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Voorwoord 

Het kaatsjaar 2020 gaat de boeken in als een incompleet en lastig kaatsseizoen. Het coronavirus teisterde 

de wereld met een heuse pandemie. In Nederland werden vanaf 12 maart 2020 maatregelen getroffen 

door de overheid om het virus in te dammen en hiermee onder controle te krijgen. Vanaf toen was het 

veelal ad-hoc inspelen op de actuele situatie van dat moment. Dit zorgde voor de nodige hoofdbrekens 

binnen alle geledingen van de kaatssport. Allereerst werd de Algemene Ledenvergadering uitgesteld. Er 

werden diverse overleggen met betrokken instanties zoals Veiligheidsregio, gemeenten, andere sport-

bonden en NOC*NSF gevoerd. Uiteindelijk kwam er gedurende de zomer meer zicht op het organise-

ren van kaatswedstrijden onder beperkende voorwaarden. Dit leidde op 2 juli 2020 tot een Algemene 

Ledenvergadering in sporthal ‘de Trije’ in een anderhalve meter opstelling. Hierna gevolgd door een 

informatiebijeenkomst waarbij het kaatsseizoen in samenwerking met de verenigingen werd opgestart. 

Een ultieme poging bij de Veiligheidsregio om het jeugdkaatsen eerder op te starten strandde om reden 

van teveel reisbewegingen. In het weekend van 11 en 12 juli 2020 werd de wedstrijdagenda voor alle 

categorieën inclusief de jeugd opgestart. De eerste hoofdklasse wedstrijden werden georganiseerd door 

de verenigingen Morra-Lioessens en Bolsward. Hulde voor deze en alle andere verenigingen die ondanks 

de moeilijke omstandigheden kans zagen om op een verantwoorde manier de kaatssport te dienen door 

het organiseren van de wedstrijden en andere kaatsactiviteiten. De KNKB kijkt mede om deze reden met 

tevredenheid terug op het turbulente kaatsseizoen 2020, uiteraard de situatie in ogenschouw genomen. 

Het balanceren tussen gezondheid, veiligheid en het algemeen kaatsbelang heeft uiteindelijk geleid tot 

een half kaatsseizoen met weinig tot geen calamiteiten. Daar kunnen we met elkaar trots op zijn. In de 

periode van 11 juli t/m 27 september 2020 werd met vereende kracht een wedstrijdagenda voor alle 

categorieën gerealiseerd. Helaas zijn er het afgelopen seizoen geen NK’s georganiseerd. Ook geen Ald-

-Meiers partij en geen PC. Maar wel een Freule, een Jong Famme partij en een dames PC. De laatste ga-

ten in de aangepaste wedstrijdagenda voor senioren werden gevuld door Hommerts-Jutrijp, Reduzum, 

Easterlittens, Poppenwier, Goënga, het ‘klavertje vier’ (K.V. Jan Bogtstra, het Kaatsmuseum, de PC en de 

KNKB) en tot slot heeft de KNKB zelf nog een wedstrijd georganiseerd in kaatsstad Franeker. 

Een andere keerzijde van deze onwerkelijke situatie is dat de voortgang c.q. uitvoering van een aantal 

projecten vertraging heeft opgelopen. Achter de schermen is uiteraard doorgewerkt maar niet alles kon 

simpelweg uitgevoerd worden door de geldende beperkingen. Denk bijvoorbeeld alleen maar eens aan 

het schoolkaatsen en de schoolprojecten maar ook het vormen van de geïntegreerde wedstrijdagenda 

en de vorming van de regio’s met open wedstrijden voor iedereen. Financieel moest de KNKB evenals 

vele anderen inleveren. De inkomsten kwamen onder druk te staan. Door goed op de kosten te letten 

werd dit gecompenseerd. Uiteindelijk werd er een klein positief resultaat geboekt van € 1.686. Bovendien 

is er geen opname geweest vanuit de reserves en is er geen beroep gedaan op landelijke regelingen als 

gevolg van het coronavirus crisis. Binnen de commerciële tak van de KNKB is hard gewerkt om alterna-

tieve tegenprestaties te realiseren. Dit werd zeer gewaardeerd door onze trouwe sponsoren. 

Tot slot spreek ik de wens uit dat we het komende seizoen weer een regulier kaatsseizoen met elkaar or-

ganiseren en dat er volop wordt gekaatst! Dit is op het moment van schrijven nog allerminst zeker. Maar 

met elkaar moet het zeker lukken om het kaatsbelang op een verantwoorde manier te dienen.  

Marco Hoekstra
Directeur KNKB

Colofon
Uitgave: Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB)

Sjaardemastraat 15, 8801 KW Franeker
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1. Versterking van de bondsorganisatie

Het bondsbestuur werd in 2020 gevormd door Wigle Sinnema (voorzitter), Monique Bartels (secretaris 

en juridische zaken), Alida Breeuwsma (penningmeester), Johannes Siegersma (vicevoorzitter, interna-

tionaal, Wallball en opleiding), Dirk Kuperus (technische- en wedstrijdzaken), Jan van Erve (commercie 

en communicatie) en Lolke Jan Dijkstra (verenigingen en federaties). Door de uitgestelde Algemene Le-

denvergadering hebben Monique Bartels en Alida Breeuwsma een half jaar langer zitting gehad in het 

bestuur. Zij waren uiteindelijk aftredend en niet herkiesbaar tijdens de eerder genoemde vergadering op 2 

juli 2020. Tegelijkertijd werden Anita Palma-Koopmans (penningmeester) en Luutske Dotinga (secretaris, 

jeugdzaken en opleiding) benoemd als nieuwe bestuursleden. 

Eisen goed sportbestuur
Om aan de minimale kwaliteitseisen voortkomend uit de code Goed Sportbestuur te voldoen heeft de 

KNKB enkele aanbevelingen van NOC*NSF ontvangen. Om hier volledig aan te kunnen voldoen heeft 

de KNKB de familiaire en/of commerciële belangen in kaart gebracht. Dit geldt eveneens voor de neven-

functies van de bestuursleden en ook is er een bestuursevaluatie gehouden. NOC*NSF is hierover tijdig 

geïnformeerd en hiermee werd voor 2020 net als de voorgaande jaren weer voldaan aan alle geldende 

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

De KNKB (bondsbestuur) voldoet aan de gestelde normen (aanvraag) en de verantwoording voor 2020 

bij NOC*NSF. Voor 2020 is een extra aanvraag ingediend bij het innovatiefonds. Het afgelopen jaar is er 

ook weer nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een veilig sportklimaat.

