Notulen voorjaarsledenvergadering K.F. “Wêz-Wis Tsjom”
Woensdag 22 maart 2017 19.45 uur It Lyntsjepark
1. Opening
Christine opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Erelid Siebe
Greidanus heeft zich afgemeld, Griet Eisma is aanwezig namens de heer Greidanus.
Alle aanwezigen zijn inmiddels genoteerd.
Aanwezig namens het bestuur:
Sietze Greidanus, Auke van der Meulen, Corry Hoekstra, Thea Vietor, Janny Wielenga,
Christine Vasen, Douwina Yntema, Johanna Atsma en Wilco Atsma.
Leden:
Hennie Yntema, Corrie Vietor, Anita Palma, Wytze Meinsma, Griet Eisma, Joukje
Atsma, Minke Greidanus, Harry Benders, Arie Smedinga, Lieuwe Bosch, Ype Hiemstra,
Hauke van der Meulen, Grietje de Vries.
Afwezig met kennisgeving:
Joukje Meppelink, Tabe en Anke Zijlstra, erelid Siebe Greidanus.
2. Vaststelling agenda
Agenda is goedgekeurd en er zijn geen punten aan toegevoegd.
3. Ingekomen stukken/mededelingen
De vraag of de KNKB herenpartij 30+ toegevoegd kan worden in Tzum. Er wordt
gezegd dat de 30+ vaak wordt afgemeld, met de reden te weinig deelname. Christine
geeft aan dat we dit gaan onderzoeken komend seizoen, en dat K.F. Wêz-Wis Tsjom
wellicht ook gaat kijken naar de KNKB 50+ partij.
Arie geeft aan dat er nog 9 partijen moeten worden ondergebracht vanuit de KNKB,
dus er kan eventueel nog een kaatspartij bij. De voorzitter Christine geeft aan dat er
op dit moment geen ruimte is voor extra KNKB partijen in ons huidige
wedstrijdagenda.
Janny Wielenga geeft aan dat we dit jaar weer meedoen met de clubkasactie via de
Rabobank, graag stemmen wanneer de leden bij de Rabobank aangesloten zijn.
Ook doet K.F. Wêz-Wis Tsjom mee aan de Poeisz actie, de muntjes kunnen nog twee
weken worden ingeleverd.
Het bestuur van K.F. Wêz-Wis Tsjom gaat zich meer richten op Sociale Media,
voornamelijk Facebook.

4. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 15 maart 2016
Harrie Benders vraagt naar de VOG; hier heeft hij niks meer over gehoord. Wilco
geeft aan dat we hier mee bezig zijn, de vrijwilligers zullen binnen twee weken op de
hoogte gebracht worden.
Avond wedstrijd: Hier hebben we niet voor gekozen, ook in verband met de slechte
weersomstandigheden. Daarnaast hebben we vernomen dat mensen hier niet twee
avonden vrij voor willen en/of kunnen maken.
Straatkaatsen: Ook hier hebben we niet voor gekozen, ook dit past niet in onze
agenda. Arie geeft aan dat we hier al jaren over spreken, en vindt het lastig dat we
rekening houden met zoveel agenda’s. Thea legt uit dat we rekening met elkaar
proberen te houden, en dat overleg geen kwaad kan. Als we zo met elkaar omgaan
hebben andere mensen ook wat voor ons over.
Helaas lukt het de vereniging niet om dit jaar straatkaatsen te organiseren, wel zijn
alle leden vrij om dit in samenwerking met de vereniging op te pakken.

