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AGENDA ALGEMENE VERGADERING KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND 

 
Donderdag 20 november 2014 
Tulip Inn De Valk – Franeker 
Aanvang: 19.30 uur 
 
             

 

1. Opening 
 

2. Mededelingen en ingekomen stukken: 
-  Hoofdsponsor FB Oranjewoud  
- Nieuw sponsorplan KNKB 2.0 presentatie dhr. Jan van Erve 
-  Afscheid bondscoach dhr. P.Tienstra 
-  Kaatsmuseum 
-  Inbreng de heren J.W. van Beem en T. de Jong  
 

3. Ontwikkelingen op gebied van: 
- Ranking  
- Kaatshandschoen en kaatsbal 
- Wedstrijdstramien   
- Eenlingenbeleid 
- Contributiebeleid 

 
4. Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 3 april 2014   

 
5. Vaststellen Jaarplan 2015, thema Samenwerken en Innoveren 

 
6. Vaststellen Begroting 2015 

 
7. Voorstel Hoofdbestuur m.b.t. wijziging Statuten KNKB m.b.t. tuchtrechtspraak 

Seksuele Intimidatie, wijziging Dopingreglement en digitale communicatie met 
verenigingen/federaties. 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 
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Punt 3:  Ontwikkelingen op het gebied van 

 
Ranking 
In het Meerjarenbeleidsplan 2013 – 2017 is als doelstelling onder Ambitie 2 ‘Verbeteren technische 
ontwikkeling’  een goed werkende ranking voor alle prestatieve categorieën opgenomen.  
In 2013 is een aanvang met de ranking gemaakt voor de categorieën senioren, zowel Dames als 
Heren. Er is een periode van drie jaar voor uitgetrokken om een goed functionerende ranking tot stand 
te brengen. Na het wedstrijdseizoen 2014 hebben evaluaties met bestuurders van verenigingen, 
kaatsers, trainers, coaches en ander betrokkenen plaatsgevonden. Het hoofdbestuur is van 
voornemens in 2015 de ranking op een aantal punten te wijzigen.  
Waar in 2013 en 2014 werd gerankt op basis van vrije formatie en d.e.l.wedstrijden, wordt nu een 
aanpassing doorgevoerd door alleen te ranken op vrije formatiewedstrijden. Door de d.e.l.wedstrijden 
kwamen omstandigheden naar voren die niet het gewenste beeld van de ranking gaven. Op basis van 
de v.f.ranking worden de kaatsers nu ook ingedeeld voor de d.e.l. wedstrijden.   
Andere aanpassingen worden op dit moment nader uitgewerkt. U wordt op de najaarsvergadering 
daar verder over geïnformeerd.  
Op de najaarsvergadering van 2015 zal een voorstel worden gedaan voor de definitieve  invoering van 
een  rankingsysteem.    
 
Ontwikkelingen kaatshandschoen en kaatsbal 
Om het spelbeeld te verbeteren wordt de kaatshandschoen verder aangepast. Het polsleertje ofwel 
het achterleertje van 1,5 wordt uit de handschoen verwijderd. Dit achterleertje moest soepel zijn maar 
in de praktijk was dit niet het geval en was moeilijk door de wantencommissie te controleren. Door dit 
te verwijderen blijft er enkel de nap van 6,5 cm. over. Direct onder de nap komt de stiknaad en bestaat 
het leer naar de pols uit één enkele laag leer. Hierdoor wordt manipulatie bemoeilijkt. De aangepaste 
handschoen geldt voor het aankomende seizoen alleen voor de Heren en Junioren. In 2016 komen de 
andere categorieën aan de beurt.  
Verder is de KNKB bezig met de wantencommissie uit te breiden en wordt nagedacht in hoeverre 
scheidsrechters meer een rol in de controle kunnen hebben. Een adequate en structurele controle is 
beslist noodzakelijk. 
Tegelijkertijd gaat de KNKB op zoek naar een vertragende kaatsbal. De huidige bal is door de jaren 
heen kleiner, harder en zwaarder geworden. In relatie met de huidige handschoen blijft de slagkracht 
te groot en is het spel teveel op de boven geënt.          
In 2015 worden andere ballen getest. Mochten de aanpassingen van de kaatshandschoen en kaatsbal 
niet voldoende zijn om het spelbeeld zo optimaal mogelijk te beïnvloeden, dan wil de KNKB na 
wedstrijdseizoen 2016 nagaan of wijzigingen van spelregels e.e.a. ten goede komen.   
 
Wedstrijdstramien 2015 
Het wedstrijdstramien voor 2015 wordt aangepast. De wedstrijdkalender wordt verder hervormd, er 
wordt geëxperimenteerd op een andere wedstrijdopzet, gericht op minder lange dagen. In 
samenwerking met de federaties komen er  regiowedstrijden op de agenda. Wat de hoofdklas betreft 
wil de KNKB naar wedstrijden met 8 parturen. De wedstrijden moeten sneller, korter en flitsender. 
Daarnaast wil de KNKB naar een Grand Slam-serie waarbij wedstrijden worden gespeeld met 12 
parturen, dit om naast de PC  meer hoogtepunten in het wedstrijdseizoen  te krijgen. 
Nu de Damescategorie zich steeds meer uitbreidt, vindt de KNKB het van belang om ook in die 
categorie een aantal tweede klas-wedstrijden te plannen, om aan de onderkant nog meer parturen 
aan zich te binden. De KNKB denkt dat de tweede klas een aantrekkende werking kan hebben.        
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Punt 4:  Concept verslag van de Algemene Vergadering van 3 april 2014,  
  aanvang 19:30 uur in Tulip Inn De Valk te Franeker 
 
Aanwezig hoofdbestuur: 

 S. Saakstra, voorzitter 

 S. Groustra, penningmeester 

 T. Dijkstra, wedstrijdzaken 

 A. Breeuwsma-Breimer, verenigingen en federaties 
Aanwezig bondsbureau: 

 G. Faber, bondsdirecteur 

 T. van der Meulen 

 A.H. Helvrich – Riem, notulist 

 N. Adema-Houthuijse, notulist 
Aanwezige ereleden: 

 W. Brouwer 

 J. Kuipers 

 Th. R. Piersma 

 T. Prins 

 S. Saakstra 

 E.L. Vogels 
Aanwezig PC bestuur: 

 J. Westra, tevens erelid 

 J. Bosgra 

 S. Volberda 
Aanwezige genodigden: 

 G.A. de Boer 

 T. Boomstra 

 J. van der Meij 

 J. Dijkstra 

 J. Hiemstra 

 T. Kuipers 

 P. van Duinen 
 
Verenigingen: 
Achlum, Arum, Berltsum, Bitgum, Broeksterwald, Burgwerd, Cornwerd, Damwald, Deinum, Dongjum, 
Dronryp, Dronten, Easterein, Easterlittens, Ee, Exmorra, Ferwert, Franeker, Goënga, Grou, Hartwerd, 
Hitzum, Holwerd, Hommerts-Jutrijp, Huizum, Huns-Leons, Jelsum-Koarnjum-Britsum, Kimswerd, 
Lekkum, Lollum-Waaxens, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Morra-Lioessens, 
Oude Bildtzijl, Peins, Pingjum, Raerd, Reduzum, Ried, Schettens-Longerhouw, Sexbierum, Sneek, 
St.Annaparochie, St.Jacobiparochie, St.Nicolaasga, Stiens, Tzum, Tzummarum, Weidum, Winsum, 
Witmarsum, Wommels, Workum, Wijnaldum en IJlst. 
Federaties: 
Barradeel e.o., Dongeradeel, Littenseradiel, Sneek e.o., Wunseradiel/Bolsward/Workum en 
Zuidwesthoek. 
Afwezig m.k.: 
Akkrum, Bolsward, Buitenpost, Heerenveen, Ingelum, Leeuwarden, Skingen-Slappeterp en Wolsum. 
Er zijn zevenenvijftig verenigingen aanwezig en zes federaties. De vereniging Hitzum is later 
binnengekomen en vertegenwoordigt twee stemmen. Zevenenvijftig verenigingen vertegenwoordigen 
honderd vijfenvijftig stemmen van de in totaal honderdtwintig verenigingen. 
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1. OPENING 
De voorzitter opent om half acht de vergadering met een welkom aan de vertegenwoordigers van de 
verenigingen en federaties, de ereleden, verenigingsconsulenten, kaderleden, leden van de 
Koninklijke Permanente Commissie, genodigden en de pers. 
In zijn openingswoord geeft de voorzitter aan verheugd te zijn over het feit dat de Koninklijke PC de 
KNKB volgt in haar beleid als het gaat om het invoeren van gestuurd loten in seizoen 2014.  
 