Bondsbureau KNKB
Voor het derde jaar op rij zijn er geen mutaties op het bondsbureau. Het team van medewerkers werd 

gevormd door Marco Hoekstra (directeur), Tetman van der Meulen (financiën), Boukje Houtsma (ma-

nagement assistent - wedstrijdzaken), Rianne Bosma-Tanghe (commercieel manager), Hendrik Leegstra 

(communicatie) en Afke Hijlkema (coördinator FB Oranjewoud kaatsacademie).  De totale personele be-

zetting kwam hiermee net als voorgaande jaren uit op 4,2 FTE. Vanaf 1 september is er wegens studie 

tijdelijk ingekort op het aantal FTE. 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
Na een onzekere periode in verband met het coronavirus kwam eind juni het verlossende bericht: er 

mocht weer gekaatst worden. Voor de werkgroep Kaatshandschoenen betekende dit, dat er heel snel 

geschakeld moest worden met het opstarten van de handschoenkeuringen op de KNKB locatie in ‘de 

Trije’ en dit alles ook nog volgens de richtlijnen van het RIVM. Met behulp van de werkgroep scheidsrech-

ters en medewerkers van de bond was de start van het keuren al mogelijk op 6 juli 2020. In totaal zijn er 

6 keuringen georganiseerd. Om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen moest men zich op-

geven voor de keuring en was er een beperking op het aantal personen per avond. Tijdens dit bijzondere 

jaar zijn er veel dispensatie verzoeken geweest. In een zeer korte periode werden maar liefst 60 aanvra-

gen ingediend. De veldkeuringen zijn begin augustus opgestart. De werkgroep bezocht 11 wedstrijden 

waarbij de focus lag op rankingswedstrijden en de Freule . 

Voor de werkgroep scheidsrechters was het inplannen van scheidsrechters de grote uitdaging. In de 

aanloop naar het seizoen beschikte de KNKB over 20 officiële scheidsrechters. Om diverse redenen zijn 

er 16 scheidsrechters actief geweest. In totaal hebben zij 65 wedstrijden geleid. Gedurende het seizoen 

zijn er geen disciplinaire maatregelen genomen in de vorm van gele en rode kaarten. Vergaderingen, op-

leidingen, bijscholing en de seizoen afsluiting zijn om de welbekende redenen niet doorgegaan.  Tijdens 

de hoofdklasse wedstrijd heren en dames in Huizum heeft de pilot met minder keurmeesters een vervolg 

gekregen. Voor het komende seizoen wordt een reglementswijziging doorgevoerd. Door een krappe be-

zetting van de werkgroep handschoenen heeft de werkgroep scheidsrechters ondersteuning geboden 

bij het keuren van de handschoenen. De bezetting van de werkgroep scheidsrechters is het afgelopen 

jaar aangevuld met Durk Houtsma. 

De strafcommissie heeft het afgelopen jaar slechts één rapportage ontvangen. Welke in de zitting van 8 

september is behandeld. Gerapporteerd en gestraft is:

1 kaatser vanwege het na verlenen van dispensatie voor het kaatsen met een nog niet gekeurde hand-

schoen niet ter keuring aanbieden van de handschoen op de aangegeven datum.  

Voor de beroepscommissie was het een rustig jaar vanwege het ontbreken van een beroepszaak. De 

commissie is dan ook niet ter zitting bijeen geweest. 

Federaties
De afgelopen jaren is volop ingezet om op regionaal niveau een samenwerking te realiseren tussen de 

twaalf aangesloten federaties. Het doel om te komen tot een geïntegreerde wedstrijdagenda waarbij 

iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan wedstrijden is geslaagd. Het adagium 

van open grenzen zonder drempels wordt zo langzamerhand in de praktijk gebracht. Helaas kwam deze 

nieuwe geïntegreerde wedstrijdagenda op regioniveau niet of slechts deels tot wasdom door de ons 

welbekende oorzaak. Desondanks hebben vier federaties wintertrainingen georganiseerd. Slechts drie 

federaties hebben nog een wedstrijdcyclus kunnen organiseren en één federatie heeft zomertrainingen 

gefaciliteerd. Op 24 februari 2020 is een formele vergadering georganiseerd. De wedstrijdagenda, het 

reglement (integreren van de KNKB en Federatie), het draaiboek wedstrijdorganisatie en de organisa-

tiestructuur zijn hierbij uitvoerig besproken. Tijdens de vergadering op 7 december 2020 zijn de laatste 

puntjes op de i gezet over de punten uit de eerdere vergadering. Tevens is de mogelijke toekomstige rol 

van de kaatsacademie en de JTC besproken. Hierbij gaat het dan voornamelijk over aanwas en doorstro-

ming van (jeugd)kaatsers. 

Algemene ledenvergadering en regioledenberaden
Eind januari, begin februari werden de regioledenberaden georganiseerd in Easterein, Ingelum, Workum 

en Damwâld. De ontwikkelingen binnen de FB Oranjewoud kaatsacademie werd door  coördinator Afke 

Hylkema gepresenteerd. De eerste bevindingen voor een nieuw ledenadministratiesysteem werden ge-

deeld. Er was uitvoerig overleg over diverse wedstrijdzaken, mogelijke voorstellen voor de Algemene 

Ledenvergadering zijn gepeild en tot slot kwamen de financiën inclusief het nieuwe contributiebeleid 

aan de orde. 

 

De Algemene Ledenvergadering met maar liefst 60 aanwezige 

verenigingen werd pas op 2 juli 2020 georganiseerd. Een uitzon-

derlijke datum, normaal gesproken voorafgaand aan het seizoen 

nu midden in het kaatsseizoen zonder wedstrijden. Door de gel-

dende beperkende maatregelen in verband met het heersende 

coronavirus een ledenvergadering in de grote zaal van sporthal 

‘de Trije’ met een 1,5 meter afstand regeling. Uiteraard werd er 

uitgebreid gesproken over het coronavirus omstandigheden, het 

besluit van de bond om de wedstrijdagenda te volgen werd aan-

genomen door de verenigingen gevolgd door een extra informa-

tiebijeenkomst op 14 juli 2020. In de praktijk bleek dit voor enkele 

verenigingen niet haalbaar, hierdoor moesten we alle zeilen bij-

zetten om het seizoen goed af te kunnen sluiten. Naast de wed-

strijdagenda en de gebruikelijke agendapunten een besluit over 

het optrekken van de leeftijdsgrenzen in de jeugdcategorieën, 

vernieuwde KNKB statuten, het reglement 2020 (een amende-
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ment van Huizum en Goutum haalde het niet) en tot slot een vernieuwd contributiemodel. Het aanpassen 

van de opstapwedstrijden haalde het niet en de ranking werd niet gekoppeld aan door elkaar loten wed-

strijden. 

In de laatste twee weken van november werden de regioledenberaden digitaal georganiseerd. Een nood-

zakelijke primeur voor de KNKB om te kunnen vergaderen. Met de aanmelding van 36 verenigingen was dit 

geslaagd. Een korte terugblik op het seizoen met daarbij het plan van aanpak voor het komende seizoen. 

