
Jaarverslag secretaris 2008 
 
Het bestuur van de KF St.-Anne/Drie spul is út kan terug kijken op een geslaagd kaatsseizoen.  
 
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 
q Teun de Jong (voorzitter) 
q Riska Hazenberg (secretaris) 
q Siebe van Loon (penningmeester) 
q Trynke Meijer  
q Dirk Keizer 
q Gerrit Minnema 
q Menno Hoekstra 
q Abe Kooistra 
q Doede Machiela  
 
Het komende seizoen zal Abe Kooistra het bestuur verlaten. Het bestuur draagt Jan Dijkstra 
voor om zijn plaats in te nemen.    
 
Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was natuurlijk de overwinning van Margit de Groot, 
Lisette en Esther Wagenaar op het Nederlands Kampioenschap voor Meisjes. Maar ook de derde 
prijs van de jongens op de Freule en de tweede prijs van de dames op het Nederlands 
Kampioenschap mogen genoemd worden.  
 
Ook is er het afgelopen seizoen wederom een Heren en Dames hoofdklasse partij en Heren 1e klas 
v.f. partij georganiseerd. Dit zijn elk jaar toch de belangrijkste partijen voor de vereniging.  
Bij de Heren Hoofdklasse v.f. partij was de Koningsprijs voor Chris Wassenaar die hem daarmee voor 
de derde keer won, bij de Dames Hoofdklasse uitnodiging was de Jokelyn Tienstra wisselprijs voor 
Fenna Zeinstra en de Gerryt Dirks de Jong koaningspriis bij de Heren 1e klas v.f. is gewonnen door 
Johannes Boersma.  
 
De vereniging heeft in 2008 in totaal het volgende aantal wedstrijden georganiseerd: 
KNKB jeugd en senioren: 7 (7) 
Federatie: 1 (2) 
Ledenpartijen senioren: 6 (6) 
Ledenpartijen jeugd: 3 (3) 
 
Het ledenaantal in 2008 bedroeg 370 (2007 = 394). De vereniging heeft verder 58 donateurs 
(63), 1 erelid en 7 leden van verdienste. Over het algemeen is dit een lichte daling t.o.v. vorig 
seizoen.  
 
De vereniging wil langs deze weg wederom de verschillende commissies bedanken voor hun inzet 
het afgelopen jaar (jeugdcommissie, sponsorcommissie en kantinecommissie). Allen hebben op hun 
eigen vakgebied een positieve bijdrage geleverd aan het voorspoedig verlopen seizoen. Maar 
natuurlijk verdienen ook de keurmeesters en overige vrijwilligers verdienen een compliment.  
 
Wij wensen u allemaal alvast een sportief kaatsseizoen toe! 
 
 
Namens het bestuur K.F. St.-Anne/Drie spul is út,  
 
 



Riska Hazenberg 
Secretaris  
 
 


