
Notulen van de Voorjaarsvergadering van KV Bolsward op woensdag 25 maart 2015 

Aanwezig: Peter Siemensma, Bauke Cuperus, Koos van der Veen, Laas van Straten, J. de 

Boer, Pieter Feenstra, Jan de Boer, Jan Rijpma, Ruud Huitema, Tsjamme Wiersma, Anneke 

Tuinenga, Piet van Zuiden, Gijsbert Knol, Willem Nieuwenhuis, Cor Knol, J. Bruinsma,         

Janneke. Pagels, F. Boersma, Clara Houtsma, José Cuperus-Siemensma, Lammert 

Leeuwen en Bertus Veldman. 

 

1. Opening 

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de overige 21 aanwezige leden van harte welkom 

op de Voorjaarsvergadering van Kaatsvereniging Bolsward die plaatsvindt in hotel 

restaurant ‘De Wijnberg’. Er is een speciaal woord van welkom voor erelid Koos van 

der Veen. Lammert Leeuwen deelt mee dat Kaatsvereniging Bolsward dit jaar 130 jaar 

bestaat. Hieraan zal aandacht besteed worden tegelijk met de opening van de 

gerenoveerde accommodatie . 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stukken 

Er zijn twee ingekomen stukken: 

 De uitnodiging met de agenda voor de Algemene Voorjaarsvergadering van de 

K.N.K.B. op donderdag 2 april 2015 te Franeker. Dit punt wordt verderop in 

deze vergadering behandeld. 

 De uitnodiging met de agenda voor de Voorjaarsvergadering van de Federatie 

Wûnseradiel-Bolsward-Workum op donderdag 26 maart in Witmarsum. 

Aandachtspunten zijn: 

 Het voorstel om de inleg bij Jeugdwedstrijden te verhogen van € 1,50 

naar € 2,00. 

 Op dit moment is niet bekend hoe het 65 jarig jubileum van de 

Federatie WBW zal worden gevierd. Pieter Feenstra vertegenwoordigt 

KV Bolsward in de Jubileumcommissie. 

 Lammert Leeuwen zal namens KV Bolsward de  Voorjaarsvergadering 

van de Federatie WBW bijwonen. 

 

Mededelingen: 

 De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Géjanna 

Dijkstra-Buma, Klaas Zijlstra, Roel Venema, Gert-Jan Jorna, Allard Bootsma, 

Wopke Stienstra, Jaap van der Wal, Ane Jan Knol, Auke Koopmans en Ane 

Norder. 

 

3. Notulen Najaarsvergadering 11 november 2014  (de notulen zijn te lezen op de 

website van KV Bolsward) 

 

De notulen van de Najaarsvergadering van 11 november 2014 wordt door de 

vergadering goedgekeurd. 

 

N.a.v. de notulen punt 5; Begroting 2015: De Jeugdcommissie heeft in december 2014 

een zeer succesvolle suikerbroden actie gehouden. Niet alleen financieel was het zeer 



geslaagd, maar ook een schitterende gelegenheid voor de kaatsvereniging om zich te 

profileren. 

 

4. Jaarverslag 2014  

Het jaarverslag 2014 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

5. Financieel Verslag 2014 

Penningmeester Clara Houtsma geeft een toelichting op het Financieel Verslag 2014. 

Financieel gezien is 2014 een goed jaar geweest. Het resultaat van de reguliere 

exploitatie, dus zonder de bijdrage van de Gemeente Súdwest-Fryslân voor het groot 

onderhoud van de gebouwen, is ruim € 4000,-. Bij dit resultaat moet wel in acht 

gehouden worden dat het financieel toekomstperspectief onder druk komt te staan. 

Het ingezette jeugdbeleid vergt meer financiële middelen en de jeugdsportsubsidie 

valt in de komende jaren weg. De sponsoring staat als gevolg van de nog steeds 

voortdurende economische crisis onder druk. Wij willen de sponsorcommissie op het 

hart drukken de contacten met de bestaande sponsoren warm te houden en proberen 

nieuwe sponsoren te werven. Ook kan de Club van 25 wel meer leden gebruiken. 

In 2014 zijn de clubgebouwen geprivatiseerd. Hierdoor komt er veel werk op de 

kaatsvereniging af; sloopwerk, een nieuw dak, vernieuwing van een aantal deuren, 

veel verfwerk zowel binnen als buiten. De bouwcommissie met behulp van andere 

vrijwilligers doen veel zelf, maar de werkzaamheden die niet zelf gedaan kan worden, 

zal zoveel mogelijk onder de sponsoren worden verdeeld. 

Belangrijk hierbij is de ondersteuning en in samenwerking met Buurtvereniging De 

Blauwpoort. 