Een strakker beleid op de organisatie van wedstrijden (en mogelijke teruggave van wedstrijden) is een van 

de vele aanbevelingen vanuit de verenigingen. Er werd een klankbordgroep geïnstalleerd voor het moge-

lijk nieuwe ledenadministratiesysteem van de bond en de aangesloten verenigingen en de leden. Verder 

ruim aandacht voor de financiën, wedstrijdzaken, wallball/internationaal, FBO kaatsacademie en tot slot de 

inbreng vanuit de verenigingen. Dit laatste punt is van wezenlijk belang, de regioledenberaden zijn vooral 

hiervoor bedoeld. 

FB Oranjewoud kaatsacademie
Normaliter staan opleidingen centraal bij de kaatsacademie, helaas ook voor de academie een bijzonder 

lastig jaar. Alternatieve en aanvullende activiteiten hebben dit meer dan voortreffelijk gecompenseerd. Al-

lereerst is de nieuwe website (www.kaatsacademie.nl) gerealiseerd en is deze live te bewonderen. Op deze 

site kunt u alles overzichtelijk en gemakkelijk vinden. In 2020 zijn er 7 jeugdscheidsrechters opgeleid. KT 2 

is het afgelopen seizoen gestart met 13 deelnemers. Volledig nieuw was de opleiding Wallball 2-3 onder 

leiding van bondscoach Hille Saakstra. Met 8 deelnemers een prima start. Beide opleidingen zijn voortijdig 

gestopt, zodra de mogelijkheden er weer zijn, worden beide opleidingen afgerond. Het project Welpen is 

gestart. Voor de aanwas is gestart met een digitaal oefenboek genaamd ‘de opgoaier’. De eerste opnames 

onder leiding van Thomas Miedema en Dirjan Bouma met kinderen uit Grou en omgeving geven een goe-

de indicatie van mogelijke oefenstof voor de jeugd. Met een nieuwe kabouter categorie wordt getracht 

de grondbeginselen van het kaatsen spelenderwijs over te brengen. Voor de schoolkaats projecten zijn 6 

nieuwe trainers geworven. Voor het behoud van jeugdkaatsers (breedtesport) zijn onder grote belangstel-

ling een tweetal bijeenkomsten georganiseerd. Om de samenwerking met de federaties te versterken zijn 

er winteractiviteiten ingepland, is er contact gelegd om te inventariseren wat er binnen de federatie wordt 

georganiseerd. Voor het behoud van jeugdkaatsers (talent) is nadrukkelijk de samenwerking gezocht met 

de JTC. In Baard werd voor de welpen een ‘hoofdklasse’ waardige kaatswedstrijd georganiseerd met boar-

ding, pers en een attentie voor alle deelnemers. Oriënterend is er gekeken naar de scouting (doorstroming). 

Er is vanuit de verenigingen en opleidingen behoefte aan een ‘tool’ om te bepalen aan welke wedstrijden 

(niveau) kinderen deel kunnen nemen is een wens. Binnen sommige verenigingen wordt hiervan gebruik 

gemaakt middels een kaartensysteem. Hierbij is van essentieel belang om te blijven kijken naar de ontwik-

keling van de jeugdspeler en doorstroming te stimuleren. Tenslotte focussen we op het ontwikkelplan van 

jeugdspelers. Wat is op welk moment belangrijk in de ontwikkeling van jonge kaatsers en hoe kunnen we 

dit in gezamenlijkheid (kaatsscholen en verenigingen) omarmen en uitvoeren. 

Verenigingsondersteuning
Het VO-team is tweemaal ter vergadering bijeen geweest. Voor 2020 stond het benaderen van niet aan-

gesloten verenigingen centraal. In totaal is er met 11 verenigingen gesproken. Hieruit blijkt dat 2 vereni-

gingen een mogelijk lidmaatschap overwegen. De andere verenigingen prefereren met name de vrijblij-

vendheid en een meer recreatieve benadering. Uiteraard ook vertegenwoordiging op regioledenberaden 

en algemene ledenvergadering. In enkele gemeenten is een actieve rol gespeeld bij de vorming van het 

gemeentelijk sportakkoord. Webinars op het gebied van verenigingsondersteuning werden actief gevolgd 

en gedeeld om hiermee de laatste ontwikkelingen te kunnen blijven volgen. Er is ondersteuning verleend 

aan het geven van trainingen in Deinum en in Marrum is een clinic verzorgd. Met een groep enthousiaste 

kaatsliefhebbers uit Joure is gesproken over de oprichting van een kaatsvereniging. De totale inzet van het 

VO-team is logischerwijs afgenomen, desondanks zijn er toch nog 90 uren besteed aan bovengenoemde 

zaken. 

Sportparticipatie
In totaal hebben zich 29 scholen verdeeld over 60 groepen aangemeld voor het schoolkaatsproject. 

Uiteindelijk hebben slechts 11 projecten doorgang kunnen vinden. De nadruk lag op groep 3,4,5 en 6. 

De bovenbouw is hiermee buiten beschouwing gelaten. In totaal hebben we nog 365 leerlingen kunnen 

bereiken. Zij hebben allen een schoolkaatsshirt ontvangen. Het totale team bestaat uit 9 trainers. Met be-

hulp van de inzet van Wybe Visser, Ludwig Seerden, Mark Minnesma en Henk Haar zijn bovengenoemde 

projecten binnen de overheidskaders uitgevoerd. De andere projecten worden doorgeschoven naar het 

komende seizoen. De bestaande aanmeldingen worden eerst afgewerkt en mogelijke nieuwe aanmel-

dingen iets later ingepland afhankelijk van de beschikbaarheid van trainers. In samenwerking met LKC 

wordt gekeken naar een gezamenlijk schoolproject voor 3 scholen waarbij het Friese spel en Wallball 

wordt gefaciliteerd. Het schoolproject Fryske sport yn dyn Klasse van Sport Fryslân werd in zijn geheel 

geschrapt. 

Ledenaantallen
De laatste jaren neemt het aantal geregistreerde leden gestaag af. de grens van 10.000 leden bereikt. Het 

peilmoment ligt ieder jaar op 1 januari. Op 1 januari 2020 was het ledenaantal 9.693 (Heren/Junioren 

5.511, Dames/Junioren 2.050, Jongens 417, Meisjes 296, Schooljongens 304, Schoolmeisjes 222, Pupil-

len Jongens 265, Pupillen Meisjes 228, Welpen Jongens 180 en Welpen Meisjes 143, Kabouter Jongens 

43 en Kabouter Meisjes 34) . Mutaties van verenigingen worden gedurende het gehele jaar doorgevoerd. 

Voor 1 februari van ieder jaar dient de ledenadministratie op orde te zijn en en geven de verenigingen 

dit door aan de bond. In 2020 heeft kaatsvereniging Oosterbierum zich afgemeld bij de KNKB. Hiermee 

bedroeg het totaal aantal aangesloten leden bij de bond 109 verenigingen.  

