgens	begroting	gerealiseerd.	De	kosten	omtrent	interne	pr	
liggen	in	2020	hoger	omdat	geïnvesteerd	is	in	de	zichtbaarheid	van	de	KNKB	en	haar	kaatsers	en	
stakeholders	door	onder	andere	het	uitzenden	van	filmpjes	en	radiospotjes.	

• Ondanks	dat	er	geen	internationale	wedstrijden	zijn	gespeeld	is	er	aan	het	begin	van	het	jaar	wel	
fors	geïnvesteerd	in	het	muurkaatstoernooi	‘Dutch	Open	’	waardoor	deze	kosten	in	verhouding	
hoger	zijn.	

• Er	zijn	enkele	kosten	die	gerelateerd	zijn	aan	bepaalde	bestemmingsreserves	ook	gefinancierd	van-
uit de reserve. 

Financiële positie
Het	aansprakelijk	vermogen	(eigen	vermogen	en	bestemmingsreserves)	bedraagt	ultimo	2020	 
€	518.168	(2019	€	510.475).	Dit	is	een	toename	van	€	7.693	ten	opzichte	van	2019.	
Het	eigen	vermogen	is	opgesplitst	in	een	algemene	reserve	van	€	65.118,	een	continuïteitsreserve	van	 
€	325.000	en	bestemmingsreserve	van	€	128.050.	
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Balans per 31 december 2020
 
     

ACTIVA

     
Materiële vaste ac�va
Gebouwen en terreinen 2  2  
Machines en installa�es 4  4  
Inventaris 1  1  
Vervoermiddelen 1  1  

 8  8

Voorraden
Voorraad ballen 9.070  8.270  
Overige voorraden 8.970  1.070  

 18.040  9.340

Vorderingen en overlopende ac�va
Debiteuren 16.949  8.016  
Belas�ngen en premies sociale verzekeringen te vorderenn 5.096  0  
Overige vorderingen 8.475  2.771  

 30.520  10.787

Liquide middelen
Rekening courant bank 52.770  44.546  
Spaarrekening 536.780  536.727  
Kas 447  2.354  

 589.997  583.627

  638.565  603.762

31 december 2020 31 december 2019

Pagina 1

Bedragen in €

n

Balans per 31 december 2020
 
     

PASSIVA

Eigen Vermogen
Algemene reserve 65.118 63.407  
Con�nuïteitsreserve 325.000  325.000  
Bestemmingsreserves 128.050  122.068  

 518.168  510.475

Kortlopende schulden
Vooruitontvangen bedragen 35.974  2.600  
Crediteuren 25.035  31.278  
Belas�ngen en premies sociale verzekeringen te betalen 0  41  
Overige schulden 59.387  59.368  

120.396  93.287

  638.565  603.762

31 december 2020 31 december 2019

Pagina 2

Bedragen in €
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Resultatenrekening 2020

Realisa�e Prognose Begro�ng Realisa�e
2020 2020 2020 2019

 
151.855 151.855 176.600 159.676

20.010 13.575 63.950 56.441
83.333 83.306 100.000 95.352
51.728 51.728 59.000 51.720

295.587 310.090 336.000 359.354
1.450 0 1.000 413

11.355 9.416 24.000 22.962
4.197 3.947 9.000 8.569

22 50 50 52
619.537 623.967 769.600 754.539

254.761 266.600 266.600 256.746
Huisves�ngskosten 27.969 29.500 29.500 27.819

154.455 150.000 159.300 167.583
72.561 81.200 91.100 111.224
12.719 15.000 28.500 31.232
35.748 25.000 106.900 114.504
15.289 15.000 23.200 24.104
11.574 9.416 21.200 17.754
28.932 29.000 36.900 45.247

614.008 620.716 763.200 796.213

Resultaat voor bijzondere baten en lasten 5.529 3.251 6.400 -41.674

3.666 -275 0 2.559
1.527 1.035 0 1.080

Totale indicentele baten en lasten 2.139 -1.310 0 1.479

Resultaat na incidentele baten en lasten 7.668 1.941 6.400 -40.195

Opname bestemmingsreserves 268 0 10.000 38.318
Opbouw bestemmingsreserve int. wedstrijden 1.250 1.250 1.250 1.250
Opbouw bestemmingsreserve jubileum 2022 2.500 2.500 2.500 2.500
Opbouw bestemmingsreserve scheidsrechters uniformen 2.500 2.500 2.500 2.500
Muta�e bestemmingsreserves 5.982 6.250 3.750 32.068

1.686 -4.309 10.150 -8.127Resultaat

Incidentele lasten

Trainings- en wedstrijdkosten
Sports�mulering
Kostprijs kaatsballen/bondsar�kelen
Wallball
Totaal lasten

Personeelskosten

Organisa�e (kantoor en commissie) kosten
Kosten communica�e, promo�e en representa�e

Incidentele baten

Opleidingen

Wedstrijdbaten

Bedragen in €

Baten
Contribu�es

NOC*NSF

Rente
Totaal baten

Lasten

Overige subsidieverstrekkers
Sponsoring en adverten�es
Opleidingen/cursussen
Opbrengst kaatsballen/bondsar�kelen
Overige inkomsten



 2120  Algemene Jaarvergadering 20 mei 2021Algemene Jaarvergadering 20 mei 2021 pagina pagina

8.  Vaststellen Beleidsplan 2021-2023

Uitgangspunt voor het beleidsplan 2021-2023 is het beleidsplan 2020-2022. Het beleidsplan 2021-2023 is 
verder beïnvloed door de ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen jaren en de huidige algemene en 
sportspecifieke ontwikkelingen die van belang zijn. Het beleidsplan begint met de Missie, vervolgens de Visie, 
externe en interne ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ambities voor 2021-2023. Vanuit het 
beleidsplan 2021-2023 zijn vervolgens de speerpunten voor 2021 benoemd en wordt er een gedetailleerder 
activiteiten(jaar)plan voor 2021 uitgewerkt. Het beleidsplan 2021-2023 en de speerpunten 2021 zijn weer de 
basis voor de begroting 2021 en de planjaren 2022-2023.   

Missie KNKB 
De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond heeft ten doel de beoefening van de kaatssport te bevorderen. De 
kaatssport levert een belangrijke bijdrage aan: 

• De persoonlijke ontwikkeling van de kaatser.
• De sociale binding en betrokkenheid in alle (Friese) stedelijke en plattelandskernen.
• Het behoud en het bevorderen van de (Friese) cultuur, tradities en waarden en vormt dé verbindende

factor tussen alle betrokkenen, van kaatser tot vrijwilliger tot toeschouwer.

Vanuit de kracht en unieke positie van de kaatssport wil de KNKB als organisator, verbinder en 
expertisecentrum de kaatscultuur, -tradities en -waarden behouden en de beoefening en de betekenis van de 
kaatssport in al haar vormen bevorderen.  