 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Ingekomen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van; 
• de ereleden; de heren U. van Dijk en T. Huizenga 
• leden van de KPC; de heren Th. Bakker en J. van der Veen 
• genodigde; de heer F. Dijkstra 
 
De VVK vraagt de vergadering toestemming tot spreekrecht. De vergadering heeft hiertegen geen 
bezwaar. 
 
Mededelingen: 
Voorzitter Sipke Saakstra deelt mee dat er is gesproken met de KPC over kaarten voor vrijwilligers. 
Om hier invulling aan te geven is afgesproken dat in dit kader de KPC drie verenigingen gaat  
uitnodigen. Welke verenigingen dat zijn, is nu nog niet bekend. 
Provincie Fryslân heeft een beleidsplan opgesteld ter stimulering van de Fryske Sporten, het 
zogenaamde ‘Masterplan Fryske Sporten’. De bedoeling hiervan is dat alle kinderen van de 
basisscholen alle Friese sporten één keer hebben beoefend. 
 
Hoofdsponsor 
Voorzitter Sipke Saakstra is verheugd te kunnen melden dat de nieuwe hoofdsponsor van de KNKB, 
ondanks alle perikelen, Stichting FB Oranjewoud is geworden. FB Oranjewoud heeft toegezegd om 
het reeds lopende jaar 2014 hoofdsponsor te willen zijn. Het contract heeft naast een regulier bedrag 
taakstellende opdrachten. FB Oranjewoud heeft de intentie om het contract jaarlijks te verlengen tot 
maximaal vier jaar. Na ieder jaar wordt geëvalueerd.  
FB Oranjewoud heeft veel waardering voor de KNKB en respect voor de sport.  
De nieuwe kleding met FB Oranjewoud als sponsor wordt zo spoedig mogelijk geleverd.  
Op de vraag van de vereniging Dronryp wanneer de ondertekening plaatsvindt, antwoordt Saakstra 
dat ondertekening binnen een week plaats zal vinden.  
 
Directeur Geert Faber heeft de volgende mededelingen: 
Er is ook dit jaar weer een ´Keatsaginda´ uitgebracht. De aanwezige verenigingen hebben een aantal 
agenda’s ontvangen voor hun leden. De verenigingen hebben eveneens een productenboekje 
gekregen waarin informatie staat over de producten die de KNKB de verenigingen en federaties 
aanbiedt met de bijbehorende prijzen.  
Geert Faber attendeert de verenigingen op de cursus ‘Besturen met een Visie’. 
Faber doet tevens een oproep om aan Schoolkaatsprojecten deel te nemen.  
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Kaatshandschoen 
Directeur Geert Faber geeft met betrekking tot de kaatshandschoen de stand van zaken weer. Inzet 
voor seizoen 2014 is dat er weer gekaatst wordt met een handschoen die voldoet aan het 
Kaatsreglement. De lengte van de nap mag niet meer zijn dan 6,5 cm en 1,5 cm voor het onderleertje. 
De stiknaad komt op 8 cm te zitten. 
De Werkgroep Handschoenen, die de controle strenger moet gaan uitvoeren, bestaat inmiddels uit 7 
leden. 
Een eventuele sanctie kan oplopen tot maximaal 12 maanden.   
 
De vereniging Ried vraagt: ´Hoe wordt de soepelheid van de handschoen gemeten en hoe kan dit 
worden gecontroleerd?´ 
 
De vereniging Bitgum: ´Mogen kaatshandschoenen niet meer worden geperst? Hoe wordt dit 
gecontroleerd? Er moet een eerlijke competitie zijn. Er zijn drie handschoenenmakers waarvan één de 
meeste kaatshandschoenen maakt. Is er wel vrije marktwerking? Er is nu een monopolypositie. Wat 
zijn de regels om een licentie te verkrijgen?´ 
 
De vereniging Dronryp: ´Wordt het Kaatsreglement aangepast?’  
 
De heer Geert Faber geeft antwoord op de vragen:  
De soepelheid is subjectief en moeten we objectief krijgen. Er moet eenheid in de controle zijn. Persen 
mag wel bij het inbrengen van de nap, bijpersen daarna is niet meer toegestaan. 
Vrije marktwerking: twee van de huidige licentiehouders hebben op de vraag van de KNKB in de 
negentiger jaren hun baan hiervoor opgezegd. Nu een nieuwe aanvraag voor een 
kaatshandschoenenlicentie is ontvangen, voelt de KNKB zich moreel verplicht de huidige 
wantenmakers tijd te geven om hun bedrijfsvoering hierop in te stellen en eventueel andere 
(neven)inkomsten te bewerkstelligen. De KNKB vindt een periode van twee jaar hiertoe redelijk.  
Het Kaatsreglement wordt voor seizoen 2015 herzien. 
 
De vereniging Dronryp: ‘Een nieuwe licentie kan dus pas over twee jaar ingaan. Een overbrugging van 
twee jaar maakt het wel kwetsbaar.’ 
 
De vereniging Bitgum stelt eveneens vragen over de vrije marktwerking en waarom niet direct nieuwe 
licenties kunnen worden afgegeven. 
 
Faber antwoordt: ‘Er worden jaarlijks 180 handschoenen (inclusief reparaties) geproduceerd. 
Momenteel kunnen de huidige wantenmakers ruim voldoen aan de vraag naar wanten.  Daarnaast 
mag elke nieuwe handschoenenmaker voor kaatsers (14.000 leden) kaatshandschoenen maken, 
behalve voor degenen die op de KNKB-wedstrijden uitkomen’.   
 
Ranking 
HB-lid en portefeuillehouder Technische Zaken en Wedstrijdzaken, de heer Tjeerd Dijkstra, geeft een 
toelichting over de stand van zaken. De werkgroep Ranking heeft het afgelopen seizoen 2013 
geëvalueerd. De werkgroep is momenteel bezig het systeem te optimaliseren. Er is drie jaar voor 
uitgetrokken om de ranking te vervolmaken.  
Er is gesproken met kaatsers, VVK, Technische Commissie en de werkgroep Ranking. 
De uitgangspunten zijn: 
- dynamiek – transparantie - objectiviteit 
- de kaatser verdient zijn eigen plek 
- v.f. gebaseerd op de twee hoogst geklasseerde kaatsers 
- dynamiek 0,75 punt per wedstrijd 
- doorstroming is belangrijk en een stabiel roulatie systeem is noodzakelijk 
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De te behalen punten zijn: 
- alleen op v.f. en d.e.l. –wedstrijden 
- een cyclus van 8 wedstrijden 
- afwezigheid is 2 wedstrijden toegestaan 
 
Door gestuurde loting zakt de dynamiek.  
Er wordt dit seizoen gestart met de door de kaatsers behaalde punten van de laatste acht wedstrijden 
in 2013. 
 
Gestuurde Loting 
Het gestuurd loten wordt dit seizoen ingevoerd bij alle vrije formatiewedstrijden en d.e.l. wedstrijden, 
bij zowel de dames als de heren. Het gestuurd loten kent 4 uitvoeringen, namelijk: 
 
Loting v.f. beperkt:  
- wisselende tegenstanders 
- evenredige verdeling van de nummers 9 en 10 
 
Loting v.f. onbeperkt: 
- bij de dames wordt van de zes parturen er één uitgezet 
- bij de heren wordt van de acht parturen er één uitgezet 
 
Loting d.e.l. beperkt: 
- een eerlijker verdeling en gelijke waardering van parturen waardoor minder invloed op de ranking 
- de spelers die het laagst in de ranking staan over de lijst verdelen 
- v.f. maten niet bij elkaar loten 
 
Loting d.e.l. onbeperkt: 
- loten op basis van functie 
 
De vereniging Ried refereert aan het “gedonder” over de punten. 
De heer Tjeerd Dijkstra geeft aan dat er vorig seizoen al een aanpassing is geweest. 
 
