
Notulen voorjaarsledenvergadering  K.F. “Wêz Wis Tsjom” 

Woensdag 4 april 2018 19.45 uur It Lyntsjepark 

 

Aanwezig namens het bestuur: 

Sietze Greidanus, Auke van der Meulen, Corry Hoekstra, Thea Vietor, Janny Wielenga, 

Douwina Yntema, Johanna Atsma, Marieke Meinsma 

Leden: 
Wilco Atsma, Gerbrich Elgersma, Arie Smedinga, Minke Greidanus, Anita Koopmans,  
Harry Benders, Lieuwe Bosch en Jancko Bosch 

Afwezig met kennisgeving:  

Grietje de Vries, Anke Zijlstra, Joukje Meppelink, Joukje Atsma, Wietze Meinsma,  

Hennie Yntema, Andre Tamminga, Brikita Starke 

1. Opening 
Auke opent de vergadering. 

2. Vaststellen agenda 
Persoonsbeleid / privacy regeling - hier gaan we als vereniging naar kijken, wellicht gaan we 
dit doen in overleg met de KNKB. 

Het onderwerp jeugdzaken wordt toegevoegd aan de agenda. 

3. Aftreden bestuursleden / voorstellen nieuw bestuurslid Marieke Meinsma 
Wilco Atsma en Christine Vasen zijn na vorig jaar seizoen gestopt. Alle leden zijn akkoord 
met Marieke als bestuurslid. 

Gerbrich wordt bedankt voor de inzet de afgelopen jaren, voor het schrijven van verslagen. 

Bestuurlijke zaken: het komende jaar gaat het er zeer anders uit zien, er zijn vier van de acht 
bestuursleden die gaan stoppen. Er blijven vier redelijk onervaren bestuursleden over, hier 
zullen mensen bij moeten. Men hoeft zich niet perse aan te sluiten bij het hoofdbestuur 
hoeven, maar een commissie zou ook mooi zijn; zoals bijvoorbeeld; materialen, vrijwilligers, 
jeugdzaken, etc. 

Kortom; we hebben hulp nodig! 

4. Ingekomen stukken/mededelingen 
Wallball/mobiele kaatsmuur: we gaan proberen deze een keer tijdens het seizoen neer te 
zetten bij het sportpark, zodat ieder hier gebruik van kan maken. Ook zijn we aan het kijken 
naar de mogelijkheden van het plaatsen van vaste een mobiele muur. 

Cornelis Rusticus is reeds gestart met de trainerscursus. 



5. Notulen voorjaarsvergadering 22 maart 2017 
Anita Koopmans refereert naar het volgende stuk uit de notulen van voorgaand jaar; 

‘’‘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. ‘’ 

Dit wordt niet zo bedoeld, er wordt bedoeld dat het nog een beetje op een voetbal kantine 
lijkt. 

Vaste plek voor de unit moet worden overlegd met SBST. Wilco legt uit dat we rekening 
moeten houden met uitzicht, maaien, etc. Er zal nooit bebouwing omheen komen. Eventueel 
een overkapping in de hoek van het veld. Wellicht kan de SBST dit opnieuw kan overleggen 
met de gemeente. Wilco gaat ermee aan de slag.  
Vanuit Wilco nog een praktische vraag; wanneer er iemand is die Taeke kan helpen met 
maaien en onderhoud, laat het weten. 

Lieuwe vraagt over het overleg met perkleggers. In de notulen staat dat er een overleg komt 
voor de perkleggers, deze heeft Lieuwe gemist. Auke legt uit dat hij samen met Cornelis hier 
mee aan de slag is geweest. Er is nu een programma ontwikkelt wat de perkleggers help met 
het uitrekenen van het aantal perken. Dit bevalt erg goed, maar er moeten nog een paar 
aanpassingen in gedaan worden. Sietze gaat met Cornelis de puntjes op de i zetten, hierna 
wordt het gedeeld met de perkleggers. 

6. Jaarverslag 2017 
Compliment voor Sietze. Akkoord bevonden door alle leden. 

7. Toelichting Financieel jaarverslag 2017 / bevindingen kascommissie 
Janny licht het financieel verslag toe; als vereniging staan we er ontzettend goed voor, al is 
dit overzicht niet helemaal compleet. 

Lening SBST: in het begin van de SBST hebben alle verenigingen geld geleend aan de SBST. 
We krijgen hiervan elk jaar €400,- rente. 

Rabobank clubactie: Janny roept alle leden op om te stemmen. 

Poeisz actie: het is nu de 2e en de laatste week voor het inleveren van de munten.  

Lieuwe vraagt of het legaat ook op een andere manier gebruikt  mag worden; bijvoorbeeld 
de Siebe & Ytje kaatsmuur. 

Kascommissie 
Anita gaat uit de kascommissie, Gerbrich wil dit met Minke wel oppakken in 2019. 

  



7a. Jeugdzaken 
De jeugdcommissie is druk bezig, we gaan bijna weer starten op het veld. Er zijn hebben zich 
vier nieuwe welpen aangemeld.  

Ook zijn ze weer druk met de zomertraining. De trainers zijn nog hetzelfde; Erwin, Harry en 
Andre. Cornelis gaat hier (waarschijnlijk) bij aansluiten. De welpen worden getraind door 
Anke Zijlstra en Hennie Yntema. Het competitie kaatsen wordt begeleid door Hanne Kramer 
en Thea Vietor. Dit jaar is het diploma kaatsen op 10 juli.  

Volgend jaar nemen er twee mensen afscheid in de jeugdcommissie; Minke en Thea. Anke 
Zijlstra komt in de plaats van Minke. 