Visie KNKB 
De visie van de KNKB bestaat uit 3 niveaus: 
• De kaatser staat centraal; iedereen die wil, kan kaatsen!
• De vereniging is de basis c.q. het startpunt; het fijnmazige netwerk van verenigingen en hun

accommodaties is de motor voor de beoefening van de kaatssport.
• De klant is koning; de KNKB werkt vraag gestuurd.

Ad 1) De kaatser staat centraal 
Uitgangspunt is dat iedereen die wil kaatsen (beoefenen, organiseren of wil ervaren) dit kan doen op zijn/haar 
eigen (gewenste) niveau en op de momenten dat hij/zij dat zelf wil. Dus toegankelijk, dicht bij huis, 
laagdrempelig, flexibel aanbod en ook innovatief (inspelen op de behoefte van de kaatser).  

Ad 2) De vereniging is de basis c.q. het startpunt; het fijnmazige netwerk van verenigingen en hun 
accommodaties is de motor voor de beoefening van de kaatssport 
Belangrijkste aanbieder is de vereniging. Zij bindt en verbindt sporters en vrijwilligers, verzorgt technisch 
aanbod (trainingen) en organiseert wedstrijden. Voor de KNKB is de vereniging de belangrijke basis voor de 
ontwikkeling van de kaatssport. Daar waar mogelijk faciliteert de  KNKB de vereniging hierin, bijv. via 
schoolkaatsen, verenigingsondersteuning en de FB 

Oranjewoud Kaatsacademie. Het kaatsveld in ieder dorp is en blijft de belangrijkste accommodatie voor het 
beoefenen van de kaatssport.  
Het opleiden van nieuw technisch, bestuurlijk en arbitrerend kader is een belangrijke kerntaak van de KNKB. De 
KNKB zal hier blijvend aandacht aan besteden en continue werken aan kwaliteitsverbetering.  

Ad 3) De klant is koning; de KNKB werkt vraag gestuurd. 
De KNKB staat voor klant- en servicegerichtheid. Dit is een voortdurend proces waar de gehele 
uitvoeringsorganisatie (bondsbureau en kader) op ingericht moet zijn. 
Daarbij is het van belang om transparant te maken welke dienstverlening de KNKB kan leveren. 

Externe en interne ontwikkelingen 

De KNKB en de gehele kaatssport heeft te maken met zowel extern als interne ontwikkelingen. Deze 
ontwikkelingen zijn van belang voor de keuzes die in het beleidsplan 2021-2023 en de speerpunten 2021 zijn 
gemaakt.  

Externe ontwikkelingen: 

• Individualisering van de Nederlandse bevolking
• Krimp in de plattelandsgebieden
• Verdwijnen van de dorpsscholen
• Moeilijk verkrijgen van bestuursleden en vrijwilligers
• Het grote aantal sportmogelijkheden dichtbij
• De klant wil een transparante dienstverlening, ook van een bond
• Belangstelling voor snelle, korte intensieve sporten groeit o.a. shorttrack en wallball

Interne (kaats gerelateerde) ontwikkelingen: 

• Dalend aantal seniorleden
• Stijgend aantal jeugdleden
• Stijgende vraag naar ondersteuning bij verenigingen vanuit de bond
• Dalend aantal bij de bond aangesloten verenigingen
• In het hele kaatsgebied wordt veel gekaatst, zowel via de bond als via niet bond gerelateerde

initiatieven
• Nog een ruim aantal niet bij de bond aangesloten verenigingen
• De vele druk bezette wilde wedstrijden
• Communicatie van belang
• Vraag om veranderingen in de wedstrijdagenda

Ambities KNKB 2021-2023 

Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten en de speerpunten van de KNKB zijn de navolgende ambities: 

Ambitie 1: Vergroten kaatssport 
De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, het bezoek aan kaatswedstrijden en de commerciële 
waarde van de kaatssport vergroten en daarmee haar positie van het georganiseerde kaatsen in Friesland 
verder versterken.  

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren: 

 Versterken van de verenigingen door ondersteuning, facilitering en bevordering van onderlinge
samenwerking tussen verenigingen, federaties en de bond. Door samenwerking kan een kwalitatief
beter en gedifferentieerder aanbod voor kaatsers op alle niveaus en in alle regio’s worden bereikt.
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 Het positioneren van Friese sporten i.s.m. met andere Friese sportorganisaties. Het betrekken van de
gemeentelijke- en provinciale overheid om de kaatssport verder te ontwikkelen.

 Vergroten van het bereik van de kaatssport via het onderwijs en de inzet van social media en andere
communicatie en het gratis verstrekken van het bondsorgaan Keats!.

 Gedegen sponsor- en acquisitiebeleid.
 Rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren niet-reguliere subsidiestromen.
 Jaarlijks organiseren Keatswike, te weten NK’s Senioren en Junioren in samenwerking met

kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC.
 Een stevige positionering van het internationaal kaatsen.
 Aantrekkelijker maken van (de opzet van) kaatswedstrijden voor publiek, sponsors en media.

Ambitie 2: Verbeteren technische ontwikkeling 
De KNKB wil de kwaliteit van de kaatsbeoefening verbeteren, zodat kaatsers meer en langer plezier aan hun 
sportbeoefening beleven en de kaatssport aantrekkelijker wordt voor publiek en media.  

Kerntaken hierbij zijn: 

 Wedstrijdagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen van jeugd en senioren in alle
disciplines. Daarnaast betrekken van belanghebbenden bij de opmaak van de wedstrijdagenda.

 Het aanbod wedstrijden voor breedtesporters vergroten.
 Duur van wedstrijden (bij de jeugd) verkorten.
 Optimalisering opleiding en begeleiding van kaatstrainers en scheidsrechters voor het Friese spel en

Wallball en overige taken FB Oranjewoud Kaatsacademie.

Ambitie 3: Versterken infrastructuur 
De KNKB wil  de slagvaardigheid, betrokkenheid en de binding met de leden vergroten. Daarnaast de 
ondersteuning en klant- en servicegerichtheid aan verenigingen vergroten. Bewerkstelligen van verdere 
aanpassingen in de uitvoerings- en lidmaatschapsstructuur van de KNKB.  

Kerntaken hierbij zijn: 

 Optimale inzet verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders verenigingen maatwerk
aanbieden.

 Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie tussen bondsbureau, werkgroepen en verenigingen.
 Flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, met ruimte voor de disciplines wallball en zachte bal.
 Faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

Voortgang ontwikkelingen doelstellingen in relatie met jaarplannen 

Vanuit het strategisch fundament kunnen doelstellingen en bijbehorende activiteiten worden ontwikkeld, 
geformuleerd en getoetst. Dit heeft als voordeel dat in de toekomst niet iedere 5 jaar een volledig uitgewerkt 
meerjarenbeleidsplan hoeft te worden opgesteld, maar dat kan worden volstaan met het vaststellen van 
meerjarendoelstellingen, uitgewerkt in gedetailleerde jaarplannen. Hierbij heeft het hoofdbestuur een aantal 
uit te voeren speerpunten benoemd: 

 Optimaliseren uitvoeringsorganisatie
 Duurzaam financieel beleid
 Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
 Het verbeteren van de communicatie
 Investeren in de website/app in samenhang met een nieuw CRM systeem
 Het wedstrijdaanbod vergroten door ook de breedtesport te faciliteren
 Vernieuwen wedstrijdagenda
 Investeren in activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie
 Investeren in werving en opleiding scheidsrechters en trainers
 Investeren in Keatswike rond Pinksteren
 Investeren in gratis verstrekking bondsorgaan Keats!
 Commerciële activiteiten verbreden en verdiepen

Om de vastgestelde ambities te verwezenlijken zijn er 6 speerpunten benoemd. Deze speerpunten vormen het 
richtsnoer in de uitvoering (planning) en hiermee de verwezenlijking van de geformuleerde ambities en 
doelstellingen. 

Speerpunten voor 2021 

Vanuit de genoemde ambities heeft het hoofdbestuur de volgende  speerpunten voor 2021 benoemd, dit met 
uitloop naar volgende jaren. Geconcludeerd kan worden dat de drie voornoemde ambities (beleidspijlers) van 
de KNKB verhelderend werken en inmiddels breed (h)erkend worden en daarmee als prima kapstok fungeren 
voor het beleid. De 3 pijlers zullen dan ook gecontinueerd worden.

Organisatie 

De KNKB wil de kaatsorganisatie op enkele onderdelen reorganiseren. Een slagvaardige organisatie 
met sterke aangesloten verenigingen waarbij alle leden 
(zowel verenigingen als individuele leden) worden gefaciliteerd. De taken en verantwoordelijkheden 
binnen de gehele organisatie zijn duidelijk en worden verdeeld. De transitie van het 
federatiekaatsen (breedtesport) heeft hierbij prioriteit. 

Financiën 
Het jaar 2020 afsluiten met een neutraal resultaat en in 2021 doorgroeien naar een bescheiden 
positief resultaat. Het omvormen van het contributiemodel staat hierbij centraal. Het principe de 
‘gebruiker betaalt’ wordt geïmplementeerd. Het ontwikkelen van een nieuw contributiemodel voor 
met name ‘recreatieve’ en veelal niet aangesloten verenigingen dient in 2021 uitgewerkt te worden. 
Meerwaarde voor alle verenigingen en leden is het gedachtegoed. Het ontwikkelen van nieuwe 
verdienmodellen en diverse projectplannen inclusief bijbehorende subsidies zorgen voor financiële 
armslag in de uitvoering van nieuwe initiatieven.  

Communicatie 

Een nieuwe maar vooral actieve aanpak in het communicatiebeleid heeft inmiddels vorm gekregen. 
Het vormen van een redactieteam (uitvoeringscapaciteit) is hierbij van essentieel belang in 2021. Alle 
bestaande communicatiekanalen worden hiervoor aangewend. Samenwerken met media (partners), 
de grote kaatsevenementen (PC, Freule, NK senioren en dames PC) is hierbij een speerpunt. Om de 
communicatie met het individuele lid te verbeteren wordt gestreefd naar aanpassing van de website 
en mogelijk een nieuwe kaatsapp. Tot slot wordt de wedstrijdagenda ondergebracht in een nieuw op 
te zetten kaatskrant, deze wordt voorafgaand aan het seizoen 2021 uitgebracht.  
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Technische (wedstrijd)zaken 

De geïntegreerde wedstrijdagenda heeft prioriteit in 2021. Om voor alle kaatsniveaus wedstrijden 
aan te bieden wil de KNKB een regio-agenda realiseren in samenwerking met de federaties. Dit geldt 
eveneens voor een éénduidig reglement voor alle niveaus. Lopende wedstrijdzaken zoals de Ranking 
dienen verder geoptimaliseerd te worden. Het opwaarderen van onze wallball toernooien dienen in 
2021 een vervolg te krijgen. Dit geldt ook voor het wedstrijdaanbod voor deze discipline. Tot slot 
wordt de mobiele kaatsmuur vervangen en nadrukkelijk bij schoolprojecten ingezet.    

Opleiding 

Verbinding en uitvoering van projecten staat centraal in 2021. Een gezamenlijk opleidingsdoel voor 
zowel de kaatsscholen als de KNKB. Schoolkaatsprojecten uitvoeren, samenwerking met 
schoolkaatskampioenschappen, samenwerking met sport Fryslân (buurtsportcoaches). Het aanbod van 
de kaatsacademie uitbreiden met de cursus wallballtrainer. De Kaatsacademie zichtbaar maken door 
de realisatie van een nieuwe website waarbij ook alle oefenstof digitaal wordt aangeboden. Tot slot 
worden diverse nieuwe projecten geïnitieerd waarbij aanwas bij de jongste jeugd wordt gestimuleerd.  

Commercie 

Het afgelopen jaar heeft door omstandigheden geleid tot alternatieve tegenprestaties. Relatiebeheer 
heeft hiermee aan kracht gewonnen. Aanvullend en vernieuwend aanbod voor sponsoren wordt in 
2021 gerealiseerd. Uiteraard wordt hier het werven van nieuwe sponsoren aan gekoppeld. Een nieuw 
commercieel platform (kaatskrant) wordt opgezet.  

Voor alle bovengenoemde punten geldt dat er planmatig wordt gewerkt aan de speerpunten. Deze 
zogenaamde planmatige aanpak is het richtsnoer voor de vertaling van beleid naar praktijk. In het jaarplan 
2021 worden alle actiepunten in de tijd weggezet.   