De vereniging Sint Annaparochie heeft twee punten: 
1. De junioren wedstrijden moeten plaatsvinden wanneer hoofdklassers en 1

ste
 klassers vrij zijn. 

2. De opmaak van reglementen over de ranking gaat ad-hoc, dit moet door de AV worden besloten. 
De heer Tjeerd Dijkstra geeft aan; 
1. De juniorenwedstrijden zijn als zodanig ook in 2014 geagendeerd. 
2. De reglementen worden voor 2014 opgemaakt.  
De vereniging Sint Annaparochie vindt dit een zwaarwegend kaatstechnisch onderwerp waarover de 
AV zich moet buigen. Voorzitter Sipke Saakstra laat weten dat de beleidswijziging in 2013 al aan de 
orde is geweest. 
Sint Annaparochie geeft aan het hier niet mee eens te zijn.  
 
De vereniging Witmarsum vraagt naar het loten en bij elkaar zetten. 
Het duurt voor de jongens en meisjes die overgaan naar de junioren en senioren zo langer voor zij 
punten krijgen.  
Het is een partuursport en geen individuele. Het is niet te vergelijken met de tennissport. 
De heer Tjeerd Dijkstra is het er mee eens dat het niet is te vergelijken. Op advies van NOC*NSF is 
deze weg ingeslagen. Het systeem is transparant en objectief. Vorig jaar is het goed opgepakt door de 
kaatsers.  
 
De vereniging Bitgum vraagt naar het zelf loten, zoals ook bij Bolsward en Makkum voor de 
hoofdklasse wedstrijden wordt gedaan. Het is vaak een traditie. Hoe komt het nu met de gestuurde 
loting versus de verenigingen die zelf willen loten? 
De heer Tjeerd Dijkstra geeft aan dat ze daar wel uit zullen komen met betreffende verenigingen.  
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Wedstrijdstramien 2015 
De heer Dijkstra geeft aan dat het wedstrijdstramien 2015 in een strategisch overleg is besproken. 
Uitgangspunten bij het maken van het wedstrijdstramien is, dat het in fases, te beginnen in 2015, moet 
voldoen aan de het maatschappelijk ritme van de huidige tijd. 
 
De vereniging Makkum wil graag dat de aanvullingen digitaal worden toegezonden. 
De Keatsoff: de PC wil graag meedenken om beleid uit te zetten. De parturen ranken zich vanzelf. 
De Keatsoff voor de 16

de
 plek wordt dit jaar op dezelfde wijze gehouden als in 2013. Dit geldt ook voor 

de Dames PC in 2014 of als het niet haalbaar is in 2015.  
Bij de heren zijn dit seizoen 3 cycli en bij de Dames 2. Dit is in overleg met de TC gegaan, De cycli zijn 
voor de stelmomenten en het Langhenkel klassement. 
 
Huisvesting Stichting Kaatsmuseum 
Voorzitter Sipke Saakstra geeft de stand van zaken betreffende het Kaatsmuseum weer.  
Het was voor het Kaatsmuseum niet mogelijk, vanwege te hoge kosten, de huidige locatie boven de 
Friesland Bank in Franeker nog langer aan te houden. De Stichting Kaatsmuseum is inmiddels 
naarstig op zoek naar geldmiddelen voor een andere huisvesting. Zowel de Provincie Fryslân als de 
gemeente Franekeradeel hebben een subsidie toegezegd.  
Vereniging Sint Jacobiparochie doet bij monde van de heer Slager een oproep aan alle verenigingen 
om ook een bijdrage te geven. Bijvoorbeeld € 1,00 per lid. Het Kaatsmuseum is ook voor de 
verenigingen belangrijk vanwege alle aanwezige documentatie, waar zij informatie uit kunnen halen 
voor bijvoorbeeld een jubileumboek. 
 
3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 21 NOVEMBER 2013 
Bij de aanwezige genodigden ontbreekt de heer G.A. de Boer uit Amersfoort. De heer De Boer was 
wel aanwezig.  
Het scheef opslaan: Uitvoeren en volgen en opnieuw ter discussie stellen. 
Punt 6. Begroting FB Cup was € 10.000 en is verlaagd naar € 7.000. 
Het verslag wordt verder zonder op- of aanmerkingen vastgesteld, met dank aan de notulist. 
 
4. VERANTWOORDING 2013 
a. Jaarverslag 2013 
Het Jaarverslag wordt vastgesteld. 
b. Jaarrekening 2013 
De vereniging St. Annaparochie vraagt naar de huisvesting: ´Er moet synergie zijn met de begroting 
van 2015’.  
De vereniging Dongjum vraagt naar het noodfonds voor kleine verenigingen die moeite hebben met de 
organisatie van de hoofdklasse wedstrijd. 
De FB Cup (geoormerkt geld), gesponsord door de Friesland Bank, hoe komt het hier mee? 
De vereniging Dronryp vraagt waarom € 3000 minder beschikbaar voor de organisatie van de FB Cup 
is gesteld. Vraagt verder naar de dubieuze debiteuren en hoe het HB denkt over een commercieel HB-
lid? 
 
Penningmeester de heer S. Groustra antwoordt dat de huisvestingskosten nagenoeg gelijk blijven, ook 
in 2015. 
Voorts kunnen verenigingen nog steeds een beroep doen op het bestaande noodfonds.  
Nu er bezuinigd moet worden, betekent het ook dat de FB cup minder geld krijgt toebedeeld. Het geld 
voor de organisatie van de eindwedstrijd blijft hetzelfde.  
  
Voorstel: Het resultaat in mindering te brengen op de algemene reserves. De vergadering gaat met 
handopsteking akkoord.  
 
De penningmeester wordt door alle aanwezige verenigingen decharge verleend. 
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5. BENOEMINGEN 
Verkiezing leden Beroepscommissie 
Aftredend is de heer P. van der Ploeg. De heer Van der Ploeg heeft aangegeven zich weer 
herkiesbaar te stellen. 
De herbenoeming van de heer Van der Ploeg wordt met applaus bekrachtigd. 
 
Verkiezing leden Strafcommissie 
Aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw T. Heeg-Tamminga. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren 
S. Krap en Sake Saakstra. De herbenoeming van de heren Krap en Saakstra wordt eveneens met 
applaus bekrachtigd.  
Mevrouw Heeg-Tamminga wordt met een mooi boeket bloemen bedankt voor haar inzet gedurende 
een groot aantal jaren. 
De openstaande vacature wordt ingevuld door mevrouw S. Lettinga-Houtsma uit Dongjum. Omdat 
mevrouw Lettinga-Houtsma ook voorzitster is van k.v. ‘Moed en Volharding’ te Dongjum, is 
afgesproken dat zij niet aan besprekingen en eventuele straftoekenning zal deelnemen als het haar 
eigen vereniging betreft. Haar benoeming wordt met applaus van de vergadering bekrachtigd. 
 
Verkiezing leden Reglementencommissie 
Aftredend is de heer S. Hiemstra. De heer Hiemstra heeft aangegeven zich herkiesbaar te stellen. De 
herbenoeming van de heer Hiemstra wordt met applaus bekrachtigd. 
De heer S. Jepkema uit Leons is toegetreden tot de Reglementencommissie. Zijn benoeming wordt 
eveneens door de vergadering met applaus bekrachtigd. 
 
Afscheid bondsmedewerkster mevrouw Ans Helvrich 
Het is mevrouw Ans Helvrich haar laatste AV als medewerkster van het Bondsbureau. Ze gaat in 
september 2014 met pensioen. Ze wordt door bondsdirecteur Geert Faber toegesproken. Hij roemt 
haar inzet en haar betrokkenheid bij de verenigingen en federaties. Hij bedankt haar voor alle 
werkzaamheden die ze voor de KNKB heeft verricht. 
De vergadering bedankt haar met een groot applaus. 
 
6. RONDVRAAG 
De vereniging Makkum vraagt naar de parturenpresentatie van de dames.  
 
De vereniging Dongjum is van mening dat de bijdrage voor de cursus Clubscheidsrechter gratis moet 
zijn in plaats van € 10. 
 