5. Jaarverslag 2016
Arie Smedinga vraagt waarom alleen de uitslag van Jelle op de site staan en niet van
andere leden. Anita noemt dat we dit jaar begonnen zijn met de uitslagen van de
jeugdleden van de KNKB te noemen op de website en facebook. Er zijn ook andere
(senioren) kaatser die prijzen winnen maar deze info krijgen wij niet altijd door
waardoor wij deze successen niet kunnen noemen op de site. Mochten er dus meer
leden prijzen winnen en kaatsen voor de KNKB horen wij dit graag zodat we deze
mensen ook mee kunnen nemen in de verslagen op de site/facebook en het
jaarverslag.
6. Toelichting Financieel jaarverslag 2016 /bevindingen Kascommissie
Janny geeft een toelichting op de cijfers. We hebben een goed jaar gedraaid,
€1780,23 over. Het jaar 2015 is een duur jaar geweest wat betreft materialen, in
tegenstelling tot het jaar 2016. Het prijzengeld is wat duurder uitgevallen dan
voorgaand jaar, de reden hiervoor is dat we in plaats van bekers ook wel eens
cadeaubonnen kopen. De kantine opbrengsten moeten nog komen, en het laatste
kwartaal huur SBST moeten we nog betalen.
Arie Smedinga vraagt hoe het kan dat de kantineopbrengsten er nog niet zijn? Janny
antwoordt; wij hebben hier geen invloed op, we hebben dit reeds aangegeven bij de
SBST. Lieuwe Bosch en Anita Palma hebben hier hun handtekening hieronder gezet.

Lieuwe Bosch heeft twee jaar in de kascommissie gezeten, hij gaat er per heden uit.
Minke Greidanus wil dit jaar de rol van Lieuwe overnemen in de kascommissie voor
2017.
7. KNKB/Federatie
Federatie:
Corry Hoekstra geeft aan dat het financieel niet goed gaat met Federatie. Bepaalde
verenigingen willen geld doneren om de federatie uit de schulden te helpen, dit is
een extra vrijwillige bijdrage die door de federatie aan de aangesloten verenigingen
wordt gevraagd. Wêz-Wis Tsjom heeft de extra vrijwillige bijdrage (€86,65) ook
gedoneerd. Minke geeft aan dat de Federatie hun best doet om te blijven bestaan en
ze erg enthousiast zijn. Wel is het zo dat Tzum veel deelname levert en er erg weinig
deelname is vanuit andere dorpen.
Hauke van der Meulen vraagt of het bestuur van de Federatie op orde is. Het bestuur
bestaat uit vier personen, helaas is de vierde persoon niet altijd aanwezig tijdens de
vergadering.
Arie Smedinga vraagt of scheidsrechter van Wier weer aanwezig is tijdens de
wedstrijden. Auke geeft aan dat we dit niet meer laten gebeuren, er moet eerlijk
gespeeld worden. Auke houdt het toezicht hierop.
Minke geeft aan dat we als vereniging een subsidie kunnen aanvragen van €300.
Anita Koopmans vraagt zich af waarom het prijzengeld €35 is, dit vindt ze erg veel.
Minke geeft aan dat de Federatie de kinderen willen stimuleren.
Arie Smedinga vindt de prijzen erg saai, het betreft elke medailles, kan dit niet
anders?
KNKB:
Christine geeft aan dat de KNKB anders te werk gaat vanaf heden, ze hebben geen
vaste agenda meer. Christine geeft aan dat er veel gepraat is over het gedrag van de
categorie Jongens in het algemeen, ook de situatie in Tzum is genoemd. Hier kunnen
en mogen we als vereniging wel meer mee doen.
Eenlingenbeleid: Ook hier is veel over gepraat. Christine doet een kort verslag.
Scheidsrechters: Er zijn te weinig scheidsrechters aangesloten bij de KNKB. KNKB
biedt hier cursussen voor, mocht hier interesse voor zijn kan men hier zich voor
opgeven. Dit zelfde geldt ook voor de trainingen.
Transitie: Hier wordt ook veel over gesproken, er zijn in het algemeen minder leden.
Er worden meer activiteiten georganiseerd als muurkaatsen, kortere wedstrijden etc.
Finale bonds partij: wordt op it Tsjûkelân gekaatst.
2018: Kaatsen wordt onder de aandacht gebracht tijdens de Culturele Hoofdstad.