9.  Vaststellen Jaarplan 2021
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KNKB 

Jaarplan 2021 
n.a.v. het

KNKB beleidsplan 
2021-2023 
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Kerntaken hierbij zijn: 
 Het optimaliseren van de inzet van verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders 

verenigingen maatwerk aanbieden.
 Het optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie, samenwerking bondsbureau, werkgroepen en 

verenigingen.
 Het flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, met ruimte voor de disciplines wallball en 

zachte bal.
 De faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

Voortgang ontwikkelingen doelstellingen in relatie met jaarplannen 

Vanuit het strategisch fundament kunnen doelstellingen en bijbehorende activiteiten worden ontwikkeld, 
geformuleerd en getoetst. Dit heeft als voordeel dat in de toekomst niet iedere 5 jaar een volledig uitgewerkt 
meerjarenbeleidsplan hoeft te worden opgesteld, maar dat kan worden volstaan met het vaststellen van 
meerjaren doelstellingen, uitgewerkt in gedetailleerde jaarplannen. Hierbij heeft het Hoofdbestuur een aantal 
uit te voeren speerpunten benoemd: 

 Optimaliseren uitvoeringsorganisatie
 Duurzaam financieel beleid
 Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
 Het verbeteren van de communicatie
 Investeren in de website/app in samenhang met een nieuw CRM systeem
 Het wedstrijdaanbod vergroten door ook de breedtesport te faciliteren
 Vernieuwen wedstrijdagenda
 Investeren in activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie
 Investeren in werving en opleiding scheidsrechters en trainers
 Investeren in Keatswike rond Pinksteren
 Investeren in gratis verstrekking bondsorgaan Keats!
 Commerciële activiteiten verbreden en verdiepen

Om de vastgestelde ambities te verwezenlijken zijn er 6 speerpunten benoemd. Deze speerpunten vormen het 
richtsnoer in de uitvoering (planning) en hiermee de verwezenlijking van de geformuleerde ambities en 
doelstellingen. 

2

Inleiding 

Voor de invulling van het jaarplan 2021 is gebruik gemaakt van het beleidsplan 2021-2023 en het jaarplan 
2020. De drie vastgestelde ambities blijven van kracht.  

Ambities KNKB 
Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten van de KNKB zijn de navolgende ambities: 

Ambitie 1: Vergroten kaatssport 
De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, het bezoek aan kaatswedstrijden en de commerciële 
waarde van de kaatssport vergroten en daarmee zijn positie van het georganiseerde kaatsen in Friesland (en 
daarbuiten) verder versterken.  

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren: 

 Het versterken van de verenigingen door ondersteuning, facilitering en bevordering van onderlinge 
samenwerking tussen verenigingen, federaties en de bond. Door samenwerking kan een kwalitatief 
beter en gedifferentieerder aanbod voor kaatsers op alle niveaus en in alle regio’s worden bereikt.

 Het positioneren van Friese sporten i.s.m. met andere Friese sportorganisaties. Het betrekken van de 
gemeentelijke- en provinciale overheid om de kaatssport verder te ontwikkelen.

 Het vergroten van het bereik van de kaatssport via het onderwijs en de inzet van social media en 
andere communicatie en het gratis verstrekken van het bondsorgaan Keats!.

 Een gedegen sponsor- en acquisitiebeleid.
 Het rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren niet-reguliere subsidiestromen.
 Het jaarlijks organiseren van de Keatswike, te weten NK’s Senioren en Junioren in samenwerking met 

kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC.
 Een stevige positionering van het internationaal kaatsen.
 Het aantrekkelijker maken van (de opzet van) kaatswedstrijden voor publiek, sponsors en media.
 Het ‘ondernemerschap’ van verenigingen stimuleren.

Ambitie 2: Verbeteren technische ontwikkeling 
De KNKB wil de kwaliteit van de kaatsbeoefening verbeteren, zodat kaatsers meer en langer plezier aan hun 
sportbeoefening beleven en de kaatssport aantrekkelijker wordt voor publiek en media.  

Kerntaken hierbij zijn: 

 De wedstrijdagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen van jeugd en senioren in 
alle disciplines. Daarnaast betrekken van belanghebbenden bij de opmaak van de wedstrijdagenda.

 Het aanbod wedstrijden voor breedtesporters vergroten.
 Het aanbod wedstrijden in andere disciplines (o.a. wallball) vergroten.
 Het optimalisering van de opleiding en begeleiding van kaatstrainers en scheidsrechters voor het 

Friese spel en wallball en overige taken FB Oranjewoud Kaatsacademie.

Ambitie 3: Versterken infrastructuur 
De KNKB wil de slagvaardigheid, betrokkenheid en de binding met de leden vergroten. Daarnaast de 
ondersteuning en klant- en servicegerichtheid aan verenigingen vergroten. Bewerkstelligen van verdere 
aanpassingen in de uitvoerings- en lidmaatschapsstructuur van de KNKB.  

Jaarplan Koninklijke Nederlandse Kaatsbond 2021 
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Het door ontwikkelen van de website (opgave 
structuur en wedstrijdagenda) 

2021 Directeur 

Bondsblad Keats! continueren 2021 Directeur 
Gebruik social media (andere kanalen) 
optimaliseren 

2021 Directeur 

Het ontwikkelen van een kaatskrant inclusief 
wedstrijdagenda. 

2021 Directeur 

4. Technische (wedstrijd)zaken

Activiteit Planning Verantwoordelijk 
Nieuwe voorstellen vanuit werkgroep technisch 
platform ontwikkelen. 

2021 Directeur 

Het doorontwikkelen van de nieuwe opzet voor de opmaak 
van de wedstrijdagenda. 

2021 Directeur 

Een geïntegreerde wedstrijdagenda ontwikkelen waarbij 
alle niveaus (breder aanbod) worden aangeboden. 

2021 Directeur 

Het ontwikkelen van een nieuw CRM systeem, met een 
kaatsapp als onderdeel van dit systeem. 

2020-2023 Directeur 

Verdere optimalisatie/uniformeren van de Ranking. 2021 Portefeuillehouder 
Het opwaarderen van de NK wallball en Dutch Open. 2020-2022 Directeur 

Ontwikkelen van wallball aanbod, meer nadruk op 
verschillende kaatsdisciplines. wallball positioneren als snel, 
hip en laagdrempelig. 

2021 Directeur 

Het realiseren van een nieuwe mobiele kaatsmuur 2021 Directeur 

5. Opleiding

Activiteit Planning Verantwoordelijk 
Het ontwikkelen van een opleidingsplan. 2021 Directeur 
Een betere verbinding tot stand brengen tussen 
schoolkaatsprojecten en de verenigingen.  

2021 Kaatsacademie 

Een betere samenwerking met de kaatsscholen/
kaatsteams realiseren. Een gezamenlijk 
opleidingsdoel nastreven.  

2021 Kaatsacademie 

Themabijeenkomsten organiseren voor trainers en 
scheidsrechters. 

2021 Kaatsacademie 

Aanwas nieuwe scheidsrechters door betere 
werving. 

2021 Kaatsacademie 

Opleiding internationaal trainer faciliteren. 2021 Kaatsacademie 
Opleiding internationaal scheidsrechter. 2021 
Kennis verzamelen en digitaal ontsluiten 2021 Kaatsacademie 
Project voor welpen en pupillen 2021 Kaatsacademie 
Opzetten van ‘kabouterproject’ 2021 Kaatsacademie 
Het ontwikkelen van een ‘winterprogramma’ 2020-2021 Kaatsacademie 
Website ‘www.kaatsacademie.nl’ 2020-2021 kaatsacademie 
Digitaal kaatsboek ‘de opgoaier’ 2020-2021 Kaatsacademie 
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1. Organisatie

Activiteit Planning Verantwoordelijk 
Optimalisering taakverdeling op het 
bondsbureau. 