De vereniging Franeker verzoekt om de agenda van de AV in de WIS IN op te nemen. 
FB cup: wanneer is de aangifte? 
Sponsorgelden: de uitstraling van de KNKB richting sponsoren is wel eens negatief. 
Contributiebeleid: voor 1 juli a.s. moet er duidelijkheid richting verenigingen zijn. Voorstellen voor de 
Algemene Najaarsvergadering.  
 
Voorzitter Saakstra geeft aan dat bij een volgende parturenpresentatie de dames beter aan bod zullen 
komen. De bijdrage van de cursus Clubscheidsrechter wordt opnieuw gewogen. 
De agenda van de AV kan niet altijd op tijd klaar kan zijn om in de WIS IN te worden opgenomen.  
Voorstellen voor de AV kunnen tot 8 weken hiervoor worden ingediend. 
Er wordt aan gewerkt aan een nieuw sponsorplan waarbij de sponsors ook beter tegemoet worden 
gekomen. 
 
De vereniging Winsum vindt het jammer dat de ´Kippetjespartij´ niet in de ´Keatsaginda´ is 
opgenomen. 
 
7. SLUITING 
Voorzitter Saakstra geeft aan dat in Valencia van 1 tot 6 september 2014 het WK wordt gehouden. 
Daarna sluit hij om 22.30 uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen 
wel thuis.  
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Jaarplan 
KNKB 2015 

 

Opgesteld aan de hand 
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Inleiding 

 
Voor de invulling van het jaarplan 2015 is gebruik gemaakt van het strategisch beleidsplan 2013-2017 
“Heel Friesland kaatst”. De drie aan het strategisch fundament gekoppelde ambities daarin zijn: 
 
Ambitie 1: Vergroten kaatssport 
De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, het bezoek aan kaatswedstrijden en de 
commerciële waarde van de kaatssport vergroten en daarmee haar positie van een grote sport(bond) 
in Friesland verder versterken.  
 
Uitdaging: Het 'verstevigen top-3 sport in Friesland' qua beoefenaren, ledenaantal, toeschouwers en 
commerciële waarde. 
 
Ambitie 2: Verbeteren technische ontwikkeling 
De KNKB wil de kwaliteit van de kaatsbeoefening verbeteren, zodat kaatsers meer en langer plezier 
aan hun sportbeoefening beleven en de kaatssport aantrekkelijker wordt voor publiek en media.  
 
Uitdaging: vanuit een integrale visie op de ontwikkeling van de kaatser de realisatie van meer 
differentiatie (niveau, spelvormen, spelregels) in de kaatsbond, doorvertaald in een hervormde 
wedstrijdkalender. Het invoeren van een ranking, het spelbeeld aantrekkelijker maken en het 
ontwikkelen van regiovorming en een eenlingenbeleid.  
 
Ambitie 3: Versterken infrastructuur 
De KNKB wil de slagvaardigheid, betrokkenheid en de binding met de leden vergroten. Hiertoe zijn 
aanpassingen wenselijk en benodigd in de besluitvormings-, uitvoerings- en lidmaatschapsstructuur 
van de KNKB.  
 
Uitdaging: Via de herinrichting van een regionale structuur en compactere AV, de realisatie van meer 
betrokkenheid bij de beleidsbepaling en uitvoering van het KNKB-beleid bewerkstelligen. Daarnaast 
een sterk verbeterde uitvoeringsorganisatie (grotere tevredenheid) en het ontwikkelen van een 
aangepast contributiebeleid. 
 
Hierna wordt per ambitie en per thema aangegeven welke acties er in 2015 op het programma staan. 
De leidraad voor 2015 is samenwerking en innovatie. 
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Ambitie 1 Vergroten van de kaatssport 

 

Thema KNKB  Verenigingen Kaatsers Looptijd 

Samenwerking, kennisdeling en 
advisering verenigingen 

++  (1
e
 fase, 

facilitering) 
+ (1

e
 fase) 

++ 
(structureel) 

 2013-2017 

Innovatie opzet 
kaatswedstrijden/evenementen 
(incl. deregulering 
organisatieaspecten) 

+  ++  2013-2015 

Sponsorbeleid ++ +  2014-2017 

Communicatiebeleid ++ + + 2014-2017 

Differentiatie in wedstrijdkalender 
(zachte bal, jeugdwedstrijden) 

++ ++ + 2013-2015 

Schoolkaatsen  ++ ++  2013-2017 

  

 

Samenwerking, kennisdeling en advisering verenigingen 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Met elkaar in gesprek over hoe verenigingen elkaar kunnen 
versterken door samen te werken en kennis uit te wisselen 
en wat daarin de bijdrage van de KNKB kan zijn. Het te 
voeren beleid afstemmen met een Klankbordgroep. 
Organiseren van een tweetal roadshows. 

Q1-Q2 
 
 
 
 

Directeur 
 
 
 

Optimaliseren activiteiten Kaatsacademie/VSK voor 
kwaliteitsverbetering van verenigingen op gebied van 
cursussen, verenigingsondersteuning en (club)arbitrage. 

Q1-Q4 Coördinator KA 
Coördinator VSK 

 
 

Innovatie opzet kaatswedstrijden/evenementen (inclusief deregulering organisatieaspecten) 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Upgraden senioren heren NK. Q1 Werkgroep 

Bevorderen van de organisatie van 
wedstrijden/evenementen qua opzet, uitstraling, gericht op 
toename aantrekkelijkheid voor deelnemers, publiek en 
media. 

Q1-Q4 Directeur 
 

Voor bepaalde wedstrijden/evenementen voorronden 
inplannen. 

Q1 Directeur 

 
 

Sponsorbeleid 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Uitvoering nieuw sponsor- en marketingplan. Q1-Q4 Commercieel Manager 

Opzetten netwerken met bedrijfsleven. Q1-Q4 Commercieel Manager 

Aantrekken wervers van sponsors.  Q1-Q4 Commercieel Manager 
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Communicatiebeleid 

 
Activiteiten 2015  Planning Verantwoordelijk 

Implementatie communicatieplan. Q1-Q2 Directeur 

Optimalisatie site www.knkb.nl Q1-Q2 Directeur 

Optimaliseren communicatie tussen KNKB en haar leden. Q1-Q4 Directeur 

 
Differentiatie in wedstrijdkalender (zachte bal, jeugdwedstrijden) 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Voortzetten differentiatie in kaatsaanbod, qua spelniveau, 
spelvormen en speeldagen. Wedstrijdagenda completeren 
met combiwedstrijden en andere kaatsdisciplines. 
Wedstrijdagenda afstemmen op ranking en aanvullen met 
One Wall Handball.  

Q1-Q4 Directeur 
 

Het bezoeken van wedstrijden aantrekkelijker maken. Q1-Q3 Directeur 

 
 

Schoolkaatsen 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

In samenwerking met de Kaatsacademie en het CIOS 
voortzetten van schoolkaatsprojecten voor  basisschool en 
voortgezet onderwijs. 

Q1-Q4 Coördinator KA 
 

 
 

Eenlingenbeleid 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Afdelingswedstrijden toegankelijk(er) maken voor 
zogenaamde eenlingen 

Q1 Directeur 
 

 
 

Ambitie 2 Verbeteren technische ontwikkeling 

  

Thema KNKB  Verenigingen Kaatsers Looptijd 

Opleidingsvisie (incl. doorvertaling) ++ (Academie) + (trainers)  2014-2017 

Hervorming wedstrijdkalender ++ ++ + 2014-2017  

Invoering ranking ++  + 2013-2015 

Kaatsvaardigheid ++ (1
e
 fase) + / ++ (2

e
 fase)  2014-2017 

Internationale deelname / 
ontwikkeling One Wall Handball 

++ (top) + (breedte) ++ 2013-2017 

 
 

Opleidingsvisie (inclusief doorvertaling) 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Optimalisatie opleiding trainers/coaches, ontwikkeling en 
innovatieve activiteiten FB Oranjewoud Kaatsacademie. 

Q1-Q4 Coördinator KA 

Verdere uitvoering VSK-activiteiten (cursussen, 
masterarbitrage, ondersteuning verenigingen en federaties). 