Stichting Exploitatie Keatsmuseum en Stichting Collectie en 
Documentatie Keatsmuseum
Het jaar 2020 laat duidelijk een lager aantal bezoekers zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Dit 

heeft te maken met de uitbraak van het coronavirus pandemie waardoor het museum deels gesloten is 

gebleven. Dit had gevolgen voor de werkzaamheden in het documentatiecentrum. De vrijwilligers die 

zich hiermee bezig houden, konden die werkzaamheden ook niet verder uitvoeren. Zodra in de toekomst 

een hoeveelheid prijzen/voorwerpen is vastgelegd, zullen deze online worden geplaatst. Wel waren er 

gelukkig nog een aantal overleg- en contactmomenten. Eén voorbeeld daarvan was het werkbezoek van 

de Commissaris van de Koning, de heer A. Brok. Er is nog een kleine, tijdelijke tentoonstelling geweest 

naar aanleiding van de schenking van de prijzen van Sjouke Helfrich. De geplande tijdelijke tentoonstel-

ling ‘Van Parijs tot Pyeongchang’ heeft, als gevolg van de pandemie, ook niet kunnen plaatsvinden. Wel 

het het gelijknamige boek van Pieter Breuker verschenen. Wat wel doorgang heeft kunnen vinden zijn de 

volgende activiteiten:                                         

• in de voorjaarsvakantie ‘Help pake en beppe de vakantie door’       

• de verkoop van de combikaarten met Planetarium en Museum Martena                                             

•  in geringe mate groepsbezoeken, soms in combinatie met een kaatsclinic 

Op het gebied van marketing en communicatie zijn een aantal activiteiten verder ontplooid om het 

aantal bezoekers in de toekomst te vergroten. In 202**90 heeft het museum weer een nieuw aantal 

objecten mogen ontvangen. De organisatie bestaat geheel uit vrijwilligers. Het bestuur bedankt zo’n 60 

vrijwilligers voor hun bijdrage en inzet, normaal gesproken met een gezellige bijeenkomst in december. 

Helaas heeft dit ook geen doorgang kunnen vinden. Het bestuur heeft in 2020 afscheid genomen van 

Frans Dijkstra en Piet van Duinen en Carina Twerda is als nieuw bestuurslid aangetreden. Samenstelling 

bestuur is dan nu: Bram Bonnema – Franeker, voorzitter; Ina Efdé-Feenstra – Franeker, secretaris; Theunis 

Piersma  - Witmarsum, penningmeester; Carina Twerda - Bitgum, communicatie en PR; 

Theo Kuipers – Mantgum, museale zaken; Jan Hiemstra, ambassadeur van het Keatsmuseum
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2. Vergroten marktpositie

Hoofdsponsor FB Oranjewoud, Rabobank en Bouwgroep Dijkstra Draisma
Vanaf 1972 t/m 2013 werd de KNKB gesponsord door de Friesland Bank. Sinds 2014 is dit hoofdspon-

sorschap voortgezet door stichting FB Oranjewoud. Sinds 2020 wordt het hoofdsponsorschap gedeeld 

door FB Oranjewoud met de Friese Rabobanken (Leeuwarden, Sneek, Heerenveen en Drachten) en 

Bouwgroep Dijkstra Draisma. Via dit zogenaamde sponsorcollectief is het sponsorschap t/m 2024 ge-

garandeerd. De gehele huisstijl is aangepast aan de nieuwe situatie. Naast deze afspraken heeft de KNKB 

afspraken met FB Oranjewoud via een productplan met daarin concrete doelen waarbij aanvullende 

financiële afspraken worden gemaakt. Uiteraard zijn wij trots op deze afspraken en wordt hiermee de 

KNKB de kans geboden om de kaatssport op een professionele wijze met behulp van een uitvoeringsor-

ganisatie (bondsbureau) te organiseren. 

Overige sponsoring
Naast het hoofdsponsorschap bestaan er diverse andere mogelijkheden voor sponsoring: 

Businesspartners, Supplierclub, Kaatsclub, Bordclub, Schoolkaatspartners, Radiosponsors, Wedstrijd-

sponsors, Wallballsponsors en adverteerders. Net als in 2019 is het bedrijf Speedbooks rapportagesoft-

ware hoofdsponsor van TeamNL. Hiermee zijn zij businesspartner. Na jarenlange sponsoring is Langhen-

kel-Talenter gestopt als businesspartner. De suppliers Heineken, Muta, Van der Eems, Tres, Leeuwarder 

Courant, Empatec, Fritom, Via Data en de Nederlandse Loterij (via NOC*NSF) zijn verlengd. In totaal zijn 

er 64 verschillende sponsoren verbonden aan de KNKB. We zijn al deze bedrijven grote dank verschul-

digd voor hun bijdrage in wat voor vorm dan ook aan de kaatssport. Door het coronavirus omstandighe-

den hebben we niet altijd aan onze gebruikelijke tegenprestatieskunnen voldoen. Het ontbreken hiervan 

is gecompenseerd door een aantal alternatieve tegenprestaties zoals:

• Het vergroten van de online zichtbaarheid

• Het jaarverslag van de KNKB is naar alle sponsoren gestuurd

• Een spot op Omrop Fryslân

• Een ‘sponsoren bedankt bericht’ versturen

• Het aanbieden van een radiocommercial

• Alle reclameborden in de vorm van een hart uitgelegd op ‘it Sjûkelân’ en met een drone gefilmd

• Een ‘hart onder de riem film’ door kaatsers geproduceerd

• Een brief met daarbij de actuele stand van zaken 

• En tot slot een eindejaarsattentie.  

Netwerkbijeenkomsten
De traditionele seizoensopening werd dit jaar niet georganiseerd. De eerste hoofdklassewedstrijden wer-

den pas in het weekend van 11 en 12 juli gespeeld. De heren PC, de belangrijkste wedstrijd van het jaar 

is voor de KNKB van groot commercieel belang richting alle sponsoren. Helaas kon ook deze wedstrijd 

en sponsoractiviteit dit jaar geen doorgang vinden. De PC heeft als alternatief een succesvolle junioren-

wedstrijd georganiseerd op ‘de fiifde woansdei fan july’. Tot slot moest ook de afsluitende netwerkbijeen-

komst gebruikelijk aan het einde van ieder jaar worden geannuleerd. Vanuit het bondsbureau werd veel 

tijd en energie geïnvesteerd in de commerciële activiteiten van de KNKB. De samenwerking met de Club 

van 10 is hiervan een onderdeel. Zij hebben een ondersteunende en sterk adviserende rol.  

Communicatie
Ons kaatsmagazine Keats! werd dit jaar per post naar alle KNKB-leden verstuurd. Drie edities met verha-

len over vrijwilligers, verenigingen, sponsoren en natuurlijk de kaatsers uit de verschillende categorieën. 

Dit jaar zijn er 2 extra rubrieken bijgekomen waarbij een hoofdsponsor en de bondsbureaumedewerkers 

werden uitgelicht. Door de kleine bezetting en het overlijden van Janny van der Meer werd er nogal wat 

gevraagd van het redactieteam. Al met al zijn er 3 goedgevulde magazines bij de KNKB-leden bezorgd. 