2020-2021 Directeur 

Samenwerking tussen bestuur en bondsbureau. 2020-2021 Bestuur - Directeur 
Samenwerking bondsbureau en commissies en 
werkgroepen verbeteren. 

2020-2021 Directeur 

Invoering nieuwe taakomschrijvingen voor 
medewerkers bondsbureau. 

2021 Directeur 

Functie- en taakomschrijvingen kaderleden 
optimaliseren. 

2021 Directeur 

Organisatiestructuur slagvaardiger maken 
(federatiestructuur aanpassen, regio’s formeren). 

2021 Bestuur - Directeur 

Kaatsevenementen (keatswike) verder 
optimaliseren. 

Q2-2021 Directeur 

Positionering Franeker Kaatsstad. 2021 VZ - Directeur 
Betrokkenheid verenigingen/bond vergroten. 2021 Bestuur – Directeur 
Werving nieuwe leden (verenigingen). 2021 Directeur / VO 
Uitvoering plan ‘ús keatstakomst, op weg naar een 
groeimodel’ 

2021 Directeur 

Uitvoering plan ‘nieuwe mobiele kaatsmuur – met de tijd 
mee’ 

2021 Directeur 

Uitvoering plan ‘een toekomstbestedige kaatssport 
door verbreding van het aanbod’ 

2021 Directeur 

2. Financiën

Activiteit Planning Verantwoordelijk 
Implementatie nieuw contributiebeleid. 2021 Directeur 
Het principe ‘de gebruiker betaalt’ toepassen bij de inleg 
voor wedstrijden. 

2021 

Ontwikkeling nieuw contributiemodel voor 
‘recreatieve’ verenigingen. 

2021 Directeur 

Meerwaarde voor verenigingen en leden van 
verenigingen vergroten (nieuw CRM systeem) 

2021-2023 Directeur 

Implementatie financiële rapportage uit 
Speedbooks (management informatie). 

2021 Portefeuillehouder 

Ontwikkeling nieuwe projectplannen inclusief 
subsidies. 

2020-2021 VZ – Directeur 

Onderzoek naar mogelijkheden Erasmus+ 
aanvraag. 

2021-2022 Directeur 

Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen. 2021-2022 Directeur 

3. Communicatie

Activiteit Planning Verantwoordelijk 
De vernieuwde communicatiestrategie verder 
ontwikkelen en optimaliseren. 

2020-2022 Portefeuillehouder 

Grote kaatsevenementen (PC, Freule, Dames PC en NK 
senioren) beter en zo breed (groter bereik) mogelijk 
positioneren.  

2021 Directeur 

Mediapartners vastleggen. 2020-2021 Directeur 
Het bereik vergroten door individuele leden meer aan te 
spreken door rechtstreekse communicatie. 

2021 Directeur 

Directeur 
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tergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk medeschul-
denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een derde verbindt. 
Voor het aangaan van alle andere overeenkomsten en het maken van kosten is de jaarbegroting lei-
dend. Deze wordt op voorstel van het hoofdbestuur door de algemene vergadering vastgesteld.”

Het	besluit	tot	instelling	van	de	Commissie	is	genomen	in	verband	met	de	wens	om	voortaan	niet	twee	
maal,	maar	een	maal	een	AV	te	houden.	Daarbij	is	de	najaarsvergadering	komen	te	vervallen	en	ver-
vangen	door	regioberaden,	terwijl	de	voorjaarsvergadering	is	gehandhaafd.

Volgens	de	haar	toegekende	taak	dient	de	Commissie	de	begroting	te	toetsen	en	te	beoordelen.	Zij	
overlegt	daarover	met	het	BB	en	adviseert	daarover	het	BB.	De	eerste	begroting	die	op	deze	wijze	door	
de	Commissie	is	getoetst	en	beoordeeld	is	die	voor	het	boekjaar	2017.	Thans	ligt	ter	beoordeling	en	
toetsing	voor	de	begroting	voor	het	boekjaar	2021.

De	eerste	vraag	is	waaraan	de	Commissie		de	begroting	toetst,	oftewel	welk	toetsingskader	zij	aan-
houdt.	Die	vraag	heeft	de	aandacht	van	de	Commissie	gehad.	

Zij	ziet	in	het	algemeen	de	volgende	toetsingsgronden:

a. is	de	begroting	cijfermatig	juist;	kloppen	de	tellingen	en	is	zij	cijfermatig	in	evenwicht	(in	onze	
woorden:	‘cijfermatige	toetsing’);

b.	 is	de	begroting,	marginaal	getoetst,	rechtmatig;	worden	de	middelen,	marginaal	getoetst,	rechtma-
tig	verkregen	en	besteed	(het	laatste	op	basis	en	met	inachtneming	van	de	statuten	en	de	daarop	
gebaseerde	besluiten	en	reglementen)	(in	onze	woorden:	‘rechtmatig-heidstoetsing’);

c. is	de	begroting,	naar	algemene	boekhoudkundige	beginselen,	prudentieel;	leidt	de	begroting	tot	
een	overschot	of	een	–	deugdelijk	verklaarbaar	en	tijdelijk	–	tekort,	zijn	langdurige	verplichtingen	
gedekt	met	bestendige	(‘lange	termijn’)	inkomsten,	zoals	korte	termijn	verplichtingen	met	korte	
termijn	inkomsten,	zijn	inkomsten	voorzichtig	(laag)	begroot	en	kosten	voorzichtig	(hoog)	begroot	
e.d.	(in	onze	woorden:	‘prudentiële	toetsing’);

d. is	de	begroting,	marginaal	getoetst,	doelmatig;	worden	de	kosten	actief	beheerst,	worden	midde-
len	gericht	en	efficiënt	ingezet	(in	onze	woorden:	‘doelmatigheidstoets’);

Nota	bene:	om	praktische	redenen	heeft	de	Commissie	deze	toetsingsgronden	zelfgekozen	definities	
gegeven.	De	bedoeling	daarvan	is	dus	niet	geweest	om	aan	te	sluiten	bij	de	elders	aan	dergelijke	of	
soortgelijke	definities	(begrippen)	gegeven	inhoud.	Mocht	dat	bij	voortschrijdend	inzicht	verwarrend	
zijn,	dan	moeten	de	zelfgekozen	definities	worden	aangepast,	want	voor	de	Commissie	telt	de	feitelijke	
omschrijving	van	haar	taken.

De	Commissie	meent	de	begroting	aan	de	punten	a.,	b.,	c.	en	d.	te	kunnen	toetsen,	waar	aangegeven	
marginaal.	Dat	laatste	houdt	in	dat	de	toetsing	zich	beperkt	tot	de	hoofdlijnen,	zoals	die	in	de	begro-
ting	worden	gepresenteerd.

