
Notulen van de Extra Ledenvergadering op dinsdag 30 september 2014 
 

Aanwezig: Gert-Jan Jorna, Joop Damsma, Jaap van der Wal, Cor Knol, P. van Zuiden, A. 
Bootsma, G. Terpstra, Pieter Feenstra, Gert-Jan Abma, B. Ziengs, G. IJpma, J. de Boer, Jan 
Houwer, Peter Siemensma , Hollie de Jong, Ane Norder, Koos van der Veen, Frans 
Boersma, Clara Houtsma, Janneke Pagels, Johan Bekema, Johan Bruinsma en Lammert 
Leeuwen. 
 

1. Opening 

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de overige 22 aanwezige leden van harte welkom 

op de Extra Ledenvergadering van Kaatsvereniging Bolsward die plaatsvindt in de 

kantine op ’t Oordje. Er is een speciaal woord van welkom voor de heren Koos van 

der Veen en Ane Norder. 

Voorzitter Leeuwen memoreert het overlijden van erelid Frans van der Hauw.  Frans 

wordt staande door de aanwezigen met een minuut stilte herdacht. 

 

  

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken 

 

Mededelingen 

De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Grytsje van der Sluis, 

Jantje en Rudy Huitema, Rein Huisman, Roel Venema, Géjanna Dijkstra-Buma, 

Bertus Veldman, Marike Beckers, Klaas Zijlstra, Trijntje Groenhout, Arno Eisma, 

Tamara Ziengs en Johan Binnema. 

Lammert Leeuwen deelt mee dat KV Bolsward het afgelopen seizoen financieel een 

slechter seizoen heeft gehad in vergelijking met voorgaande jaren en dat het dit jaar 

niet mogelijk is om de vrijwilligers, als dank voor hun inzet, een etentje bij de chinees 

aan te bieden. 

Géjanna Dijkstra heeft te kennen gegeven dat ze de komende Najaarsvergadering 

als bestuurslid aftredend is en niet herkiesbaar. Het benaderen van kandidaten om 

het bestuur aan te vullen, verloopt zeer moeizaam. 

 

3. Notulen Voorjaarsvergadering 27 maart 2014  

De notulen van de Voorjaarsvergadering 27 maart 2014 worden zonder vragen en/of 

opmerkingen door de vergadering goedgekeurd. 

 

4. Goedkeuring (nieuwe) statuten 

  
Na een korte verduidelijking en met een kleine tekstuele aanpassing werden de 

nieuwe statuten unaniem door de algemene vergadering vastgesteld.  

De tekstuele aanpassing betreft blz. 3 artikel 7 punt 5a: toegevoegd dient te worden; 

opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden. Tevens dient 

toegevoegd te worden op blz. 4 artikel 9 punt 4: …- hetzij in het clubblad, hetzij via 

de website van KV Bolsward, hetzij door middel van een schriftelijke kennisgeving- 

mededeling aan de leden. 



 

Het vervolg is nu dat de nieuwe statuten bij de notaris moeten passeren. Dit zal nog 

in oktober gebeuren zodat de nieuwe statuten binnen enkele weken van kracht 

worden. 

 

5. Privatisering kleedaccommodatie 

Het verloop van het proces van de privatisering werd door Ane Norder en Koos van 

der Veen in het kort geschetst. Het belangrijkste is wel dat de kaatsvereniging de 

kleedkamers en de berging via een recht van opstal in eigendom krijgt. Voor het 

achterstallig onderhoud komt er een bedrag van de gemeente. Daarnaast is de 

kaatsvereniging verplicht om een nieuw asbestvrij dak op de kantine te leggen. Dit 

betekent dat het grootste deel van de ontvangen afkoopsom opgaat aan een nieuw 

dak voor de kantine. 

Na de toelichting door Ane en Koos besloot de vergadering unaniem dat de 

privatisering door moest gaan. Lammert Leeuwen bedankt Ane Norder en Koos van 

der Veen voor hun werkzaamheden en inzet bij de onderhandelingen met de 

Gemeente Súdwest-Fryslân, wat wordt bevestigd met een applaus. Verevolgens 

verzoekt Ane Norder om iop de hoogte te worden gehouden betreffende de verdere 

ontwikkelingen van de accommodatie. 

 Ook deze privatisering zal naar verwachting nog deze maand bij de notaris worden 

afgerond.  

 

Daarna vertelde Frans Boersma nog iets over de samenwerking met 

buurtvereniging De Blauwpoort. De vergadering gaf het bestuur nog een aantal tips 

mee over de samenwerking. Deze zal het bestuur ter harte nemen. 

De bouwcommissie (BC) bestaat uit de volgende personen: 

Namens de kaatsvereniging zijn dat Piet van Zuiden, Jan Rijpma, Bauke Cuperus 

en Frans Boersma. Namens de buurtvereniging Blauwpoort is dat Simon Brattinga. 

 

6. Rondvraag 

 

Ane Norder, Johan Bekema en Berend Ziengs benadrukken ieder om de 

samenwerking met buurvereniging Blauwpoort juridisch goed te onderbouwen en 

afspraken over het gebruik van de accommodatie schriftelijk vast te leggen. 

 

Johan Bruinsma wijst erop om bij de verbouwing rekenschap te houden met onze 

sponsoren. 

 

Joop Damsma merkt op dat bij de uitvoering van de verbouwing van de 

accommodatie door zelfwerkzaamheid van de leden veel geld bespaard kan worden. 

 

Gerard Ypma brengt het idee naar voren om het terras van een luifel te voorzien. Dit 

voorstel is een aandachtspunt voor de bouwcommissie.  

 
 
 



 
7. ‘De slimste kaatser van KV Bolsward’  

 

Tot slot was er nog de verkiezing van de ‘slimste mens van KV Bolsward’. Na de 

beantwoording van 40 meerkeuze vragen bleek Clara Houtsma de slimste. Zij had 

32 van de 40 vragen goed en dat was goed voor een gevuld schoonmaakpakket. Op 

de 2de plaats eindigden Allard Bootsma, Jaap van der Wal en Peter Siemonsma, die 

allen 30 vragen goed hadden. Na loting ging de tweede prijs naar Allard Bootsma 

(snertpakket), de derde prijs naar Jaap (een bruine bonensoeppakket) en de vierde 

prijs naar Peter (8 rollen toiletpapier). 

 

8. Sluiting 

 

Lammert Leeuwen bedankt de aanwezigen voor zijn/haar inbreng en wenst iedereen 

een wel thuis. 

 
 
 
 

 

 
 