Een compliment voor zowel de redactieleden als partners Van der Eems (druk), FRL-Post (bezorging) en 



 1312  Jaarverslag  KNKB 2020Jaarverslag  KNKB 2020 pagina pagina

SW-Design (opmaak). De redactie bestond uit: Rynk Bosma (eindredacteur), Bouke Poelsma, Janneke de 

Boer, Uultsje Talsma en Janny van der Meer (†). Aangevuld met bijdrages van: Jelle Bangma. Fotografie 

van: Henk Bootsma, Anne Waterlander en Piet Douma. Aangevuld met foto’s van: Lieuwe Bosch, Romy 

Postma, Elisabeth Dijkstra, Henk Haar en het Kaatsmuseum.

Normaliter werd begin april ‘de Keatsaginda’ samen met de eerste Keats! verstuurd. Door de onduide-

lijkheid rondom het coronavirus, en de daarbij horende onzekerheid over het kunnen organiseren van 

kaatswedstrijden, is deze dit jaar niet opgemaakt en verstuurd. Het jaarverslag is anders dan andere jaren 

breder verspreid. Alle sponsoren en diverse kaderleden hebben, naast de verenigingen, het jaarverslag 

ontvangen. 

Het aantal unieke bezoekers op onze website www.knkb.nl is dit jaar, na een jarenlange stijging, ietwat 

gedaald wat logisch is met een half kaatsseizoen. Dit heeft duidelijk te maken met het coronavirus pe-

rikelen. Over de maanden dat er daadwerkelijk weer gekaatst werd (augustus, september en oktober) is 

er weer een stijging van het aantal bezoekers en pageviews ten opzichte van vorig jaar. Grootste stijging 

(+ 120%) is zichtbaar in de maand september. Tijdens deze maand waren alle categorieën weer volledig 

actief. De website is dit jaar volop gebruikt om verenigingen en leden te informeren over te informeren 

over de regelgeving en wedstrijdorganisatie rondom het coronavirus. Via een snelkoppeling vanaf de 

homepage kwam men direct in dit menu. Op sommige momenten werd dit, door veranderingen in de 

maatregelen, bijna wekelijks aangepast en vertaald richting het kaatsen. Dit jaar is er na een aantal wed-

strijdverslagen afscheid genomen van Jan Braaksma. Jarenlang verzorgde hij de wedstrijdverslagen voor 

de KNKB maar door een verschil van inzicht over de inhoud en publicaties (uniciteit) van deze wedstrijd-

verslagen is er besloten om afscheid te nemen. Met Rynk Bosma en Bouke Poelsma als vervangers zijn er 

toch na elk kaatsweekend één of meerdere wedstrijdverslagen gepubliceerd. Door de nieuwe bezetting 

is er een groot en breed kaatspubliek bediend. Niet alleen de heren hoofdklasse maar ook verschillende 

dames, jeugd, senioren 50+ en recreatiekaatsers kregen volop de aandacht. Dit leidde tot meer betrok-

kenheid van kaatsers, liefhebbers en verenigingen. Naast de vele positieve reacties die we hebben mogen 

opvangen werd dit ook bevestigd door het aantal volgers op Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en In-

stagram. Op al deze platformen is onze groep volgers gegroeid. Met name de groei van het aantal volgers 

op Instagram stemt ons zeer tevreden, het verhogen van het aantal volgers op onze Instagram-account 

was voor het mediateam één van de speerpunten aan het begin van het seizoen. Instagram is een soci-

aal mediakanaal waarvan 70% van de gebruikers jonger is dan 35 jaar. Zeker de liefhebbers vanaf 18 jaar 

kunnen we goed bereiken via Instagram. Ieder kaatsweekend waren de redactieleden op de velden om 

(live) verslag te doen van de wedstrijden. De wedstrijden waren live te volgen via Facebook en Twitter en 

achteraf na te lezen op de website. Midweeks werden er nog verschillende artikelen (in memoriam, ju-

bilerende verenigingen, column Balkearder) gepubliceerd. In de maanden buiten het kaatsseizoen werd 

dit vervangen door (beeld) verslagen van de Wallball-wedstrijden, de keukentafelgesprekken en artikelen 

over kaatsers, liefhebbers en verenigingen. Om nog meer te faciliteren richting de trainers en opleiders 

is er voor de FB Oranjewoud kaatsacademie een nieuwe website gelanceerd. Een website met allerlei 

relevante informatie en een digitaal oefenboek met diverse oefeningen die het voor de verenigingen, 

cursisten en trainers makkelijker, toegankelijker en overzichtelijker moet maken. Tot slot zijn er dit jaar 

10 digitale nieuwsbrieven verstuurd. Deze nieuwsbrieven wordt verstuurd naar sponsoren en de vereni-

gingen (en haar leden). Het is van groot belang dat de verenigingen deze nieuwsbrieven ook doorsturen 

naar alle leden.  

Keatswike Heedaar
De gehele keatswike Heedaar rondom Pinksteren kwam logischerwijs te vervallen. Helaas dus geen NK’s 

in 2020. Hiermee kregen de winnaars: Hijum-Finkum (junioren bond) en Easterlittens (senioren bond) 

geen opvolging. Beide afdelingen wonnen in 2019 voor het eerst bovenstaande prestigieuze wedstrij-

den.  Het provinciaal schoolkaatskampioenschap en de zachte bal PC kwamen ook te vervallen. De ke-

atswike geldt traditioneel ook als één van de uithangborden van de KNKB. 
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3. Verbetering technische ontwikkeling kaatssport

Ranking en gestuurde loting
Met een gecomprimeerde wedstrijdagenda was het lastig om een gebruikelijke cyclus van 8 wedstrijden 

te realiseren. Vanwege het feit dat er bij de heren geen PC werd georganiseerd is er bij de heren hoofd-

klasse een verkorte cyclus afgewerkt met 6 vrije formatie wedstrijden. Als uitgangspunt is plaatsing voor 

de Oldehovedag (slotdag) genomen. Er werd na een korte opstart periode -waarbij wel klassementspun-

ten, maar geen rankingpunten werden toegekend- gestart in het weekend van 1 en 2 augustus. Bij de 

dames werd de PC verplaatst naar 27 september, hiermee konden er ‘gewoon’ 8 vrije formatiewedstrijden 

worden gespeeld, de keats-off is in 2020 niet verkkaatst. Op 9 augustus werd gestart met de ranking. He-

laas kwamen met deze opzet alle DEL- wedstrijden te vervallen. De ranking is niet anders dan voorgaande 

jaren uitgevoerd. Evenals in 2019 zijn alle senioren wedstrijden geloot op het bondbureau. Hierbij is voor 

de heren en dames hoofdklasse het lotingsschema met partuurnummering (gestuurde loting) gebruikt. 

