
 

Notulen van de Voorjaarsvergadering van KV Bolsward op 27 maart 2014 

Aanwezig: Clara Houtsma, Suzanne Bosma, Trijntje Groenhout, Gert-Jan Jorna, 

Johan Bruinsma, Jan de Boer, Pieter Feenstra, Hollie de Jong, Piet van Zuiden, Joop 

Damsma, Allard Bootsma, Gijsbert Knol, Cor Knol, Jan Houwer, Hendrik Bouwhuis, 

Klaske Bouwhuis, Rutger Vallinga, Feikje Bouwhuis, Rinze Steneker, Laas van 

Straten, Frans van der Hauw, Wopke Stienstra, Frans Boersma, Bertus Veldman, 

Willem Nieuwenhuis, Janneke Pagels en Géjanna Dijkstra-Buma. 

 

1. Opening 

Voorzitter Willem Nieuwenhuis heet de overige 26 aanwezige leden van harte welkom op de 

Voorjaarsvergadering van de Kaatsvereniging Bolsward die plaatsvindt in de kantine op ’t 

Oordje. Er is een speciaal woord van welkom voor erelid Frans van der Hauw.          

Voorzitter Nieuwenhuis memoreert het overlijden van Marja Minkema op 9 februari 2014 op 

52 jarige leeftijd. Ze was van 1992 – 1999 bestuurslid van K.V. Bolsward. Naast haar 

bestuurlijke functie  heeft ze jarenlang deel uitgemaakt van de redactie van ons clubblad ‘de 

Opslag’. We zullen Marja Minkema herinneren als iemand die zich actief heeft ingezet voor 

de kaatssport in Bolsward. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stukken 

 Er is 1 ingekomen stuk, te weten de beschrijvingsbrief voor de Algemene 

Voorjaarsvergadering van de K.N.K.B. op donderdag 3 april 2014. Dit punt wordt 

verderop in deze vergadering behandeld. 

 

Mededelingen 

 Er heeft zich een aantal leden afgemeld voor de vergadering die door de 

voorzitter even worden genoemd. Het betreft Roel Venema, Ane Norder, Auke 

Koopmans, Jeroen Kloosterman, René Tiesma, Jappie de Boer, Berend Ziengs, 

Ype Bonnema, Rudie en Jantje Huitema en Jurgen Buren. 

 Onderzocht wordt of het mogelijk is om op ’t Oordje een kaatsmuur te realiseren. 

Dit betekent extra trainingsmogelijkheden voor de jeugd en het introduceren van 

een nieuwe kaatsvariant. De kosten hiervan zijn aanzienlijk en diverse fondsen 

zijn inmiddels aangeschreven om dit project financieel te ondersteunen. 

 KV Bolsward is in onderhandeling met de Gemeente Súdwest-Fryslân over de 

afkoopsom betreffende de clubgebouwen. 

 Lammert Leeuwen heeft de Federatievergadering WBW bezocht en kan 

meedelen dat de kaatsers van de Federatie Sneek e.o. met ingang van dit 

seizoen kunnen deelnemen aan de wedstrijden van de Federatie WBW. Ook is 

het toegestaan dat de kaatsers van de Federatie WBW aan de wedstrijden van de 

Federatie Sneek e.o. op vrijdagavond kunnen deelnemen. Op deze manier wordt 

het wedstrijdaanbod vergroot en kan het aantal parturen toenemen. 



- Om de deelname voor de meisjes- en jongenscategorieën te stimuleren 

worden voor deze leeftijdsgroepen aparte wedstrijden georganiseerd. 

Voorheen waren deze categorieën ingedeeld bij de seniorenwedstrijden. 

- In 2015 bestaat de Federatie WBW 65 jaar en dit zal uitgebreid gevierd 

worden in Kimswerd; het dorp waar de Federatie WBW is opgericht. 

  

3. Notulen Najaarsvergadering 14 november 2013   

 

De notulen van de Najaarsvergadering 14 november 2013 worden zonder vragen 

en/of opmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2013  

Het Jaarverslag 2013 wordt zonder op- en aanmerkingen door de vergadering 

goedgekeurd. 

