
Jaarverslag secretaris 2016 
 
 
Het bestuur van de KF St.-Anne/Drie spul kan terug kijken op een redelijk geslaagd seizoen. In 2016 was er geen 
succes voor de verschillende afdelingsparturen. Ook op de Heren en Dames PC geen successen dit seizoen voor 
de actieve kaatsers maar wel voor Jan Dijkstra als coach van het winnende partuur. 
Tevens was de gezamenlijke organisatie van de kermis wederom een succes. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 
q Teun de Jong (voorzitter) 
q Jeroen van der Vaart (secretaris) 
q Elza Dijkstra (penningmeester) 

q Mina Dijkstra 
q Andre Iedema 
q Hessie Westra 

 
Het komende seizoen gaan Hessie Westra en Jeroen van der Vaarten het bestuur verlaten. 
Hiermee komen de functies van notulist en secretaris vrij. 
 
Hoogtepunten 
De hoogtepunten lagen dit seizoen dus niet bij het afdelingskaatsen van de junioren en senioren maar veel meer 
bij de jeugd op individueel gebied. 
Daar zal Alfred Miedema straks wat over zeggen. 
Wel wil het bestuur alvast zijn dank uitspreken naar Jan de Groot en de leden van de jeugdcommissie die zich 
inspannen om de jeugd op verschillende niveaus veelvuldig te laten kaatsen.  
De vereniging heeft verder haar reguliere KNKB en ledenpartijen georganiseerd.  
De Heren Hoofdklas v.f. werd gewonnen door Gert Anne van der Bos (koning), Teake Triemstra en Daniel Iseger. 
Sjoerd de Jong werd 2e met zijn partuur. 
De dames Hoofdklasse v.f. partij werd gewonnen door Ilse Tuinenga (koningin), Sjoukje Visser en Wiljo 
Sybrandy. 
Johan Diertens, Rick Poortstra (koning), Jehannes Gietema hebben de Heren 1e klas d.e.l. partij op hun naam 
geschreven.  
Deze gegevens zijn weer verkregen via Willem Hiemstra die dit allemaal, en nog meer, bijhoud. 
Hiervoor onze dank!  
 
 
Wedstrijden  
De vereniging heeft in 2016 in totaal het volgende aantal wedstrijden georganiseerd (tussen haakjes het aantal 
van vorig seizoen): 
KNKB jeugd en senioren: 6 (5).  
Federatie: 1 (1) 
Ledenpartijen senioren: 6 (4) 
Ledenpartijen jeugd: 5 (3) 
Wederom bedrijfskaatspartij waar 8 heren- en 3 damesparturen aan meededen, dit namens een bedrijf met leden 
van onze kaatsvereniging. 
Komend seizoen word dit weer 1 avond met dan 8 heren- en hopelijk 4 dames parturen. 
 
Aantal leden 
Het ledenaantal in 2016 bedroeg 263 (2015 = 300) en 50 donateurs (40). Het ledenaantal is behoorlijk 
afgenomen mede door opschonen van deze lijst maar ook door diverse opzeggingen wat kleine zorgen baart. 
Voorts heeft de vereniging 8 leden van verdienste.  
 
Vrijwilligers 
De vereniging wil langs deze weg wederom de verschillende commissies bedanken voor hun inzet het afgelopen 
jaar (jeugdcommissie, sponsorcommissie en kantinecommissie). Maar ook de keurmeesters en overige 
vrijwilligers worden enorm bedankt voor hun bijdrage.   
 
 
Namens het bestuur K.F. St.-Anne/Drie spul is út,  
Jeroen van der Vaart 
Secretaris  