Zo	worden	bijvoorbeeld	geen	onderliggende	stukken	opgevraagd	en	getoetst.	Er	wordt	dus	uit-gegaan	
van	de	juistheid	van	de	door	het	BB	in	de	begroting	opgenomen	gegevens.	Het	is	de	taak	van	het	BB	
om	de	juistheid	en	volledigheid	daarvan	te	verifiëren.	Het	is	de	taak	AV	commissie	jaarrekening	om,	
achteraf	bij	gelegenheid	van	de	behandeling	van	de	jaarrekening,	een	en	ander	in	het	kader	van	zijn/
haar	onderzoek	te	toetsen.

Voor	de	goede	orde:	de	Commissie	ziet	voor	zich	geen	rol	bij	het	toetsen	van	het	beleid	van	het	BB	
als	zodanig,	zoals	dit	zich	manifesteert	in	de	begroting.	Het	BB	bestuurt	en	bepaalt	het	beleid,	niet	de	
Commissie.	Dit	alles	uiteraard	met	inachtneming	van	de	bevoegdheden	van	de	AV.	Eventuele	beleids-

Aan de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond

Van:		 de	AV-commissie	Begroting	KNKB

Betreft:  toetsing	en	beoordeling	begroting	KNKB	voor	het	boekjaar	2021

ALGEMEEN
De	algemene	vergadering	van	de	KNKB	(verder:	‘AV’)	heeft	in	haar	vergadering	van	31	maart	2016,	op	
voorstel	van	het	bondsbestuur	(verder:	‘BB’),	de	AV-commissie	Financiën	(thans	AV-commissie	Begro-
ting)	ingesteld	(verder:	‘de	Commissie’).	

Bij	het	besluit	van	de	AV	zijn	de	taak,	bevoegdheden	en	verantwoordelijkheden	van	de	Commissie	als	
volgt	geformuleerd:

 - op mandaat van de AV toetst en beoordeelt zij de begroting van de KNKB en overlegt daaromtrent 
met het Hoofdbestuur en zo nodig past het Hoofdbestuur de begroting aan;

 - zij adviseert de AV schriftelijk over de begroting;
 - de begroting van het Hoofdbestuur en het advies van de AV-commissie Begroting worden tegelij-

kertijd aan de AV gepresenteerd;
 - desgewenst licht de AV-commissie Begroting haar advies over de begroting op de AV mondeling 

toe;
 - de AV-commissie Begroting neemt kennis van de jaarrekening;
 - de AV-commissie Begroting kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het Hoofdbestuur over 

financieel gerelateerde onderwerpen.

Voor	wat	betreft	het	juridisch	kader	waarin	de	AV-commissie	Begroting	zich	beweegt	zijn	van	belang	
de	statuten	van	de	KNKB.	Meer	concreet	artikel	18	lid	1	daarvan,	waar	is	bepaald:

“Het hoofdbestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het 
sluiten van overeenkomsten die betrekking hebben op het kopen, vervreemden of bezwaren van regis-

10.  Vaststellen Begroting 2021

Jaarplan Koninklijke Nederlandse Kaatsbond 2021 6

6. Commercie

Activiteit Planning Verantwoordelijk 
Alternatieve ‘tegenprestaties’ realiseren. 2020-2021 Directeur 
Relatiebeheer sponsoren verbeteren en sponsoren 
behouden. 

2021 Comm. Manager 

Uitbreiden en verbeteren van het sponsoraanbod. Het 
leveren van maatwerk is hierbij van belang.  

2021 Comm. Manager 

De inzet van de club van 10 optimaliseren. 2021 Comm. Manager 
Het werven van sponsoren voor de nieuwe 
kaatsmuren in sporthal ‘de Trije’ 

2021 Comm. Manager 

Het optimaliseren van de netwerkbijeenkomsten. 2021 Comm. Manager 
Commerciële mogelijkheden in kaatskrant 
benutten. 

2021 Comm. Manager 
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12.  Voorstellen aan de vergadering

A. Nieuw ledenadministratiesysteem
B. Eerste fout is bepalend
C. Kaatsreglement 2021

A. Voorstel nieuw ledenadministratiesysteem

Huidige situatie
De	KNKB	beschikt	over	een	ledenadministratiesysteem	van	Renflex.	Dit	systeem	registreert	alle	(kader)
leden	(verenigingen	en	individuele	leden	van	de	verenigingen)	van	de	bond.	De	verenigingen	zijn	niet	
aangesloten	op	dit	systeem.	De	ledenmutaties	worden	door	de	verenigingen	veelal	per	e-mail	aan	
de	bond	verstrekt.	Ieder	jaar	is	het	verwerken	van	alle	mutaties	een	arbeidsintensieve	klus	voor	het	
bondsbureau.	Binnen	Renflex	kunnen	alleen	medewerkers	van	het	bondsbureau	wijzigingen	aanbren-
gen.	Het	huidige	ledenadministratiesysteem	van	Renflex	is	behoorlijk	verouderd	en	is	niet	gebrui-
kersvriendelijk.	Uit	vergelijkend	onderzoek	(benchmark)	bij	verschillende	bonden	(FLB,	KNSB,	KNBB,	
Atletiek	Unie,	NDB	en	NKBV)	wordt	bovenstaande	bevestigd.	Maar	liefst	drie	van	de	voorgenoemde	
bonden	is	om	deze	reden	recent	overgestapt	van	Renflex	naar	een	andere	aanbieder.	
De	kosten	van	Renflex	bedragen	op	jaarbasis	€	11.983,-	(exclusief	BTW).	

Tijdens	de	regioledenberaden	in	2020	en	2021	is	de	wens	van	de	KNKB	voor	een	nieuw	gezamenlijk	 
ledenadministratiesysteem	uitgesproken.	Om	deze	reden	is	afgelopen	jaar	in	de	begroting	van	de	KNKB	 
€	25.000,-	gereserveerd	voor	automatisering	en	digitalisering	(website	en	ledenadministratiesysteem).	 
De	verenigingen	hebben	in	een	eerder	stadium	positief	gereageerd	op	dit	voornemen	en	de	bijbe-
horende	reserveringen	in	de	begroting.	Wel	sprak	men	de	wens	uit	om	meer	betrokken	te	willen	zijn	
bij	het	gehele	proces.	Voor	de	KNKB	aanleiding	om	een	klankbordgroep	te	formeren.	Inmiddels	is	de	
klankbordgroep	driemaal	bijeen	geweest.	De	wensen	van	de	verenigingen	en	kaatsers	zijn	in	kaart	
gebracht.	Vijf	mogelijke	partners	zijn	benaderd	en	een	vijftal	offertes	zijn	besproken	en	geanalyseerd.	
Aan	de	vooraf	geformuleerde	randvoorwaarden	(draagvlak,	mandaat,	financiële	middelen,	implemen-
tatie	buiten	het	seizoen,	functioneel	ontwerp,	specialistische	kennis	en	overeenstemming)	is	hiermee	
ruimschoots	voldaan.			