8. Wedstrijdagenda 2017
Christine neemt de wedstrijdagenda door.
GAWA partij wordt een week verzet van 9 naar 16 september i.v.m. de
Franekeradeelpartij.
Arie Smedinga: Telt de ouder en kind partij niet mee voor het klassement? Nee, deze
zal hier niet in mee worden genomen.
9. Bestuursverkiezing
We hebben al een aantal jaren een tekort aan bestuursleden. Johanna Atsma en
Douwina Yntema worden voorgesteld, en goedgekeurd!
Auke heeft aangegeven dat hij het te druk heeft voor het jeugdbestuur, Thea neemt
de taken over van Auke.
Douwina en Johanna nemen de taken van Thea over komend seizoen.
Christine en Wilco zitten sinds 2009 in het bestuur van de kaatsvereniging, en hebben
besloten hier mee te stoppen na dit seizoen. We zoeken opvolgers voor het volgende
seizoen!
10. Samenwerking verenigingen
Dit proces verloopt tot nu toe erg goed.
Er is een commissie in het leven geroepen om te onderzoeken welke vorm van
samenwerking het best zou werken en hoe en op welk termijn dit gerealiseerd kan
worden. Deze commissie bestaat uit:
Thomas Oosterhaven
Jan Hoitema
Willem Palma
Anita Palma
Het is de bedoeling dat binnen een aantal jaar, in ieder geval, de administratie
samengevoegd wordt van de drie verenigingen.
Lieuwe Bosch vraagt: krijgt de SBST steeds minder vergoedingen? Wilco antwoord; in
verband met de wisseling van de gemeentes kan dit veranderen, maar hier gaan we
niet vanuit.

11. Rondvraag
Anita Koopmans vraagt of het een idee om iets met het muurkaatsen te doen? Auke
geeft aan al informatie opgevraagd te hebben over de mobiele kaatsmuur, incl.
trainer. Wellicht kan Johan Koster hier een rol in spelen. Wellicht kan dit in overleg
met de Moeting om op de binnen en buiten muur de kaatsmuur lijnen te verven?
Mocht het een succes zijn kunnen we er nog naar kijken om ooit eens een muur aan
te schaffen. SBST heeft wel eens gesproken over een mobiele muur die per wedstrijd
opgebouwd zou kunnen worden.

‘Voetbal’ kantine: Anita Koopmans voelt zich nog steeds vreemd in de
voetbalkantine. Ze ervaart dat er meer mensen zijn die zich zo voelen. Anita mist de
gezelligheid op het veld door de kantine. Misschien kunnen we kijken naar het
voorbeeld van de tennisbaan, ze hebben hier een mooi tuinhokje om nog gezellig te
zitten. Anita geeft aan dat dit wel een reden is dat mensen stoppen met kaatsen.
Wilco gaat dit doorgeven aan de SBST, we zullen het gevoel overbrengen.
Hauke van der Meulen vraagt zich af wie er bepaald hoe de velden komen te leggen
tijdens de wedstrijden? Antwoord van Auke; de wind….. Hauke zegt; we staan vaak
20 minuten te overleggen voordat we eruit zijn hoe ze komen te liggen. De
hoofdperklegger is hier verantwoordelijk voor. Wietze geeft aan het hier mee eens te
zijn en vindt dat deze taak bij het bestuur moet liggen, zij moeten hier meer over
nadenken. Bijvoorbeeld: het paste niet tijdens de prinsen en prinsessenpartij, alles
moest omgelegd worden. Wilco geeft aan dat dit lastig is, wij als bestuur zijn wij net
zo blank als de perkleggers zelf. Thea: geeft aan dat het haar fout was dat het veld
niet paste. Hebben jullie nog ideeën? Wat is er nodig voor de perkleggers? Harry
Benders geeft aan dat voorbeelden met tekeningen – voor elke windstand erg handig
zou zijn. Auke pakt dit op.
Christine: we gaan een overleg inplannen met alle hoofdperkleggers, dit zal gebeuren
voor 19 april.
Wilco geeft aan dat als de perken niet af komen op vrijdagavond, het bestuur het
zaterdagochtend niet af gaat maken. Maar dit zal zijn met alle leden die mee kaatsen
op de ochtend zelf.
12. Sluiting
Christine sluit de vergadering.