Voor de overige categorieën is een ‘vrije’ loting toegepast. 

Om alle jeugdcategorieën op te kunnen starten werd er besloten om 1 wedstrijd per weekend te orga-

niseren. Dit konden we met vereende inzet realiseren. De jeugdwedstrijden werden geloot door  Durk 

Houtsma, Antina Houtsma, Saakje Lettinga, Johanna Woudstra en Melle Haijma. Zij vormen gezamen-

lijk de werkgroep. In samenwerking met de jeugd TC is besloten om bij het aantal uit te zetten kaatsers 

(voornamelijk A-Klasse) wat verruiming toe te staan. Bij het loten werd het er niet makkelijker op omdat dit 

gewenste maatwerk voor vele wijzigingen zorgde.     

Bij de heren 30+ is Keimpe Koldijk tegenwoordig het aanspreekpunt. De loting is gebaseerd op functie en 

wordt verricht op het bondsbureau. Bij de heren 50+ wordt de TC gevormd door Age van der Goot, Wibe 

Hoitinga, Ludwig Seerden, Hans Felkers en Tiede Boorsma. Op basis van het uitzetten van A-kaatsers werd 

er geloot. Tijdens het seizoen is er onder de 50+ categorie een enquête gehouden. Centraal stonden de 

volgende vragen: verhouding zaterdag en zondag wedstrijden, verhouding A/B klas en DEL wedstrijden 

en de huidige opzet van loten (uitzetten op basis van ranking). Met uitkomsten wordt de lijn voor het ko-

mende seizoen weer uitgezet. 

Kaatshandschoen
Momenteel beschikt de KNKB over 3 licentiehouders: Cornelis Terpstra, Jan Scheepvaart en Reinder 

Triemstra. Zij voorzien de kaatssport van kaatshandschoenen en kaatsballen. Naast het reglement is via 

een overeenkomst vastgelegd onder welke voorwaarden een handschoen geleverd dient te worden. Het 

blijft lastig om voor iedereen gelijke omstandigheden (eerlijke sport) te creëren. De hardheid van de nap 

is namelijk moeilijk objectief vast te stellen. Dit in tegenstelling tot het gewicht. Om de continuïteit en 

gelijkheid voor iedereen te waarborgen moet er op korte termijn nieuw beleid worden vastgesteld hierbij 

ontkomen we niet aan een meer innovatieve benadering.  

Wedstrijdagenda
De vorming van een complete wedstrijdagenda was voor het eerst in de historie volledig geïntegreerd 

met zowel het aanbod vanuit de KNKB als de federaties. Helaas kwam dit niet tot uitvoering door de gel-

dende regelgeving i.v.m. het coronavirus. De start van het seizoen (hoofdklasse) werd mogelijk gemaakt 

door de organiserende verenigingen Morra-Lioessens en Bolsward. De verenigingen Hommerts-Jutrijp, 

Reduzum en Easterlittens organiseerden voor het eerst in de historie een wedstrijd op het hoogste ni-

veau. De Freule, De Jong Famme partij en de dames PC werden georganiseerd. Helaas geen heren PC en 

Ald-Meiers partij. In plaats van de heren PC werd een succesvolle wedstrijd voor junioren georganiseerd 

op ‘it Sjûkelân’. Naast deze wedstrijden ook geen Nederlandse Kampioenschappen voor alle categorieën.   

Van een normaal wedstrijdstramien was dan ook geen sprake. Uiteindelijk heeft het geleid tot een wed-

strijdagenda voor alle categorieën in de periode van 11 juli t/m 27 september. We hebben hiermee het 

algemeen kaatsbelang gezamenlijk op een voortreffelijke manier gediend. Onder moeilijke omstandighe-
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den is er nog volop gekaatst, met name op verenigingsniveau. Op de Algemene Ledenvergadering werd 

besloten om de leeftijd in de jeugdcategorieën met één jaar ter verlengen. De opbouw van leeftijden sluit 

nu beter aan bij de ontwikkelstadia van kinderen. Ook is er meer aansluiting met de geldende leeftijdsop-

bouw bij andere sporten. 

Wallball
We beschikken met 8 wedstrijdbanen en 2 oefenbanen in sporthal ‘de Trije’ over een Wallball accommo-

datie om trots op te zijn! Hiermee kunnen we op een efficiënte en gemakkelijke manier  grote (internati-

onale) toernooien organiseren.   

Op 25 en 26 januari 2020 werd de Tiedema Dutch Open georganiseerd. In een professionele entourage 

met een horecaplein, elektronische scoreborden, belichting, reclameboarding, muziek en een live verslag 

werd er door verschillende internationale toppers gestreden om de hoogste eer. Marrit Zeinstra maakte 

haar favorietenrol helemaal waar tijdens het toernooi. In de finale versloeg ze Harmke Siegersma met 

2-0. In de kwartfinale had Zeinstra het ‘dreech’ tegen Fiera de Vries. De ‘coming up girl’ die in juli 2019 

jeugdkampioen werd had kansen tegen vice wereldkampioen Zeinstra. Het verschil zat in ervaring. Corrie 

Kroondijk verraste in de poulewedstrijd door oud wereldkampioen Miranda Scheffer te verslaan. Kroondijk 

verloor in de halve finale van Marrit Zeinstra. Kees van der Schoot kaatste een goed toernooi en werd in 

de finale verslagen door Luke Thomson uit Engeland. De mooiste partij van het toernooi speelde van 

der Schoot in de halve finale tegen de Spanjaard Sacha Kruidhof. In een bloedstollende wedstrijd won 

Kees van der Schoot met 25-24. Bij de dames dubbel was de finale een Nederlandse aangelegenheid. 

Het favoriete duo Marrit Zeinstra/Anne Monfils tegen Harmke Siegersma/Hendrieke van der Schoot. In de 

beslissende derde set waren Siegersma en van der Schoot scherp. Zeinstra en Monfils konden het niveau 

van de 1ste set niet meer bereiken met als resultaat de verrassende winst voor de sterk spelende Harmke 

Siegersma en Hendrieke van der Schoot. Bij de heren dubbel werd de finale gespeeld tussen Sacha Kruid-

hof/Mark Minnesma (in de halve finale schakelden zij Kees van der Schoot/Pieter Jan Leijenaar uit) en Luke 

Thomson (nummer 1 Europese ranking)/Dan Grant. Het verschil met de Europese toppers uit Engeland 

bleek te groot en werd de finale kansloos verloren. Gezien het stijgende aantal deelnemers (>40) en een 

toename van de publieke belangstelling wordt met tevredenheid teruggekeken op de ontwikkeling van de 

Dutch Open. Het NK dubbels kon dit jaar geen doorgang vinden. Dit geldt eveneens voor de dorpencom-

petitie. De mobiele kaatsmuur werd ingezet bij de kaatsverenigingen Goutum en Sint Jacobiparochie, de 

Dutch Open en bij AMS Franeker. Helaas kon een wallball-clinic in Marrum niet doorgaan vanwege harde 

wind. De overige boekingen konden vanwege het coronavirus omstandigheden geen doorgang vinden.  