 

5. Financieel verslag 2013 

Penningmeester Lammert Leeuwen deelt mee dat KV Bolsward financieel gezien in 

2013 een geweldig jaar heeft gehad. De exploitatierekening sluit met een batig saldo 

van € 9.579,- (vorig jaar: € 2.361). in grote lijn is de verbetering van het resultaat als 

volgt te analyseren: Geen receptie, hogere eigen bijdragen trainingen, hogere kosten 

trainingen, hoger resultaat opbrengst kantine voornamelijk als gevolg van het mooie 

weer in het Hoofdklasse weekeinde. 

Lammert Leeuwen merkt op dat bij het resultaat we wel rekening moeten houden dat 

het financieel toekomst perspectief niet al te gunstig is. De sponsoring staat als 

gevolg van de nog steeds voortdurende economische crisis onder druk, de 

privatisering van de clubgebouwen gaat de nabije toekomst veel geld kosten, het 

ingezette jeugdbeleid vergt meer financiële middelen en de jeugdsportsubsidie valt 

de komende jaren weg. 

De aanwezigen hebben geen vragen over de aangeleverde cijfers en tonen zich 

ingenomen met de financiële gang van zaken in 2013. 

 

6. Verslag kascommissie 

De kascommissie, bestaande uit Pieter Feenstra en Wopke Stienstra, heeft het 

Financieel Verslag 2013 gecontroleerd. Namens de commissie verklaart Pieter 

Feenstra dat de boekhouding correct is bevonden en dat er dus decharge kan 

worden verleend aan de penningmeester. 

 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Willem Nieuwenhuis verklaart zich bereid aftredend lid Pieter Feenstra te vervangen. 

Hij zal volgend jaar samen met Wopke Stienstra de kascommissie vormen. 

 

8. Pauze 

9. Bestuursverkiezing   



Willem Nieuwenhuis is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Sinds 2011, bij de 

invoering van het nieuwe bestuursmodel, is Willem Nieuwenhuis voorzitter van KV 

Bolsward. Voorzitter Lammert Leeuwen benadrukt tijdens het afscheidswoordje  de 

samenwerkende en bindende kwaliteiten als voorzitter van Willem Nieuwenhuis en uit 

waardering voor de inzet wordt Willem Nieuwenhuis een attentie en een bos bloemen 

overhandigd. 

Voor de functie van penningmeester heeft Clara Houtsma zich verkiesbaar gesteld en 

ze wordt bij acclamatie benoemd, wat wordt bevestigd met een applaus. 

                                                                                       

10. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 

3 april 2014 

 

In de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de KNKB op 3 april staan 

een aantal punten die door Lammert Leeuwen worden toegelicht. 

- Er is over 2013 een negatief saldo van € 35.000,-. 

- Mededeling verdere ontwikkelingen KNKB en de Hoofdsponsor. 

- Aanpassingen en controle kaatshandschoen. 

- Aangepaste ranking. 

- Wedstrijdstramien 2015. In de afgelopen periode is besproken in hoeverre de 

wedstrijdagenda van 2015 moet worden aangepast om te kunnen voldoen 

aan de eisen van de huidige tijd, qua ontspanning, vrije tijdsbesteding en 

aantrekkelijkheid. Hoe kunnen deze eisen in een nieuwe wedstrijdagenda 

worden verwerkt met het oog op het aantal wedstrijden, aantal parturen, welke 

wedstrijddagen e.d. Bijv. de rol van de ouders, de belastbaarheid van de 

huidige agenda, afstand enz. Wat moet er behouden worden? Wat kan in de 

toekomst worden veranderd? Over het nieuwe wedstrijdstramien van 2015 is 

op dit moment nog veel onduidelijk. 

- (Her-) benoemingen diverse commissie. 

 

11. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 3 april 2014 

 

Vanwege de inhoud van de agendapunten is er geen animo om KV Bolsward te gaan 

vertegenwoordigen tijdens de Algemene vergadering van de K.N.K.B. op 3 april 

2014. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

12. Keurmeesters 

 

Géjanna Dijkstra-Buma deelt mee dat het afgelopen seizoen er te veel keurmeesters 

afwezig waren tijdens de K.N.K.B.-wedstrijden. (Te) veel keurmeesters blijven weg 

zonder zich af te melden en voor vervanging te zorgen. Hierdoor worden de 

aanwezige keurmeesters extra zwaar belast en komt de organisatie van deze 

wedstrijden in gevaar. Het is de verantwoording van alle leden van KV Bolsward en 

ook hiervoor geldt het motto: Vele handen maken licht werk! 

