Notulen voorjaarsledenvergadering K.F. “Wêz-Wis Tsjom”
Woensdag 27 maart 2019 19.45 uur It Lyntsjepark
Aanwezig namens het bestuur:
Sietze Greidanus, Auke van der Meulen, Janny Wielenga, Douwina Yntema, Johanna Atsma,
Marieke Meinsma, Marrit Strikwerda
Leden:
Lieuwe Bosch, Hennie Yntema, Gerbrich Elgersma, Minke Greidanus, Arie Smedinga, Wieger
Palma, Ype Hiemstra, Hessel Westra, Hauke van der Meulen, Wilco Atsma, Harry Benders, Wietze
Meinsma
Afwezig met kennisgeving:
Janet Aardema, Joukje Meppelink, Thea Vietor, Tabe en Anke, Corina van Wieren, Jancko Bosch
1. Opening
Auke opent de vergadering.
2. Vaststellen agenda
De agenda is akkoord, er zijn geen punten die moeten worden toegevoegd.
3. Aftreden bestuursleden/voorstellen nieuw bestuurslid Marrit Strikwerda
Janny Wielenga, Sietze Greidanus, Thea Vietor en Auke van der Meulen zullen aftreden uit het
bestuur. Wij willen hun hartelijk danken voor hun inzet de afgelopen jaren.
Daarentegen schuift Marrit Strikwerda aan in het huidige bestuur. Het bestuur bestaat op dit
moment uit vijf bestuursleden. Komend seizoen zal er daarom vaker een oproep worden gedaan
op de leden.
Johanna zit de vergadering voor
4. Ingekomen stukken/mededelingen
Er is een wijziging aangebracht bij de kabouters van Wêz-Wis Tsjom. Vanaf het moment dat een
kind 6 jaar wordt mag het meedoen aan de kaboutertrainingen. Hoe meer zielen hoe meer
vreugd!
5. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 4 april 2018
In de notulen van de voorjaarsvergadering 2018 staat genoemd; Siebe en Griet, dit moet zijn Siebe
en Ytsje. Daarnaast is Marco Hoekstra niet de nieuwe voorzitter van de KNKB maar de directeur.
Dit zal worden aangepast.
6. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag staat inmiddels op de website. Eventuele opmerkingen ontvangen wij graag per
mail zodat wij dit aan kunnen passen.

7. Toelichting financieel jaarverslag 2018 / bevindingen kascommissie
Janny licht de cijfers toe.
Onderstaand de bijzonderheden uit het overzicht;
In 2018 hebben we twee maal de opbrengst van de kantine ontvangen. Hetzelfde geldt voor de
rente van de lening van de SBST, in 2017 hebben we dit tweemaal ontvangen, en in 2018 is dit van
één jaar geweest.
Gerbrich en Minke, leden van de kascommissie, hebben de boeken gecontroleerd en akkoord
bevonden.
Vraag van Wieger: is de huur veranderd van de SBST?
Nee, het bedrag aan huur is een vast bedrag per kwartaal. Het bedrag dat in een boekjaar wordt
geboekt is afhankelijk van de ontvangen facturen. In 2018 hebben we kwartaal 3 en 4 van 2017 en
1 en 2 van 2018 betaald.
Vraag van Arie: waar kopen wij de kaatsballen?
Bij kaatsatelier Scheepvaart uit Makkum.
Minke heeft nu twee jaar de financiën gecheckt, bedankt hiervoor. De vervangster voor Minke is
Hennie Yntema.
Pauze
8. KNKB/Federatie
Federatie: het bestuur zit in zwaar weer op dit moment, er zijn nog twee bestuursleden.
Donderdag 28 maart vindt de voorjaarvergadering plaats. Hier zal dit een onderwerp op de agenda
zijn.
KNKB: Johanna is samen met Arie en Anita bij de algemene vergadering van de KNKB geweest. Er
hebben een aantal stemrondes plaatsgevonden tijdens deze vergadering. Een conclusie van ons
bestuur is dat we de ledenvergadering van Wêz-Wis Tsjom volgend jaar proberen te plannen
voorafgaand aan de algemene vergadering van de KNKB. Zodat alle leden hier ook een stem in
kunnen hebben. De volgende punten zijn eruit gekomen:
•
•

•
•
•

De keats blijft vier keer in het jaar verschijnen.
Naar de Freule en de Ald Meijers mag er maar 1 partuur per vereniging deelnemen. Voor
alle categorieën geldt dat vanaf nu meerdere parturen aan de Nederlandse
Kampioenschappen mogen deelnemen.
Bij de hoofdklasse geldt nu een andere verhouding qua vrijeformatie en door elkaar loten
wedstrijden. Dat is nu 20 wedstrijden vrije formatie en 10 door elkaar loten wedstrijden.
Er zal gerouleerd worden met de door elkaar loten wedstrijden, dat niet elk jaar dezelfde
verenigingen deze wedstrijden hoeven te houden.
Beetgum heeft een amendement aangevraagd voor de vier klassiekers om niet mee te
rouleren in het punt hierboven en dit is geaccepteerd.

9. Wedstrijdagenda 2019
Een aantal wijzigingen in de bestaande wedstrijdagenda;
• Lyntsjedamespartij: niet op 16 juni, maar op 26 mei.
• Teatsen vindt plaats op 6 juli
• Ouder en kind is tegelijk met de Franekeradeel partij, dit omdat de federatie deze partij
last minute heeft gewijzigd – dit nemen we mee in de jaarvergadering
De wedstrijdagenda zal worden aangepast, opnieuw gemaild en op website gezet.
10. Samenwerking verenigingen - omnivereniging
Op dit moment bevinden we ons in fase drie. Er lopen nu een aantal praktische zaken zoals; de
samenstelling van de besturen, het ontwikkelen van de naam van de omnivereniging en de
toekomstige kleuren van de vereniging.
11. Rondvraag
De kaatsmuur komt ter sprake; er is een commissie bezig met het realiseren van een kaatsmuur in
Tzum, dit zit nog in een ontwikkelingsfase, er zijn nog geen concrete plannen.
Opmerkingen Arie:
• 11 mei; jammer dat er dan een ledenpartij is in verband met een drukke agenda met
wandeltochten etc.
• Daarnaast is het erg jammer dat er met de soepactie niet veel senioren hebben geholpen.
12. Sluiting
Johanna sluit de vergadering af.