Q1-Q4 Coördinator VSK 
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Hervorming wedstrijdkalender 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Uitvoering wedstrijdstramien 2015.  Q1-Q4 Directeur 

Uitwerking wedstrijdstramien 2016 tot nieuwe 
wedstrijdagenda.  

Q2-Q4 Wedstrijdzaken  

Monitoren verloop wedstrijdkalender 2015 in relatie met het 
nieuwe stramien. 

Q2-Q3 Wedstrijdzaken 

Het verder regionaliseren van de wedstrijdagenda i.s.m. de 
federaties. 

Q1 Wedstrijdzaken 

 
 

Ranking 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Optimaliseren ranking n.a.v. wedstrijdseizoen 2014. Q1 Directeur 

Aanpassen rankingregels in Kaatsreglement  Q1 Directeur 

Communicatie en evaluatie met kaatsers en betrokkenen. Q1-Q3 Directeur 

 
 

Kaatsvaardigheid 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Samenwerking/faciliteren kaatsscholen m.b.t. trainingen Q1-Q3 Directeur 

Optimaliseren samenwerking Jeugd TC, trainers en 
kaatsscholen. 

Q1-Q4 Coördinator KA 

 
 

Materiaal 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Aanpassen kaatshandschoen (spelbeeld aantrekkelijker 
maken, slagkracht verkleinen en fraude voorkomen) 

Q1-Q2 Directeur 

Controle en handhaving regels kaatshandschoen 
verbeteren  

Q1-Q4 Directeur 

Aanpassen kaatsbal (tussenspel vergroten) Q1-Q4 Directeur 
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Internationale deelname, ontwikkeling One Wall Handball 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Uitvoering geven aan projectplan One Wall Handball met 
daarin drie doelgroepen: sportparticipanten (recreatief), 
wedstrijdsporters en topsporters (internationaal) en vijf 
aandachtsgebieden: ontwikkeling sport en accommodaties, 
opleiding en coaching, competitieopzet, talentontwikkeling 
en internationale deelname. 

Q1-Q4 Projectgroep One Wall 

Uitbreiding activiteiten zachte bal naar inloopevenementen, 
wedstrijden, competitie, demonstraties, workshops, etc. met 
behulp van gemeenten, CIOS, verenigingen en scholen, 
met als doelgebied de provincie Friesland.  

Q1-Q4 Directeur 

Ontwikkelen voorrondes en provinciaal eindtoernooi voor 
kaatsers met de zachte bal (mogelijkheden voor hele 
provincie).  

Q1-Q4 Directeur 

Integreren One Wall- en zachte balagenda in 
wedstrijdagenda  

Q1-Q4 Wedstrijdzaken 

Benoemen technische staf en opmaken plan van aanpak 
internationale wedstrijden t/m 2018 (EK te Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad) 

Q1 Directeur 

 
 

Ambitie 3 Versterken infrastructuur 

 

Thema KNKB  Verenigingen Kaatsers Looptijd 

Regiovorming / herinrichting AV ++ ++  2013-2017 

Optimalisatie 
uitvoeringsorganisatie 

++ +  2014-2016 

Lidmaatschapstructuur ++ + + 2014-2015 

 
 

Herinrichting AV (regio’s) 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Besluitvorming slagvaardiger maken. 
Herinrichting van de AV. 

Q1-Q4 Hoofdbestuur 

Herziening contributiebeleid. Q1-Q2 Hoofdbestuur 
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Optimalisatie uitvoeringsorganisatie 

 
Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Samenwerking: 
Optimalisatie van de uitvoeringswerkzaamheden van het 
Bondsbureau. Samenwerking met Sport Fryslân op het 
gebied van financiële verwerking zal worden onderzocht. 
De gewenste uitbreiding van fte. zal worden ingevuld door 
een strategisch personeelsbeleid, met 
stagiaires/werkzoekenden UWV/gemeenten of  vrijwilligers.    
Optimalisatie afstemming tussen werkgroepen en 
Bondsbureau. Daarbij krijgen de onderwerpen spelbeeld, 
ranking/gestuurde loting, handhaving regels 
kaatshandschoen en wedstrijdstramien 2015 prioriteit. 
Wat betreft de activiteiten op het gebied van VSK en 
verenigingsondersteuning wordt de samenwerking met 
andere sportbonden in Friesland gezocht. 
 
Innovatie: 
Het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen, 
met name op het gebied van het spelbeeld, regiovorming,   
samenwerking verenigingen, lidmaatschapstructuur, 
moderniseren wedstrijdagenda, nieuwe competitievormen, 
alternatieve geldbronnen e.d. Om deze zaken versneld 
binnen 2 jaar af te ronden wordt hiertoe tijdelijk en in 
deeltijd een projectleider aangesteld.   

Q1-Q4 Directeur 

 
 

Lidmaatschapsstructuur 

 

Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Strategisch overleg over lidmaatschapstructuur Q3 Hoofdbestuur 

 
 

Contributiebeleid 

 

Activiteiten 2015 Planning Verantwoordelijk 

Aanpassen afdrachtsysteem Q1 Directeur 
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Punt 6:   VASTSTELLEN BEGROTING 2015 
 

          
        
    Begroting Begroting Afwijking Rekening  
    2015 2014   2013 

A  Baten  Euro Euro Euro Euro 
        

11  Contributies/abonnementen  254.260 259.360 -5.100 260.636 
12  Donaties/giften  4.000 3.250 750 4.000 
13  Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen 57.050 84.410 -27.360 92.886 
14  Subsidieverstrekkers  256.000 226.000 30.000 233.786 
15  Sponsoring en advertenties  200.700 300.200 -99.500 233.761 
16  Opleidingen/cursussen  8.500 9.500 -1.000 4.909 
17  Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen 34.000 34.000 0 18.379 
18  Overige inkomsten  3.250 3.250 0 2.159 
19  Rente  4.000 4.000 0 6.100 

        

  Totaal baten  821.760 923.970 -102.210 856.616 

        
        

B  Lasten      
        

21  Personeelskosten  232.000 232.000 0 239.718 
22  Huisvestingskosten  19.500 25.500 -6.000 18.292 
23  Organisatiekosten  150.200 158.200 -8.000 159.701 
24  Kosten communicatie, promotie en representatie 150.000 145.500 4.500 167.059 
25  Opleidingen/cursussen  91.500 91.500 0 101.228 
26  Trainings- en wedstrijdwezen  118.210 198.970 -80.760 168.648 
27  Sportstimulering  19.100 21.050 -1.950 18.338 
28  Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen 31.250 31.250 0 16.515 

        

  Totaal lasten  811.760 903.970 -92.210 889.499 

        

  Gewone exploitatieresultaat (A - B)  10.000 20.000 -10.000 -32.883 
   

 
     

C  Bijzondere baten en lasten         
        

31  Bijzondere baten   0 0 0 22.731 
32  Bijzondere lasten  -10.000 -20.000 10.000 -25.382 

    -10.000    0 10.000 -2.651 
        

  Resultaat (A - B + C)  0 0 0 -35.534 
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Toelichting op de begroting 2015 

 
Algemeen 
Bij het opmaken van de begroting voor 2015 hebben we te maken met de volgende ontwikkelingen:  

 Bezuinigingen beleidsplan NOC*NSF 2013-2016; voor het boekjaar 2015 is er sprake van een 
verlaging van de inkomsten met 8% ten opzichte van de eerdere raming voor 2015. Hierdoor 
is de eerder verwachte toename van de budgetten (als gevolg van de herverdeeleffecten 
nieuwe financieringsmethodiek) afgeraamd tot per saldo nagenoeg hetzelfde bedrag als voor 
2014. 

 Inkomsten uit sponsoring. Met de hoofdsponsor FB Oranjewoud is een nieuwe overeenkomst 
voor 2015 overeengekomen. Verder blijft het in de huidige economische omstandigheden 
lastig om de inkomsten uit sponsoring op niveau te houden. De netto sponsorinkomsten 
nemen in 2015 af met € 61.500. 

 Het onderbrengen van de selectietrainingen bij de kaatsscholen in de regio levert per saldo 
een verlaging van de uitgaven op van € 16.500.  

 De gevolgen van de overige lagere inkomsten, hogere uitgaven (de zogenaamde autonome 
ontwikkelingen) en nieuw beleid, zijn berekend op € 5.000 positief.  