Voorstel bondsbestuur (gewenste situatie)
De	gehele	ledenadministratie	van	de	bond,	kaderleden	en	haar	aangesloten	leden	(verenigingen)	
wordt	ondergebracht	bij	een	aanbieder	van	ledenadministratiesystemen.	De	jaarlijkse	kosten	bedragen	 
<	€	15.000,-(exclusief	BTW).	De	overstap	bevordert	de	efficiëntie	op	het	bondsbureau	en	creëert	meer	
zelfredzaamheid	voor	de	commissies	en	werkgroepen	door	het	administreren,	registreren	en	beheren	
van	een	eigen	digitale	omgeving	binnen	het	nieuwe	ledenadministratiesysteem.	Bovendien	kunnen	we	
hiermee	de	verenigingen	ontzorgen	en	in	de	toekomst	beter	faciliteren.	Alle	verenigingen	conformeren	
zich	aan	dit	gezamenlijke	ledenadministratiesysteem	en	registreren	in	een	afgesloten	en	beveiligde	

11.  Benoemingen leden Hoofdbestuur

Aftredend	en	herkiesbaar	de	heren	J.	Siegersma	(vicevoorzitter	/	internationaal-wallball),	D.	Kuperus	
(wedstrijdzaken	/technische	zaken)	en	W.	Sinnema	(voorzitter).

vraagstukken	dienen	door	het	BB	te	worden	opgenomen	met	de	AV,	niet	met	de	Commissie.		Daar	is	
de Commissie niet voor.
De	Commissie	is	van	oordeel	dat	het	bovenstaande	toetsingskader	nog	steeds	voldoende	actueel	en	
adequaat	is	en	hanteert	dat	daarom	ook	ten	aanzien	van	de	begroting	2021.	Wel	heeft	de	–	verdere	–	
verantwoording	en	toelichting	door	het	BB	van	de	blijkens	de	begroting	gemaakte	keuzes	de	aandacht	
van	de	Commissie	gehad.

 
Toets begroting 2021
De	Commissie	heeft	de	begroting	2021	onderzocht	en	getoetst	aan-	en	beoordeeld	in	het	licht	van	de	
punten	a	tot	en	met	d.

Bij	deze	toetsing	heeft	de	Commissie	in	het	bijzonder	stilgestaan	bij	de	toenemende	afhankelijk-heid	
van	sponsorinkomsten,	de	wijziging	in	contributie-inkomsten	en	de	meer	algemene	ontwikkeling	aan	
de kostenkant.

Het	BB	heeft	de	laatste	jaren	aanzienlijk	geïnvesteerd	in	het	werven	en	behouden	van	sponsoren	en	
dat	resulteert	voor	2021	en	volgende	jaren	in	een	stabiele	inkomsten	stroom.	Keerzijde	is	echter	dat	
de	afhankelijkheid	van	sponsorinkomsten	toeneemt.	Door	meer	in	te	zetten	op	een	systeem	van	‘de	
gebruiker	betaalt’	nemen		naar	verwachting	de	inkomsten	hieruit	(contributie	en	wedstrijdbaten)	toe	
in	2021.	Hierdoor	bedragen	de	sponsorinkomsten	nog	circa	38%	van	de	totale	baten	van	de	KNKB	en	
is	de	eerste	stap	naar	een	meer	gelijkwaardige	samenstelling	van	baten	(1/3e	deel	vanuit	leden,	1/3e	
deel	subsidies	en	1/3e	deel	sponsoring)	gezet.	De	Commissie	is	blij	met	deze	ontwikkeling.

De	Commissie	heeft	met	instemming	gelezen	dat	in	de	begroting	wederom	enkele	kostenreducties		
ten	opzichte	van	het	huidige	uitgavenpatroon	zijn	ingeboekt.	Uit	de	toelichting	van	het	BB	is	gebleken	
dat	het	hier	voornamelijk	targets	betreffen	om	bestaande	zaken	anders	te	organiseren	waardoor	een	
kostenreductie	ontstaat.	De	Commissie	acht	het	van	groot	belang	dat	het	BB	concreet	stuurt	en	toe-
zicht	houdt	op	het	daadwerkelijk	realiseren	van	de	gestelde	doelen.	Alleen	dan	is	het	mogelijk	om	het	
gepresenteerde	verwachte	resultaat	daadwerkelijk	te	behalen.	De	laatste	jaren	is	aangetoond	dat	het	
BB	dit	goed	oppakt.

Tot	slot	is	de	Commissie	van	mening	dat	het	BB	er	goed	aan	heeft	gedaan	om	in	de	begroting	rekening	
te	houden	met	een	mogelijk	tweede	seizoen	dat	door	Corona	wordt	beïnvloed.

Advies
Met	inachtneming	van	het	vorenstaande	geeft	de	Commissie	positief	advies	aan	de	AV	met	betrekking	
tot	de	door	het	BB	voor	het	boekjaar	2021	voorgestelde	begroting.	Dit	advies	is	voorafgaand	aan	het	
begrotingsjaar	(2021)	met	het	BB	gedeeld,	met	de	aantekening	dat	er	aandachtspunten	zijn.	Deze	aan-
dachtspunten	zijn,	in	lijn	met	hoe	ze	eind	2020	met	het	BB	zijn	besproken,	in	het	onderhavige	advies	
verwoord.	

Januari  2021
De AV-commissie Begroting:

Janny Hijlkema 
Dirk-Yde Sjaarda
Albert Nauta
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Conclusie
Vereenvoudigde	spelregels	dragen	bij	aan	duidelijkheid	en	daarmee	behoudt	de	kaatssport	deelne-
mers.	Het	wegnemen	van	deze	onterechte	regel	en	willekeur	en	afhankelijk	van	scherpte	bij	keurmees-
ters	of	scheidsrechters	heeft	als	resultaat	dat	deelnemers	de	kaatssport	niet	meer	logisch	en	duidelijk	
vinden.	Met	name	de	jeugd	heeft	in	beginsel	duidelijkheid	nodig.	Een	bal	zit	wel	of	niet,	ongeacht	of	
een	perkspeler	erop	slaat.	1e	fout	telt.	
Overigens	geldt	de	afschaffing	dan	ook	voor	de	regel	slaan	op	de	bal	op	het	moment	dat	deze	over	de	
zijlijn	(kwaadlijn)	van	het	veld	gaat.	1e	fout	telt!

