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1. Opening

In het openingswoord staat de voorzitter Teun de Jong stil bij het overlijden van Atte Keizer
(lid van verdienste), Atte bekleedde diverse functies binnen de KF.
De vergadering neemt een minuut stilte in acht als eerbetoon aan Atte Keizer.
Geen kermis dit jaar vanwege het corona virus, wellicht in de komende periode wel weer
wedstrijden, alles valt en staat bij het corona virus.
De kinderen kunnen vanaf de maand mei wel weer trainen.
De impact van het coronavirus is groot binnen onze vereniging, wellicht is er steun te halen
uit het steunfonds
Een zorgelijk punt blijft de beschikbaarheid van de vrijwilligers, we hebben een prachtige
accommodatie, maar alles valt en staat bij vrijwilligers.

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken

De onderstaande personen hebben zicht afgemeld voor deze vergadering:
Willem Hiemstra | Jan de Groot | Jan Koelmans | Jelle Posthumus
De KNKB gaat morgen d.d. 02-07-2020 inventariseren bij de aangesloten verenigingen of er
animo aanwezig is om in de komende periode wedstrijden te organiseren.

 
3. Verslag vorige vergadering d.d. 12-03-2019

Geen opmerkingen.
 

4. Jaarverslag secretaris ad interim
Het jaarverslag wordt voorgelezen door Elza Dijkstra, het document is op te vragen bij Elza.

 
5. Financieel Verslag door de penningmeester

1. Jaarrekening
Akkoord bevonden door de vergadering.
2. Bevindingen Kascommissie
Akkoord door de kascommissie, het punt van de contributie van de jeugdleden komt volgend
jaar maart op de agenda.
Volgend jaar zijn wordt de kascommissie gevormd door Murk de Jong en Trienke Meijer,
André Iedema is reserve.
3. Begroting 2020
De verwachting is dat het resultaat in het onderliggende jaar (2020) richting een verlies gaat
van € 1.000,00.
Geen sponsorinkomsten dit jaar, vanuit de overheid is een compensatie ontvangen ad €
4.000,00 ter compensatie.
De sponsorcontracten (behoudens Meino van Dijks) zijn allemaal met een jaar verlengd.
De verdeling van de Stichting de Waaie is nader toegelicht door Teun de Jong.
De begroting  is goedgekeurd door de vergadering.

 
6. Verslag Jeugdcommissie. 

Verslag wordt voorgelezen door Teun de Jong, het verslag is samengesteld door Jan de Groot.
Verslag is op te vragen bij Jan de Groot.

 
7. Bestuur ontwikkelingen + Presentatie Vernieuwingscomissie.

Presentatie door Richard Miedema namens de vernieuwingscommissie.
Behaalde resultaten:
Meer vrijwilligers
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Bezetting Kantinecommissie
 
Nieuwe inrichting van het bestuur : 

▪ werken met werkgroepen | dagvoorzitter | taakomschrijving | 1 commissielid naar
de vergadering

▪ 3 bestuursleden + commissies
De vacature van secretaris blijkt lastig in te vullen
 
Binnen het bestuur dient de focus te komen op interessante ledenpartijen.
Het bovenstaande is voorgelegd aan de vergadering, en de vergadering stemt in met de
hierboven beschreven structuur.

 
8. Bestuur mutaties.

Tussentijds aftreden : André Iedema, bestuurslid Technische Zaken.
 
Aftredend en niet herkiesbaar : Elza Dijkstra, secretaris ad interim.
Elza wordt door de vergadering benoemd tot lid van verdienste en krijgt vervolgens een
onderscheiding.
 
Zowel André en Elza krijgen een bloemetje en een waardebon.
 
Aftredend en herkiesbaar: Teun de Jong, functie Voorzitter.
Teun neemt afscheid al voorzitter, dit zal geschieden in maart 2021.
 
Murk de Jong
Murk de Jong wordt in maart 2021 voorzitter, Teun de Jong zal gedurende het jaar 2021 de
taken van Murk waarnemen, reden: Het jaar 2021 is het laatste jaar dat Murk de Jong
scheidsrechter is binnen de KNKB,.
 
De functie van secretaris is vacant.
Het bestuur stelt Richard Miedema voor als secretaris ad interim, de vergadering gaat hierin
mee.
Mochten zich kandidaten zich aandienen voor de functie als secretaris dan kunnen zij zich
melden bij Teun de Jong.

 
9. Beschrijvingsbrief KNKB

▪ Hoofdklasse Heren: indien wordt deelgenomen aan een VF wedstrijd dan ook
automatisch deelnemen aan een DEL wedstrijd.

▪ Er worden geen rankingspunten toegekend aan een DEL wedstrijd.
▪ Afdelingswedstrijden Jeugd: voorstel opstap
▪ Contributieafdracht wordt bevroren.
▪ Alle kaatsers dienen bij deelname per wedstrijd  1 euro te betalen, dit dient ter

dekking van een deel van de kosten van de KNKB, geschatte opbrengst € 20.000,00.
▪ Jeugdcategorieën worden qua leeftijd een jaar opgeschoven.

De vergadering stemt voor de bovenstaande punten.
 

▪ Postcodebeleid: keuze dient te zijn Huizum of Goutum
De vergadering stemt tegen het bovenstaande punt.
 

                Presentatie Christian Karper:
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                Het slaan op de bal, terwijl de bal voor of buiten is.
                Doelgroep : jongste jeugd | kabouters en welpen.
                Doel: het spel eenvoudiger maken
                Voorstel: in maart 2021 zal de KF het hierboven beschreven voorstel indienen tijdens de
ledenvergadering.
 

10. Rondvraag
Alfred Miedema:
Waarom buiten het veld beginnen met de opslag, wellicht wordt dit meegenomen in de
voorstellen van Christiaan.
Christiaan Karper:
De verschuiving van de leeftijdscategorie gaat plaatsvinden in het jaar 2021.
Menno Hoekstra:
Wellicht wordt er nog een Hoofdklas heren georganiseerd in de maand 2020, in combinatie met
de kermis.
De vergadering is voor.
Dirk Keizer:
Dirk stelt de vraag of de KF dit jaar ook een jongenspartuur afvaardigt,?
Het antwoord hierop is ja, dit zijn: Jesse Kroondijk met 2 schooljongens.
 
11. Sluiting
De vergadering sluit de vergadering om 22:00 uur.