 Per saldo aldus een te dekken structureel te kort van € 40.000. (-€ 61.500+€ 16.500+€ 5.000) 

 Om dit tekort te dekken zijn de volgende -taakstellende- maatregelen in de begroting 
opgenomen:  
- Personeelskosten: verlagen met € 30.000 
- Bijzondere lasten: verlagen met € 10.000   

 Nieuw beleid structureel: onder de post Organisatiekosten, Commissies/Nieuw Beleid zijn 
opgenomen: inbedden One Wall Handball € 5.000   

 Nieuw beleid eenmalig: onder de post Organisatiekosten, Commissies/Nieuw Beleid zijn 
opgenomen: verdere ontwikkeling One Wall Handball € 5.000.  

 Onder de post personeelskosten is voor 2015 € 30.000 eenmalig opgenomen voor het 
aantrekken van een projectleider innovatie. Ter dekking van de kosten wordt een 
subsidieaanvraag ingediend.  
 

 
  BATEN  Begroting Begroting Afwijking Rekening  
    2015 2014   2013 

     Euro Euro Euro Euro 

11  Contributies/abonnementen      
        
   Contributies   174.800 179.300 -4.500 179.496 
  Aanpassing contributiebeleid (vaste afdr.)  3.200 700 2.500 354 
   Licenties  12.960 12.960 0 13.066 
   Abonnementen  63.300 66.400 -3.100 67.720 
        

    254.260 259.360 -5.100 260.636 

        
Er is m.b.t. de abonnementen rekening gehouden met een daling van het aantal abonnees. 
 

12  Donaties/giften  4.000 3.250 750 4.000 

 
 

13 

  
Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen 

     

        
  Entreegelden wedstrijden  18.350 19.750 -1.400 20.063 
  Selectietrainingen (zie 26) gestopt in 2015  0 27.260 -27.260 26.693 
  Thematrainingen  3.600 3.600 0 290 
  Scheidsrechtersvergoedingen (verenigingen)  22.800 22.800 0 22.654 
  Masseursvergoedingen (verenigingen)  6.200 6.200 0 6.740 
  One Wall Handball  0 0 0 1.384 
  Overige inkomsten   6.100 4.800 1.300 15.062 

    57.050 84.410 -27.360 92.886 
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    Begroting Begroting Afwijking Rekening 
    2015 2014  2013 

    Euro Euro Euro Euro 
14  Subsidies      

        
  VWS ecotax  0 0 0 53 
  NOC*NSF sportopleiding bonden  7.100 6.100 1.000 7.150 
  NOC*NSF sportopleiding bonden extra  0 0 0 750 
  NOC*NSF algemeen functioneren  84.309 84.964 -655 82.837 
  NOC*NSF Leven Lang Sporten  18.727 19.942 -1.215 20.954 
  NOC*NSF Veilig Sport Klimaat miv 2012  71.500 71.500 0 75.448 
  Provincie Fryslân  44.364 43.494 870 43.494 
  Aanvraag Projectleider Innovatie  30.000 0 30.000 3.100 

    256.000 226.000 30.000 233.786 

        
In 2013 is het nieuwe beleidsplan van NOC*NSF 2013-2016 in werking getreden. In de jaren 2013 t/m 
2017 wordt de bestaande financieringsmethodiek zoals die bestond tot en met 2012 geleidelijk 
omgezet naar een nieuwe, voor de KNKB gunstiger, opzet. Helaas is het NOC*NSF door de sterk 
teruggelopen Lotto inkomsten genoodzaakt in 2015 een korting van 8% (in 2014 5%) door te voeren. 
Per saldo houden deze twee ontwikkelingen elkaar in evenwicht. Ook in 2015 wordt weer een bijdrage 
van NOC*NSF verwacht onder de noemer Leven Lang Sporten. Deze subsidie van circa € 18.727 is 
geoormerkt en is ter verhoging van de sportparticipatie. De begrote kosten zijn opgenomen onder het 
onderdeel 21 Personeelskosten.  
Voor de in te zetten Projectleider Innovatie wordt een subsidieaanvraag ingediend. 
 

15  Sponsoring en advertenties      
        
  Hoofd- en subsponsors  137.200 195.700 -58.500 155.753 
  NOC*NSF comp. marketingrechten LOTTO  0 0 0 13.502 
  Af: bijdrage VVK  -32.000 -32.000 0 -32.000 
  Boarding- kleding- en websitesponsors  52.000 55.000 -3.000 59.221 
        

  Subtotaal; reguliere sponsorinkomsten  157.200 218.700 -61.500 196.476 
  Extra sponsorinkomsten met direct daaraan 

gerelateerde uitgaven (2014 incl. kleding) 
 33.000 69.000 -36.000 25.050 

  Advertenties WISIN  10.500 12.500 -2.000 12.235 

    200.700 300.200 -99.500 233.761 

        
De netto sponsorinkomsten (dus rekening houdend met direct daaraan gerelateerde verplichtingen) 
zijn in 2015 met afgerond € 39.000 verlaagd t.o.v. 2013 (zie ook onder 24 en 26)  
 

16  Inkomsten uit opleidingen      
        
  Cursusgeld kaatstrainer 2/3/4  8.000 8.000 0 3.384 
  Cursusgeld overige opleidingen  500 1.500 -1.000 1.525 

    8.500 9.500 -1.000 4.909 

 
 

17  Opbrengst bondsartikelen  34.000 34.000 0 18.379 

 
 

18  Overige inkomsten  3.250 3.250 0 2.159 

 
 

19  Rente  4.000 4.000 0 6.100 

 
 
 

  TOTAAL BATEN  821.760 923.970 -102.210 856.616 
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  LASTEN  Begroting Begroting Afwijking Rekening  
    2015 2014   2013 

    Euro Euro Euro Euro 
21  Personeelskosten      

  Totale personele kosten  202.000 232.000 -30.000 256.118 
  Bij: Leven Lang Sporten (zie 14)  18.727 19.942 -1.215 0 
  Af: verwerkt in salarissen  -18.727 -19.942 1.215 0 
  Af: doorbelast aan VSK  0 0 0 -16.400 
  Projectleider Innovatie  30.000 0 30.000 0 

    232.000 232.000 0 239.718 

        
Toename door periodieke verhogingen volgens de CAO-sport (WOS) en door rekening te houden met 
een algemene (inflatie-) stijging. Afname met € 30.000 als gevolg van het doorvoeren van een 
bezuiniging. 
Voor het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen wordt in 2015 een projectleider 
innovatie aangetrokken. Deze wordt o.a. belast met de volgende onderwerpen; regiovorming, 
samenwerking verenigingen, spelbeeld, modernisering wedstrijdagenda en nieuwe competitievormen. 
Ter dekking van deze kosten wordt een subsidieaanvraag ingediend.  
 

  Gemiddeld aantal fte’s:      
  Vast dienstverband  3,1 3,2 0,0 3,2 

  Tijdelijk dienstverband   0,5 0,4 0,0 1,0 

       3,6    3,6    0,0 4,2 

 
22  Huisvestingskosten      

        

  Totaal   19.500 25.500 -6.000 18.292 

        
Het huurcontract voor kantoorruimte in Heerenveen heeft een looptijd tot 1 juli 2015.  
 