Voorstel bondsbestuur (gewenste situatie)
De	KNKB	heeft	deze	zienswijze	getoetst	aan	de	lange	termijn	ontwikkelingsstadia	sport	(LTAD)	en	aan	
de	specifieke	leeftijdskenmerken	per	categorie.	Het	gaat	hierbij	om	mentale,	fysieke,	technische	en	
tactische	overwegingen.	Bij	de	jongste	jeugd	is	de	ontwikkeling	van	cognitieve	vaardigheden	van	groot	
belang,	de	zogenaamde	oog-hand	coördinatie	wordt	hiermee	gestimuleerd.	Het	technische	aspect	bin-
nen	de	kaatssport	is	nader	onderzocht.	Bij	een	voorslag	is	dit	goed	waar	te	nemen,	maar	wat	te	doen	
bij	een	buitenslag	als	de	bal	‘yn’e	flecht’	wordt	geraakt	of	de	bal	wordt	gemist?			

Het	voorstel	van	K.F.	St.Anne/Drie	spul	is	út	in	te	voeren	voor	de	categorieën	kabouters,	welpen	en	
pupillen.	De	volgende	technische	(reglementaire)	aspecten	worden	hieraan	toegevoegd.	

 - Als	een	perkspeler	slaat	naar	een	opgeslagen	bal,	de	bal	niet	raakt	en	daarna	raakt	de	bal	de	grond	
buiten	het	perk	dan	gaan	de	punten	naar	de	perkpartij.	Raakt	de	perkspeler	de	bal	wel	dan	ont-
staat	of	een	kaats	bij	het	passeren	van	de	voorlijn,	of	een	zitbal	als	de	voorlijn	niet	wordt	gepas-
seerd.

 - Als	een	opgeslagen	bal	buiten	het	perk	de	grond	raakt,	de	perkspeler	slaat	naar	de	bal,	dan	gaan	
de	punten	ten	alle	tijde	naar	de	perkpartij.

C.  Voorstel kaatsreglement 2021

 - Zie	bijlage.	

omgeving	met	een	eigen	autorisatie	haar	eigen	leden.	Fase	één	betreft	een	basismodule.	In	een	later	
stadium	kan	dit	naar	wens	van	de	bond	en	de	verenigingen	uitgebreid	worden	met	bijvoorbeeld	een	
financiële	module	(inning	contributie,	boekhouding)	of	een	wedstrijdmodule	(planning,	opgave,	loting	
enz.).	Het	wordt	eveneens	mogelijk	om	het	individuele	lid	(de	kaatser)	aan	te	laten	sluiten	op	dit	sys-
teem.	Het	individuele	lid	kan	hiermee	alle	persoonlijke	gegevens	raadplegen	en	wijzigen.	Voor	de	ver-
enigingen	worden	voor	de	basismodule	geen	kosten	in	rekening	gebracht,	deze	zijn	voor	rekening	van	
de	bond.	De	KNKB	zorgt	in	samenwerking	met	de	aanbieder	voor	ondersteuning	bij	de	implementatie	
bij	de	verenigingen.	

B.  Voorstel: ‘Eerste fout is bepalend’

Huidige situatie:
In	het	kaatsreglement	is	het	volgende	opgenomen	over	het	‘slaan	op	een	bal’:

Hoofdstuk 3, artikel 4 opslag, lid 5 O
De	opslagers	hebben	als	taak	de	opslagballen	binnen	het	perk	te	plaatsen.	Het	perkpartuur	krijgt	twee	
punten,	indien:
 - de	bal	de	grond	raakt	vóór	of	valt	op	de	perkvoorlijn	(de	bal	is	voor);	
 - de	bal	buiten	of	op	de	perkzijlijn	valt	(de	bal	is	buiten);
 - de	bal	achter	of	op	de	perkachterlijn	valt	(de	bal	is	kwaad).

Wordt in de hiervoor omschreven gevallen door één der perkspelers voor de tweede stuit naar de 
bal geslagen, dan wordt deze geacht in het perk te zijn geplaatst.
Het	opslagpartuur	krijgt	twee	punten,	als	een	opgeslagen	bal	een	speler	van	het	perkpartuur	raakt,	
voordat	de	bal	de	grond	raakt,	tenzij	er	sprake	is	van	opzet	ten	aanzien	van	de	speler	die	tussen	perk	
en	opslag	staat.	

Hoofdstuk 3, artikel 5 uitslag, lid 2
1. Het	opslagpartuur	krijgt	twee	punten,	als: 

-	 de	opgeslagen	bal	door	geen	der	perkspelers	reglementair	over	de	voorlijn	wordt	geslagen		
	 (zitbal);	 
-	 de	opgeslagen	bal	door	één	der	perkspelers	op	of	over	een	zijkwaadlijn	is	geslagen	zonder		
	 stuit	(kwaadslag);	als	een	speler	van	het	opslagpartuur	echter	naar	een	dergelijke	bal	slaat	 
	 zonder	deze	te	raken,	ontstaat	een	kaats	op	de	plaats	waar	de	bal	de	zijkwaadlijn	passeert; 
-	 een	uitgeslagen	bal	een	medespeler	van	het	perkpartuur	voor	de	eerste	stuit	raakt.	

Voorstel K.F. St.-Anne/Drie spul is út 
K.F.	St.-Anne/Drie	spul	is	út	doet	het	voorstel	voor	het	aanpassen	van	de	regelgeving	omtrent	eerste	
fout	is	bepalend.	Deze	fout	is	het	meest	zichtbaar	bij	de	situatie	voor	slaan	op	de	bal	in	het	perk	terwijl	
deze	voor	of	buiten	het	perk	geslagen	is.	Deze	regel	zorgt	al	jaren	voor	veel	discussies	in	met	name	de	
jongste	jeugd	categorieën.		

Motivatie
De	kaatssport	heeft	duidelijk	een	boost	nodig,	gezien	de	afnemende	deelnemers	en	afvallende	vereni-
gingen.	Daarnaast	moeten	we	veranderingen	doorvoeren	om	het	simpele	feit	dat	veel	jonge	sporters	
snel	afhaken.	Er	heerst	nu	onbegrip	en	discussie	over	regels	bij	beginnende	kaatsers,	en	vaak	ontbreekt	
de	logica.	Immers,	bij	alle	sporten	is	de	1e	fout	leidend	en	bij	deze	regel	in	de	kaatssport	niet.	Dit	ver-
oorzaakt	onbegrip,	ergernis	en	soms	ruzies	in	en	op	het	wedstrijdveld.	De	regel	zorgt	ervoor	dat	de	
kaatssport	minder	aantrekkelijk	is	(té	moeilijk,	niet	duidelijk)	en	heeft	tot	gevolg	dat	deelnemers	min-
der	plezier	beleven	aan	deze	sport	en	snel	afhaken.	Het	kan	zelfs	voorkomen	dat	dit	een	reden	is	om	te	
stoppen	en	een	andere	sport	te	kiezen	of	men	kiest	ervoor	om	niet	eens	te	beginnen	aan	deze	sport.	

13.  Rondvraag

Bij	voorkeur	schriftelijk	indienen.