Voorgesteld wordt om de ouders van de (nieuwe) jeugdkaatsers te benaderen om als 

keurmeester te willen fungeren. 

Willem Nieuwenhuis biedt aan om als hoofdkeurmeester te fungeren tijdens de 

K.N.K.B. Hoofdklasse wedstrijd Dames Uitnodiging op vrijdag 11 juli. 



 

13. Rondvraag 

 Pieter Feenstra stelt voor om € 3,- als inleg voor het nachtkaatsen te vragen 

van de deelnemers. Er wordt dan geen onderscheid gemaakt tussen leden en 

niet-leden. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 Pieter Feenstra maakt een compliment voor de inrichting van de stand van KV 

Bolsward tijdens de Jeugdsponsoractie van de Poiesz Supermarkten, maar 

spreekt zijn teleurstelling uit over de weinige jeugdleden die tijdens de 

actiedag aanwezig waren. 

 Pieter Feenstra informeert naar de vervanging van de hoekijzers voor de 

kwaadpalen van het kaatsveld. Lammert Leeuwen antwoordt dat de nieuwe 

hoekijzers voor aanvang van het seizoen gereed zijn. 

 Pieter Feenstra maakt een compliment voor de samenstellers van het 

clubblad ‘de Opslag’: Het ziet er keurig verzorgd uit!  

 De Jeugdcommissie informeert of de opbrengst van de Poiesz-actie besteedt 

kan worden aan nieuwe afdelingstenues voor de jeugdkaatsers. Lammert 

Leeuwen zegt toe dit voorstel te bespreken in een volgend overleg met de 

Jeugdcommissie. 

 Rinze Steneker vraagt aan de Competitieleiders van de Senioren om de 

meisjes en jongens op niveau in te delen. Deze categorie kaatsers moeten 

zich nog verder als kaatser ontwikkelen en hebben uitdaging nodig. 

 Gijsbert Knol stelt voor om bij het Competitiekaatsen voor Senioren het 

Zaalkaatsreglement in te voeren. Besloten wordt om in overleg met de 

Competitieleiders de eerste competitieavond het Zaalkaatsreglement toe te 

passen. Vervolgens kan geconcludeerd worden hoe het vervolg van de 

competitieavonden zal verlopen. 

 Jan Houwer stelt voor een buitenlamp aan te schaffen. Lammert Leeuwen 

gaat akkoord met dit voorstel. 

 Wopke Stienstra informeert waarom de afsluiting van het seizoen in plaats 

van op zondag dit jaar op zaterdag wordt georganiseerd. Geantwoord wordt 

dat dit is gebeurd op verzoek van de leden. 

 Bertus Veldman merkt op dat het kaatsterrein er prima bijligt en dat er netten 

zijn ophangen tussen de tuin van mevrouw Berkhout en het kaatsveld. Hij 

vraagt de aanwezigen te applaudisseren voor de heren Jan Tiesma en Laas 

van Straten voor hun werkzaamheden en voor de vrijwilligers die de netten 

hebben opgehangen. 

 Bertus Veldman vraagt assistentie in de kantine tijdens de tweekamp Den 

Haag-Bolsward op zaterdag 3 mei. Klaske Bouwhuis stelt zich hiervoor 

beschikbaar. 

 Voor het komende seizoen zal Bertus Veldman binnenkort een aantal leden 

benaderen voor assistentie in de kantine.  

 Feikje Bouwhuis informeert of het mogelijk is dat er nieuwe afdelingstenues 

voor de dames kunnen worden aangeschaft. Dit verzoek zal meegenomen 

worden bij het onderwerp vervanging/aanschaf afdelingstenues. 

 

 

 

 



14. Sluiting    

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Willem Nieuwenhuis de vergadering en 

overhandigt hierbij de voorzittershamer aan Lammert Leeuwen. Willem Nieuwenhuis 

bedankt de aanwezigen voor zijn/haar inbreng en voor het vlotte verloop van de 

vergadering. Vervolgens wenst Willem Nieuwenhuis iedereen een wel thuis.                                                               

 

 

 