23  Organisatiekosten      
        
  Algemeen  116.000 116.000 0 119.340 
  Af: doorbelast aan VSK  0 0 0 -18.000 
  Commissies/nieuw beleid regulier  13.000 14.000 -1.000 7.412 
  Nieuw beleid structureel  5.000 11.000 -6.000 0 
  Nieuw beleid eenmalig  5.000 6.000 -1.000 40.146 
  Contributies/verzekeringen leden/NOC*NSF  11.200 11.200 0 10.803 

  Totaal   150.200 158.200 -8.000 159.701 

        
De post algemeen bestaat o.a. uit de onderdelen porti, telefoon, licentiekosten, ICT, automatiserings-
kosten/onderhoud ICT, drukwerk, accountantskosten, reis en verblijfkosten, vergaderingen/ 
besprekingen en representatiekosten.  
Onder de post nieuw beleid structureel staan opgenomen; inbedden One Wall € 5.000. Onder 
eenmalig staat opgenomen; verdere ontwikkeling One Wall € 5.000. Het verschil in de lasten nieuw 
beleid 2015 t.o.v. 2014 ad € 7.000 is gemuteerd naar 24 Kosten promotie 
 

24  Kosten communicatie, promotie, 
representatie 

     

        
  Kosten bondsorgaan WIS-IN  74.000 79.000 -5.000 81.026 
  Taakstelling WIS-IN  0 -5.000 5.000 0 
  Kosten promotie  24.000 17.000 7.000 20.458 
  Extra kst. promotie uit extra spons.inkomst.  4.000 0 4.000 10.958 
  Subsidie stichting kaatsmuseum  10.000 14.000 -4.000 14.000 
  Representatiekosten/interne PR  32.000 24.500 7.500 30.060 
  Extra Repr./interne PR betaald uit (extra) 

sponsorgelden  
 6.000 16.000 -10.000 10.557 

  Totaal   150.000 145.500 4.500 167.059 



Algemene Vergadering KNKB 20 november 2014 
 

        
     Begroting Begroting Afwijking Rekening  
    2015 2014   2013 

    Euro Euro Euro Euro 
        

25  Opleidingen      
        
  Kaatstrainer 2/3/4  17.500 17.500 0 16.340 
  Overige opleidingen  2.500 2.500 0 130 
  Veilig Sport Klimaat  71.500 71.500 0 84.758 

    91.500 91.500    0 101.228 

        
De inkomsten voor VSK staan onder 14 Subsidies  

        
        

26  Trainings- en wedstrijdwezen      
        
  Trainingen/Kaatsacademie  10.270 55.030 -44.760 60.801 
  Wedstrijden  

0 0 0 0 

                    NK-wedstrijden  35.000 38.000 -3.000 30.492 
                    Overige wedstrijden  1.750 1.750 0 1.754 
                    Overige wedstrijden dekking 

                  door extra sponsor inkomsten 
 13.300 13.300 0 16.687 

                    Internationale activiteiten regulier   5.000 5.000 0 5.209 
                    Internationale activiteiten (WK)  1.250 1.250 0 1.250 
                    Kosten scheidsrechters  18.540 18.540 0 17.989 
                    Medische begeleiding/massage  12.700 12.700 0 12.563 
                    Tribunes/mobiele kaatsmuur  5.500 5.500 0 5.094 
                    Muurkaatsen en Jeu de Pelote  4.100 4.100 0 5.406 
                    Overige kosten wedstrijdwezen  10.800 43.800 -33.000 11.403 

  Totaal  118.210 198.970 -80.760 168.648 

        
Door onderbrengen van de trainingen bij de kaatsscholen in de regio zijn de kosten verlaagd met 
afgerond € 44.000. De kosten van de kaatsacademie zijn met € 1.000 verlaagd. 
In 2013 zijn de kosten voor internationale activiteiten blijvend verhoogd met € 3.750. De afname in 
2015 van de lasten op de post Overige kosten wedstrijdwezen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door 
aanschaf van de nieuwe kledinglijn in 2014. 
 
 

27  Sportstimulering  19.100 21.050 -1.950 18.338 

 
Hieronder vallen o.a. de kosten, thematrainingen, schoolkaatsprojecten, provinciaal schoolkaatsen en 
de bijdragen aan de federaties.  
 
 

28  Kostprijs bondsartikelen  31.250 31.250 0 16.515 

 
 
 

  TOTAAL LASTEN  811.760 903.970 -92.210 889.499 
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    Begroting Begroting Afwijking Rekening  
    2015 2014   2013 

    Euro Euro Euro Euro 
31  Bijzondere baten      

        
  Vrijval Algemene Reserve t.b.v. nieuw beleid  0 0 0 20.000 
  Diversen (BTW suppletie oude jaren etc.)  0 0 0 2.731 

    0 0 0 22.731 

 
32  Bijzondere lasten      

        
  Dotatie continuïteitsreserve/onvoorzien  10.000 20.000 -10.000 0 
  Dotatie voorziening verenigingen  0 0 0 1.230 
  Reservering herhuisvesting Museum  0 0 0 10.000 
  Diversen (voorziening dubieuze deb. en 

incourante voorraden) 
 0 0 0 14.152 

    10.000 20.000 -10.000 25.382 

 
Als continuïteitsreserve is een bedrag van 10% van de exploitatie omvang (afgerond € 90.000) het 
absolute minimum. Er bestaan geen formele richtlijnen voor de gewenste hoogte van een 
continuïteitsreserve, maar in algemene zin wordt het als reëel gezien om de continuïteitsreserve 
zodanig vast te stellen dat de werkzaamheden nog 1 jaar kunnen worden uitgevoerd. Dit zou 
neerkomen op de uitvoeringskosten (waar de personele kosten het grootste deel van zijn) voor 1 jaar. 
NOC*NSF werkt hiermee in de vorm van het Bestemmingsfonds Lotto, ook daarbij wordt uitgegaan 
van een minimale omvang om gedurende 1 jaar aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.  
 
Voor de KNKB betekent dit dat de hoogte van de continuïteitsreserve op basis van de begroting 2015 
kan worden vastgesteld op afgerond € 300.000. Om dit saldo te bereiken en te behouden zal in de 
komende begrotingen jaarlijks tussen de € 10.000 en de € 20.000 worden gereserveerd als dotatie 
continuïteitsreserve en/of onvoorzien. 
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                       Bijlage bij de begroting 2015 
 

Tarieven en uitkeringen 2015 
  
 

Omschrijving 2015 2014 

   
*) Contributie senioren/junioren 14,00 14,00 
*) Contributie jongens/meisjes 10,00 10,00 
*) Contributie schooljongens/meisjes 10,00 10,00 
*) Contributie pupillenjongens/meisjes 10,00 10,00 
*) Contributie welpenjongens/meisjes 10,00 10,00 

Contributie is inclusief de bijdrage collectieve WA-verzekering ad EUR 
0,20 per lid. 
 
Contributie is indicatief, door het invoeren van een vaste 
verenigingsafdracht m.i.v. 2011. 
De vaste verenigingsafdracht is in 2015 gelijk aan die van 2014 

  

   

Licentie heren hoofdklas   (ter dekking inleggeld en massage) 255,00 255,00 

Licentie heren eerste klas (ter dekking inleggeld en massage) 140,00 140,00 

Licentie dames hoofdklas  (ter dekking inleggeld en massage) 155,00 155,00 

   

Licentie organiserende verenigingen herenhoofdklasse wedstrijden zon. 350,00 350,00 

Licentie organiserende verenigingen herenhoofdklasse wedstrijden zat. 100,00 100,00 

   
*) Abonnement WIS-IN (met incassomachtiging) 32,86 32,86 
*) Abonnement WIS-IN (zonder incassomachtiging) 34,86 34,86 

   

Entreeprijs NK senioren   5,00   8,00 

   

Inleg afdelingencompetitie jeugd Federatie (inning door federaties zelf) 15,00 15,00 

   

   
Eigen bijdrage selectietrainingen:    
Senioren en junioren vervallen miv 2015  225,00 
Jeugd jongens/meisjes, schooljongens/meisjes vervallen miv 2015  130,00 
Jeugd pupillen- en welpenjongens en -meisjes vervallen miv 2015  120,00 
TOP-groepen vervallen miv 2015  170,00 
Jongtalenten vervallen miv 2015  170,00 

Thematrainingen (miv 2011) 5,00 5,00 

   

Eco-Coach (miv 2011) 135,00 135,00 

   

Vergoeding voor scheidrechters (door vereniging te betalen) 95,00 95,00 

   
Vergoeding voor masseurs (door vereniging te betalen):     

Heren hoofdklasse  80,00 80,00 

Heren 1
e
 klasse  50,00 50,00 

Dames hoofdklasse  50,00 50,00 

   
Cursusgeld kaatstrainer 2  135,00 135,00 

Cursusgeld kaatstrainer 3    200,00   200,00 

Cursusgeld kaatstrainer 4  265,00 265,00 
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                       Bijlage bij de begroting 2015 

 
                     
 
 

Omschrijving 2015 2014 

   

Verkoopprijs kaatsbal leer 22,00 22,00 

Verkoopprijs kaatsbal leer jeugd 17,00 17,00 

Verkoopprijs kaatsbal kunststof 14,00 14,00 

Verkoopprijs kaatsbal tennis 5,00 5,00 

Verkoopprijs kaatsbal straat 5,00 5,00 

Verkoopprijs kaatsbal sky bounce 5,00 5,00 
   

Inleggeld: voor de verenigingen  
Tevens verschuldigd als inleggeld voor de NK’s; af te dragen aan de 
bond.   