Gerbrich Koster heeft een dispensatie verzoek ingediend. In plaats van de pupillen gaat ze 
kaatsen bij de schooljeugd. 

8. KNKB/Federatie 
KNKB 
Er zijn een aantal regioberaden per jaar. Auke gaat hier doorgaans heen met Anita. Als 
vereniging kun je hier je stem laten horen, en onderwerpen aandragen en behandelen. 

Regioberaden 
Communicatie: Verenigingen zijn niet te spreken over de communicatie van het kaatsen in 
de media, er worden vaak negatieve verhalen geschreven. Hier gaat de KNKB mee aan de 
slag. 

Meisjes/jongens categorie: Meisjes en jongens moeten vanaf dit jaar verplicht kaatsen met 
de nieuwe goedgekeurde kaatswand, nap is korter, andere gaten etc. 

Bijeenkomst ‘KNKB wedstrijden organiseren’: Auke en Wietze zijn hier geweest. Dit in 
verband met de wantenkeuringscommissie die aanwezig waren tijdens de 1ste klas dames 
partij. 

Boekje Keats: Wordt 4 x per jaar gratis verstrekt aan alle leden. 

Contributie: Afdracht contributie zal dit jaar hetzelfde blijven. Ze willen toe naar een ander 
verdien model, subsidies en sponsoren. 

AV vergadering 
Nieuwe voorzitter: Marco Hoekstra is de nieuwe voorzitter van de KNKB. 

Visie: KNKB heeft een visie gepresenteerd, sommige onderwerpen zijn dan ook doorgevoerd 
zonder overleg. 

Financiën: De kascontrole van de KNKB zou €21.000,- gaan kosten. Ze hebben gekozen om 
dit niet te doen, ze hebben een kascommissie aangesteld hier voor. 



Ambitie - kaatssport te vergroten: Ook de KNKB ziet dat de wilde partijen erg goed lopen. 
Dit komt waarschijnlijk door de vele regels bij de KNKB. Hier gaat de KNKB mee aan de slag, 
door bijvoorbeeld onderstaande uit te voeren; 

* De meisjes junioren categorie toevoegen aan de agenda van 2019  
* Kaatsweek organiseren; NK kaatsen/wall ball/zachte bal pc. 
* Keatssted organiseren: dit is gerelateerd aan de Hoofdstad van 2018 en zal eenmalig zijn.   

Aanvulling van Anita; kaatsen aantrekkelijker maken op het veld, max. 3 keer kaatsen en 
kortere wedstrijddagen. 

Federatie 
Financiën: vorig jaar stonden we behoorlijk in de min, dit is teruggebracht naar -€35. Dit 
dankzij de bijdragen van andere verenigingen. De federatie is op dit moment druk bezig met 
het zoeken van sponsoren.  

Aanmelden wedstrijden: Aanmelden voor jeugd en volwassenen voor afdeling moet vanaf 
dit jaar via 1 persoon, dit zal via Corry gaan. 

KNKB: een paar verenigingen hebben afgemeld bij KNKB, maar de federatie zal deze 
verenigingen niet loslaten. 

Wedstrijdagenda: Minke heeft gemaild met de vraag of het klopt dat de Franekeradeelpartij 
is gepland in het eerste weekend van deed schoolvakantie. Dat klopt. 

9. Wedstrijdagenda 2018 
De vergadering is het eerste moment dat de leden horen over de wedstrijdagenda. Dit vindt 
Lieuwe vind het erg laat. Volgend jaar graag eerder; voorlopige wedstrijdlijst. Sietze zet deze 
op de website. 

Auke leest de wedstrijdagenda en sponsoren voor. 

10. Samenwerking verenigingen – omnivereniging 
Auke verteld kort over het nieuws van de omnivereniging. 

We houden onze leden op de hoogte, dit zal einde van de zomer zijn. Einde van fase 2 of 3. 
Waarschijnlijk zal hier een extra vergadering voor georganiseerd worden.  

Ook het verhaal van de omnivereniging gaat mee in het kaatsboekje. 

Vanuit de kaatsacademie hebben alle verenigingen een uitnodiging gehad voor een 
vergadering bij de kaatsvereniging van Dronrijp. Kaatsvereniging Dronrijp heeft zijn 
vrijwilligers beleid heel goed opgezet. Maar hier komt meer bij kijken dan alleen de 
kaatsvereniging, namelijk; het dorpsfeest, dorpsbelang, kaatsen, etc. 

  



11. Rondvraag 
Lieuwe heeft een aantal vragen; 
* Het competitiekaatsen voor de dames. Dit zal plaatsvinden op de maandag onder leiding 
van Johanna. Wietze en Lieuwe gaan woensdag de dames trainen. Dit valt wel samen met 
het voetbal van de jongere dames, in verband met het voetbal trainen. Hier zullen we naar 
kijken. 
* Wanneer wordt het Keatsnijs; begin volgende week naar de drukker. 
* Wanneer begint het competitie kaatsen? 16 april. 
* Mag ik nog foto’s maken? Gaan we naar kijken.  

Een idee van Jancko: Wellicht kunnen we straatkaatsen op de Voorstraat, net als 
lanenkaatsen. Johan Hettema is ook bezig met het organiseren van een straatpartij. Jancko 
wil hier wel bij aansluiten. 

Harry vraagt of het ook leuk is om meer met muurkaatsen ta gaan doen, of bijvoorbeeld een 
ledenwedstrijd in de winter. 

12. Sluiting 
Auke bedankt alle leden voor de aanwezigheid en sluit de vergadering. 