Zorgelijk is dat de deelname in 2014 bij de senioren is teruglopen bij zowel het 

competitiekaatsen als de ledenpartijen. 

De leden tonen zich ingenomen met de financiële gang van zaken in 2014.  

 

6. Verslag kascommissie  

De kascommissie, bestaande uit Willem Nieuwenhuis en Wopke Stienstra, heeft het 

Financieel verslag 2014 gecontroleerd. Namens de kascommissie verklaart Willem 

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

worden verleend aan de penningmeester.  

    

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Peter Siemensma verklaart zich bereid aftredend lid Wopke Stienstra te vervangen. 

Hij zal volgend jaar samen met Willem Nieuwenhuis de kascommissie vormen. 

 

8. Pauze 

9. Bestuursverkiezing   

 

Voor de functie duo secretaris heeft zich verkiesbaar gesteld mevrouw José Cuperus-

Siemensma. Mevrouw Janneke Pagels is periodiek aftredend en is herkiesbaar. 



José Cuperus-Siemensma en Janneke Pagels worden bij acclamatie benoemd en dit 

wordt door de vergadering met applaus bekrachtigd.  

                                                                                       

10. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 2 

april 2015 

 

In de beschrijvingsbrief van de Algemene Vergadering van de KNKB op 2 april staan 

een aantal punten die door Lammert Leeuwen worden toegelicht. 

 Contributiebeleid wordt opnieuw samengesteld, maar op dit moment zijn er 

nog geen concrete plannen bekend. 

 Kaatshandschoen: aanpassingen aan de nap. 

 Wedstrijdstramien 2015; uitnodigingswedstrijden voor de jeugdcategorieën 

met 10 parturen bestaande uit tweetallen. Op dezelfde datum worden er 

voor de niet uitgenodigde jeugdkaatsertjes Regiowedstrijden 

georganiseerd.   

 De Jaarrekening van de KNKB toont aan dat de Bond over de nodige 

financiële reserves beschikt.  

 Voorstel eenlingenbeleid. Uitgangspunt is van deze reglementswijziging is 

dat rond afdelingswedstrijden de eenlingen de mogelijkheid krijgen om aan 

een afdelingswedstrijd mee te kunnen doen. Janneke Pagels verwoordt het 

standpunt van het bestuur; de kaatssport kent verschillende 

wedstrijdvormen. Deze verscheidenheid is juist karakteristiek voor de 

kaatssport. Zolang er al afdelingswedstrijden worden georganiseerd, speelt 

hier het ‘probleem’ dat sommige kaatsers geen afdelingspartuur kunnen 

formeren. De laatste jaren is hier al op ingespeeld door minder 

afdelingswedstrijden te organiseren en de mogelijkheid om kaatsers uit 

jongere categorieën deel uit te laten maken van een afdelingspartuur. 

Tevens wordt er vaak naast een afdelingswedstrijd ook een d.e.l.-wedstrijd 

georganiseerd. De afdelingswedstrijden zijn naar onze mening juist 

geschikt om de breedtesport op verenigingsniveau te stimuleren. De 

minder talentvolle kaatsers blijven op deze manier betrokken bij de 

kaatssport. Op welke manier de regelgeving m.b.t. afdelingswedstrijden 

eventueel zal worden aangepast; er zullen altijd ‘grensgevallen’ blijven. 

Het bestuur stelt voor dit voorstel tijdens de Algemene Vergadering op 2 

april af te wijzen. De vergadering ondersteunt dit standpunt. 

 Voorstel huisvesting Bondsbureau. Lammert Leeuwen is van mening dat 

de huisvesting van het Bondsbureau dient terug te keren naar Franeker. 

De vergadering deelt deze mening. 

 Voortgang versterken Bondsstructuur. Lammert Leeuwen deelt mee dat er 

plannen zijn de KNKB-vergaderingen met de afdelingen in regio’s op te 

splitsen. Op dit moment is er echter door het HB nog niets concreet 

uitgewerkt en op papier vastgelegd. 

 Bestuursverkiezingen. Aftredend en niet herkiesbaar zijn; dhr. S. Saakstra 

en dhr. S. Groustra. Aftredend en wel verkiesbaar; dhr. T. Dijkstra. 

Kandidaten voor het hoofdbestuur zijn dhr. W. Sinnema, dhr. J. Siegersma 

en dhr. J. van Erve (per 1 juli 2015). 