TeamNL en internationale toernooien
Het geplande WK in België is evenals vele andere internationale sportevenementen afgelast. Zelfs een 

nieuw ingepland WK voor 2021 is helaas niet aan de orde. Alle hoop is nu gevestigd op een WK in België 

in 2022. Hille Saakstra heeft de wallball-trainingen in beperkte mate en onder de geldende regelgeving 

opgepakt. Johannes Boersma heeft de trainingen voor Llargues en Internationaal spel voor TeamNL niet 

opgestart vanwege het afgelaste WK. Door deze situatie hoefden bondsfysiotherapeut Jelle Eijzenga en 

teammanager Iris van der Veen ook niet in actie te komen. Hopelijk is er in 2021 zicht op een jeugd EK in 

Nederland waarmee in ieder geval internationaal perspectief wordt gecreëerd voor onze jeugdige interna-

tionale kaatsers. Naast de landenwedstrijd ook geen deelname vanuit de KNKB aan het toernooi in Sirault 

of de Champions League. Enkele kaatsers hebben individueel deelgenomen aan Europese toernooien. 

Breedtesport en andere kaatsvarianten
Ook voor de breedtesport en het beoefenen van andere kaatsvarianten was het een rustig jaar met nau-

welijks activiteiten. Binnen de federaties waren er een zeer gering aantal wedstrijden. Het IFK Jeu de Pelo-

te in Easterlittens werd afgelast. Hiermee kon LKC Leeuwarden haar titels van de afgelopen twee jaar niet 

verdedigen. Ook de Zachte bal PC, de ‘kippetjespartij’ in Winsum, het lanen kaatsen in Harlingen en het 

horecastraatkaatsen op het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden werden afgelast.

4. Financieel verslag 2020

Algemene toelichting

Resultaat
De exploitatie over 2020 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.686 (2019 € -8.127). Het resultaat 

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 beperkin-

gen. Hierdoor zijn kosten en opbrengsten voor 2020 die gerelateerd zijn aan wedstrijden gehalveerd 

ten opzichte van voorgaand jaar.

• De inkomsten uit contributies wordt beïnvloed door de bevriezing van het contributiebedrag per se-

nior lid en het teruglopende aantal leden bij de KNKB. Alle verenigingen hebben de contributiegelden 

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 positieve be-

oordeling 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 co-

ronavirus 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. 



 1918  Jaarverslag  KNKB 2020Jaarverslag  KNKB 2020 pagina pagina

• 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 sta-

keholders 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 vanuit 

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. 

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 ge-

leden 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 ver-

werkt 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 sub-

sidieverstrekkers om meer geldstromen te genereren waardoor de verhouding van contributiegelden, 

sponsorgelden en subsidies volgens een evenredige verdeling binnen komt. 

Tot slot streven we er naar dat door de implementatie van een nieuw modern ledenadministratiesysteem 

onze interne processen kunnen vereenvoudigen en dat we hiermee onze communicatie naar onze le-

den kunnen verbeteren.

Anita Palma-Koopmans
Penningmeester

Verslag AV-Commissie jaarrekening 2020
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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

5. Klassementen 

HEREN HOOFDKLASSE 

1e Hendrik Kootstra Minnertsga 25

1e Marten Bergsma Minnertsga 25

3e Dylan Drent Harlingen 24

DAMES HOOFDKLASSE

1e Margriet Bakker Easterlittens 23

1e Ilse Tuinenga Franeker 23

3e Nynke Sijbrandij Leeuwarden 19

3e Manon Scheepstra Leeuwarden 19

3e Marrit Zeinstra Groningen 19

HEREN 1E KLAS

1e Haye Jan Nicolay Britsum 9

2e Jelte Visser Sexbierum 6

2e Elgar Boersma Stiens 6

DAMES 1E KLAS

1e Wybrig Bakker Tersoal 14

1e Corrie Kroondijk Easterein 14

2e Fiera de Vries Sexbierum 12

HEREN 50+ 

1e Johan Hiemstra Sint Annaparochie 12

2e Peter Dijkstra Bitgummole 9

2e Ate Bierma Stiens 9

JONGENS

1e Jorn Lars van Beem Dronryp 19

2e Rutger Kumbangsila Wjelsryp 16

3e Rick Minnesma Dronryp 13

MEISJES

1e Anna-Dieuwke Dijkstra Leeuwarden 18

2e Foke Jil Bakker Tersoal 14

3e Rixt Blanke Bolsward 12

3e Anke Wassenaar Minnertsga 12

SCHOOLJONGENS 

1e Jan Yntema Grou 14

2e Nick van der Walt Sexbierum 14

3e Iwan Hiddinga Sint Annaparochie 11

SCHOOLMEISJES

1e Elske van Straten Finkum 12

2e Gerbrich Koster Tzum 9

3e Lisanne Scharringa Dronryp 9

PUPILLEN JONGENS 

1e Lieuwe van der Kamp Nijland 16

2e Mark Reitsma Tzummarum 13

3e Melle Talsma Achlum 11

PUPILLEN MEISJES 

1e Jeldau Koopmans Lollum 14

2e Linda van der Meer Dronryp 14

3e Fenna Cuperus Bolsward 11

WELPEN JONGENS 

1e Auke Pieter Kalsbeek Stiens 12

1e Roan Luimstra Bitgum 12

3e Thomas Zeinstra Dronryp 11

WELPEN MEISJES 

1e Iris Verhoeven Dronryp 16

2e Aisha Mahmoud Sint Annaparochie 11

3e Fenna Koster Niawier 10

Het klassement van de Heren 2e klas, Heren 

junioren en Heren 30+ is niet uitgereikt omdat 

hiervoor te weinig wedstrijden zijn verkaatst.
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6. Onderscheidingen, jubilea en overledenen

Koninklijke onderscheidingen
Ridder: Tjisse Wallendal, Oranjewoud

Lid:  Marije Postma, Koudum

 Elizabeth Blanksma-Dijkstra, Hitzum

Jubilerende kaatsverenigingen
• Willem Westra   Arum      125 jaar

• Oefening Kweekt Kunst  Bitgum      125 jaar

• Nije Kriich    Weidum     100 jaar

• Lyts Begjin    Driezum       75 jaar

• Trije Doarpen    Niawier-Metslawier-Oosternijkerk    75 jaar

Bondsonderscheidingen
• Alida Breeuwsma-Breimer  Lid van Verdienste

• Monique Bartels   Lid van Verdienste

• Meindert (Meinie) Brunia  Bondsinsigne

• Ruerd Yde Veldhuis   Bondsinsigne

• Fokke van der Veen   Bondsinsigne

• Pieter Heeringa   Bondsinsigne

Overleden in 2020
18 januari  2020 Gjalt Heida, Akkrum 75 jaar Lid van verdienste KV Us Keatsen

14 april 2020 Sierd Zijlstra, Menaam 89 jaar Lid van verdienste O.K.K. Bitgum

27 april 2020 Marten de Vries, Nijskoat 80 jaar Oud-bestuurslid O.K.K. Bitgum

6 mei 2020 Frans Poppes, Franeker 78 jaar Erelid KV Jan Bogtstra

23 juni 2020 Imke de Vries, Dronryp 69 jaar Penningmeester K.F. Húns-Lions

30 juni 2020 Robert van Wieren, Marsum 78 jaar Oud-kaatser

8 augustus 2020 Popke van der Zee, Mantgum 64 jaar Erelid KV Jacob Klaver

20 augustus 2020 Appie Grijpma, Franeker 100 jaar Erelid KV Jan Bogtstra

1 september 2020 Janny van der Meer, Raerd 46 jaar Bestuurlid KV De Lege Geaen &  

   lid redactie Keats!