  

Jeugdwedstrijden 3,00 3,00 

Seniorenwedstrijden (heren/dames/junioren) m.u.v. hoofdklasse heren 
en dames en geselecteerde 1

e
 klasse heren 

 
5,00 

 
5,00 

   
Kilometervergoeding kaderleden  0,19 0,19 

   

Vergoeding aan masseurs 81,50 81,50 

   

Vergoeding aan scheidsrechters  58,50 58,50 

   
Vergoeding selectietrainer 3 (per uur) vervallen miv 2015  17,65 
Vergoeding selectietrainer 4 (per uur) vervallen miv 2015  19,25 

   

 
*)  bedragen vast te stellen door de Algemene Vergadering (Huishoudelijk reglement artikel 10) 
 
 
 
 
Premies en uitkeringen wedstrijdfonds  
 

 Premie 
2015 

Premie 
2014 

Max.uitkering 
staking 

2015 

Max.uitkering 
staking 

2014 

Max.uitkering 
afgelasting 

2015 

Max.uitkering 
afgelasting 

2014 

       

Hfd.klasse heren 12,50 12,50 450,00 450,00 650,00 650,00 

Overige senioren   5,00   5,00 225,00 225,00 325,00 325,00 

Jeugd   2,50   2,50 175,00 175,00 225,00 225,00 
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Punt 7:  Voorstel hoofdbestuur m.b.t. aanpassing Statuten 
 
Ongewenst gedrag – seksuele intimidatie – doping – digitaal communiceren 
 
Een veilig sportklimaat is heel belangrijk! Zorg voor een veilige omgeving is daarin essentieel. De 
KNKB wil een situatie scheppen waarin kaatsers kunnen groeien en bloeien. Maatregelen nemen om 
seksuele intimidatie te voorkomen en voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen als 
het toch gebeurt, horen daarbij. Jaarlijks komen helaas verschillende zaken van seksuele intimidatie 
voor in de sport.  
Ingevolge richtlijnen van het NOC*NSF moeten sportbonden het tuchtrecht inzake seksuele intimidatie 
en ongewenst gedrag overdragen aan de stichting Instituut Sportrechtspraak (ISR). 
Het ISR wordt in feite een orgaan van de afzonderlijke sportbonden en spreekt tuchtrecht namens de 
bond op die terreinen waarvoor de sportbond een overeenkomst met het ISR heeft gesloten. 
 
Dit heeft tot gevolg dat de KNKB verplicht is passages over aanpak daaromtrent in de Statuten op te 
nemen. Elke sportbond moet daarbij voldoen aan de minimale kwaliteitseis van de ‘Blauwdruk 
tuchtrecht seksuele intimidatie in de sport’. Hiertoe is een auditcommissie geïnstalleerd. Deze 
commissie heeft de taak het toetsen en het beoordelen van de afhandeling van meldingen en klachten 
omtrent seksuele intimidatie. Dit met het doel de meldingen verder te professionaliseren en het 
tuchtrecht te verbeteren c.q. te harmoniseren, teneinde over de gehele breedte van de sport een 
veiliger sportklimaat te realiseren. Een van de richtlijnen is de instelling van een registratiesysteem 
(zwarte lijst), waarin personen die tuchtrechtelijk veroordeeld zijn, worden opgenomen.  
Volgens de blauwdruk dienen alle sporters (leden) en degenen die een functie bij de vereniging of de 
KNKB (gaan) bekleden, zoals trainers, coaches en begeleiders, onder de reglementen van de 
seksuele intimidatie te vallen. Prof. mr. Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam, heeft voor de KNKB de wijzigingen in de Statuten opgemaakt.  
Nieuw in de Statuten is de term verenigingslid. Deze term omvat de natuurlijke leden en degenen die 
een functie (gaan) bekleden bij de vereniging of de KNKB. Om onder het ISR te vallen, zijn de laatsten 
verplicht om lid te worden van de vereniging. De verantwoording ligt bij de vereniging. In geval van 
een tuchtrechtelijke zaak (zoals bij de hockeyclub HGC te Wassenaar) komt de vereniging er beter uit 
wanneer hieraan is voldaan en kan betrokkene op de zwarte lijst worden geplaatst. 
Daarnaast zijn de verenigingen het verplicht in hun Statuten een bepaling op te nemen dat degenen 
die een functie (gaan) verrichten zich verplichten lid te worden.  
Volgens mevr. Olfers behoeven de verenigingen hier niet direct aan te voldoen maar zij raadt aan dat 
bij een eventuele statutenwijziging door vereniging ook dit punt wordt meegenomen.  
 
Wat is ongewenst gedrag? 
Onder ongewenst gedrag wordt onder andere verstaan: directe of indirecte ongewenste uitlatingen 
en/of handelingen, die tot uiting komen in verbaal, non-verbaal, fysiek of psychisch gedrag jegens een 
persoon, dat door deze als ongewenst en ongewild wordt ervaren en een inbreuk vormt op diens 
integriteit en/of persoonlijke levenssfeer. Onder ongewenste en ongewilde uitlatingen en/of 
handelingen vallen in ieder geval seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. 
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Doping 
Bovendien is in de tekst van de Statuten het onderwerp doping in samenhang met het 
Dopingreglement en Tuchtreglement Dopingzaken aangepast. Ook dit gaat vallen onder het ISR.  
 
Na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering is het Hoofdbestuur bevoegd met het ISR een 
voor de leden bindende overeenkomst aan te gaan, krachtens welke overeenkomst het uitoefenen 
van tuchtrechtspraak van de bond op het gebied van doping en seksuele intimidatie/ongewenst 
gedrag wordt overgedragen aan het ISR. 
 
Het Hoofdbestuur vraagt goedkeuring om met deze wijzigingen in te stemmen. 
 
Verdere aanwijzingen vanuit de KNKB m.b.t. ongewenst gedrag: 
- Met (onbekende) personen die een functie bij een vereniging willen aangaan, kan eerst een gesprek 
worden gevoerd omtrent hun motieven. Verder kunnen referenties worden gevraagd. Daarnaast kan 
aan iedere betrokkene worden gevraagd een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ (VOG) van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid aan te vragen. Na beoordeling wordt door het Ministerie van Justitie 
aangegeven of deze persoon wel of niet kan worden aangenomen. De VOG is op het bondsbureau 
verkrijgbaar. 
- De situatie op uw sportcomplex qua veiligheid, verlichting e.d. dient in overeenstemming te zijn met 
een veilige sportomgeving, opdat het ongewenst gedrag mee helpt te voorkomen.  
- Iedereen die te maken krijgt met seksuele intimidatie ondergaat dit als een ingrijpende ervaring. De 
KNKB maakt gebruik van een vertrouwensarts bij het NOC*NSF. Voor de KNKB is dokter Frans 
Nijman de vertrouwenscontactpersoon (VCP). Zijn contactgegevens staan op www.knkb.nl.  
 
Digitale communicatie 
Verder wordt na goedkeuring het volgende over digitale communicatie in de Statuten vermeld:  
-Meestal is schriftelijke correspondentie vereist om te communiceren met de verenigingen, maar 
wanneer er een bepaling in de Statuten is opgenomen dat ook langs de elektronische weg 
gecommuniceerd kan worden, maakt dat de werkzaamheden voor de KNKB eenvoudiger en 
goedkoper.  
-Met verenigingen die te kennen geven alleen schriftelijk de stukken te willen ontvangen, kan de 
KNKB schriftelijk communiceren, de rest kan dan digitaal.  
-Ook wordt de verstrekking van gegevens uit de ledenadministratie van de KNKB aan derden 
geregeld. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door een aanvraag van sponsors. Ook hier kan door de 
afzonderlijke verenigingen schriftelijk bezwaar tegen worden gemaakt.  
 
Het Hoofdbestuur vraagt in te stemmen met deze wijzigingen.  
 
 
 