7 oktober 2020 August Bootsma, Franeker 73 jaar Lid van verdienste KV Jan Bogstra 

   & bondsinsigne KNKB

10 oktober 2020 Dirk van der Zee, Leeuwarden 83 jaar Erelid LKC Sonnenborgh

21 november 2020 Josse de Haan, Bayonne (Frankrijk) 79 jaar Erelid KV Jan Zeinstra

(Overzicht van de gegevens zoals deze op het bondsbureau zijn ontvangen. Genoemde functies waren 

bij de verenigingen in eigen woonplaats, tenzij anders vermeld.)

7. Bestuur, bondsbureau en statutaire commissies

Hoofdbestuur
W. Sinnema  voorzitter (2021)

L. Dotinga   secretaris / jeugdzaken / opleiding (2023)

A. Palma-Koopmans penningmeester (2023)

J. Siegersma  vicevoorzitter / internationaal-wallball (2021)

D. Kuperus   wedstrijdzaken / technische zaken (2021)

J. van Erve  commercie / communicatie (2022)

L.J. Dijkstra  federaties en verenigingen (2022)

Bondsbureau
M. Hoekstra  directeur

T. v.d. Meulen  financiën/ technische zaken/ facilitaire zaken

R. Bosma-Tanghe  commercieel manager

H. Leegstra  communicatie

B. Houtsma  management assistent / wedstrijdagenda /  

  wedstrijdzaken

A. Hijlkema  coördinator kaatsacademie /coronavirus  

  coördinator 

Statutaire commissies

Beroepscommissie
D.J. van der Leij    voorzitter (2024)

P. de Groot    secretaris (2020)

J. Zondervan    lid (2021)

P.D. van der Ploeg  lid (2022)

M. van der Meulen  lid (2023)

Strafcommissie
S. Krap    voorzitter (2021)

S. Lettinga-Houtsma  secretaris (2023)

S. Saakstra   lid (2023)

D. Bonnema   lid (2022)

M. Heida   lid (2022)

 

Reglementencommissie
J. Adema   lid (2022)

S. Hiemstra   lid (2023)

S.R. Jepkema   lid (2023)

G. Faber   lid (2022)

AV commissie begroting
J.N. Hijlkema   lid (2021)

D.Y. Sjaarda   lid (2023)

A.J. Nauta   lid (2022)

AV commissie jaarrekening  
P. Zondervan   lid (2021)

L. Leeuwen   lid (gestopt

    per 31-12-2020)

R. Reinsma   lid (2023)
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8. 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 R. Sterk J. Bos – de Boer
Werkgroep handschoenen S. Andela C. Tuinenga G. Braaksma
G. Saakstra J. de Groot O. Algra G. Dijkstra
I. van der Bos  H. Zuidema J. Okkema
 Technische Commissie Jeugd J. Krottje A. Gietema
Werkgroep lotingen M. van der Kamp H. Talsma 
M. Haijma R. Oosterbaan S. Beimers Werkgroep wallball
T. Boorsma G. Talsma-Anema J.L. van Beem H. Saakstra
H. Felkers A.S. Hoekstra  H. Haar
J. Woudstra A.M. van Beem Scheidsrechters H. Wassenaar
S. Lettinga – Houtsma S.J. Meijer H. van der Zee A. Westra
A. Houtsma S. Greidanus S. Hiemstra B. Nicolai
D. Houtsma P. Renema H. Sweering D. Seerden
 A.B. Hiddinga L. Bierma 
Materiaal A. den Breejen D. Wierstra Werkgroep Keatswike/ NK
D. Gjaltema H. Miedema A. Kooistra T. Boomstra
J. D. Binnema D. de Groot J. Koldijk J. van der Ploeg
G. de Bruin M. Miedema E. van Wier G. Monsma
A. Sikma R. van der Meer W. Joustra S. Visser
 J. Idsardi M. de Jong J. Scheen
Bondsarts W. Oosterbaan M. Grond P. Hilverda
J. Gietema A. Bouma J. Sieperda S. Kingma
 K. Kaper E. Seerden K. Meinsma
Vertrouwenscontactpersoon T. Algra T. Visser 
F.C. Nijman  C. Anema Club van 10
 Werkgroep wedstrijdzaken J. Winkel T. Triemstra
Medische verzorging J. Hoekstra J. Bergsma R. Tiedema
T. Grijpma – Adema H.J. van der Bos K. Hijlkema R. van der Meer
S. Algra R. Postma M. Fijma P. Heslinga
H. van der Heide A. en A. Kroondijk J. Oosten  J. Bouma 
J. Breeuwsma  H. Tolsma 
M. Gjaltema Technisch platform F. Baarsma Redactie Keats!
M. Terpstra-Hobert L. Adema L. van Wieren R. Bosma
R. Heitbrink J. Westra T. Kuipers B. Poelsma
C. Hofstra G. Meulenaar  J. de Boer
P.A. Tienstra P. van Althuis Beg. Scheidsrechters U. Talsma
D. Nauta  P. de Bruin 
J. Eijzenga  P. Minnema Fotografen
J. van der Heide Werkgroep ranking L. Brandsma H. Bootsma
K. Koopmans O. Ferwerda D. Houtsma P. Douma
H. van Dijk F. Ferwerda  L. Bosch
 H. Siegersma Coaches scheidsrechters A. Waterlander
Schoolkaatstrainers P. Piersma P. Brandsma H. Haar
H. Siegersma R. Miedema J. Adema R. Postma
H. Haar W. Miedema M. Postma 
J. Yntema G. van der Veen  KNKB Media
L. Dijkstra H. van der Veen-Norder Rapporteurs R. Miedema
L. Seerden H. Hempenius W. Postma W. Miedema
M. Minnesma  M. Postma T. Miedema
M. Beeksma Werkgroep overkoepelend J. Hoekstra J. Miedema
S.J. Bos federatiebestuur H. van der Woude 
W. Terpstra P. Minnema  
W. Visser S.R. Jepkema  
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