 

11. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op  2 april 2015 



 

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen namens onze vereniging naar deze 

vergadering af te vaardigen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

12. Richtlijnen samenstelling afdelingsparturen 

 

Lammert Leeuwen  deelt mee dat de onderstaande richtlijnen, die zijn opgesteld door 

het Bestuur en de Jeugdcommissie,  voortaan het uitgangspunt zullen zijn voor het 

samenstelling van de KNKB-afdelingsparturen van de jeugdafdeling: 

a. Ieder kaatst in zijn eigen categorie. 

b.  Aanvulling uit een lagere categorie is alleen mogelijk indien: 

   -  er in de eigen categorie onvoldoende kaatsers zijn; 

  -  de technische commissie van oordeel is dat het niveau in de eigen 

categorie te laag is (m.a.w. men kan niet aan de opslageisen voldoen die 

noodzakelijk zijn op KNKB-wedstrijden). 

c.  Indien er in de eigen categorie meerdere kaatsers zijn selecteert de 

technische commissie op basis van (in oplopende volgorde): 

   - deelname en inzet op KNKB-wedstrijden; 

   - resultaten op KNKB-wedstrijden; 

  - deelname en inzet op Federatiewedstrijden; 

   - inzet en deelname op trainingen zowel op maandag- als donderdagavond. 

d. De technische commissie streeft naar zowel de sterkst mogelijke als stabiele 

afdelingsparturen. De formatie van de parturen is daarom in principe voor 

meerdere wedstrijden. Als de omstandigheden hierom vragen kan de techni-

sche commissie de formatie van afdelingsparturen per wedstrijd herzien (een 

partuur kan niet voor het seizoen worden aangewezen voor alle afdelingswed-

strijden, een kaatser heeft in principe altijd de mogelijkheid op een 

herkansing). 

e. Indien zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen (bijv. gedrag kaatser) kan    

de technische commissie van deze regels afwijken. 

 Met inachtneming van alle adviezen (selectietrainer, groepstrainer en coach)  

maakt de technische commissie een keuze uit de kaatsers en formeert het 

partuur/de parturen.  

f. Voorafgaande aan het seizoen worden de potentiële kaatsers met hun ouders 

en de coach voor een afdelingspartuur (-ren) die afgevaardigd worden naar 

KNKB-wedstrijden persoonlijk uitgenodigd door de technische commissie. In-

dien er bijv. vier kaatsers in aanmerking komen om deel uit te maken van het 

afdelingspartuur, dan worden ze in eerste instantie alle vier uitgenodigd.                                                     

g. De technische commissie maakt de selectie voor de afdelingsparturen tijdig   

bekend aan de betrokken kaatsers en de ouders. 

h. De beslissing van de technische commissie is bindend. 

i. De technische commissie doet verslag aan het bestuur van KV Bolsward en 

de Jeugdcommissie aangaande de besluitvorming en de samenstelling van 

het afdelingspartuur/ parturen. 

j. De wedstrijdleider van de Jeugdcommissie verzorgt de officiële aanmelding 

van de parturen. 

 



De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

13. Rondvraag 

 

 Pieter Feenstra  merkt op dat het nodig is dat het Competitiekaatsen voor senioren 

een nieuwe impuls nodig heeft om de deelname te bevorderen. Pieter komt met een 

aantal voorstellen:  

- Eén keer per maand een gastcompetitieleider die de parturen voor die 

avond gaat samenstellen.  

- Eén keer per maand alle deelnemers door elkaar loten op rangorde van 

sterkte. 

- Eén van de deelnemers die wekelijks de uitslagen en de stand van het  

competitiekaatsen bijhoudt. 

- Een verzoek aan de aanwezigen om leden te benaderen om ze 

enthousiast te maken om deel te gaan nemen aan de wekelijkse 

competitieavond.  

- Tijdens de laatste competitieavond vindt de prijsuitreiking plaats tijdens 

de gezellige nazit. 

- De deelname van de dames heeft een extra stimulans nodig. 

- Afgesproken wordt dat ook per e-mail een oproep gedaan wordt aan de 

actieve leden om deel te nemen aan het competitiekaatsen. Pieter 

Feenstra krijgt de diverse e-mailadressen aangeleverd voor het 

Competitiekaatsen en Trijntje Groenhout zorgt ervoor dat ook de 

ledenpartijen nog eens extra onder de aandacht zullen worden gebracht. 

 

  Frans Boersma geeft een toelichting over de voortgang van de renovatie van de 

gebouwen. Door zelfwerkzaamheid van de leden zijn de sloopwerkzaamheden in de 

kantine uitgevoerd. Half januari is het dak vernieuwd door bouwbedrijf Dijkstra - 

Draisma. De kozijnen zijn vervangen door bouwbedrijf P. van Zuiden. Verder ligt in de 

planning de wanden te bekleden met gipsplaten, de verlichting te vernieuwen, de 

keuken wordt gemoderniseerd, aanleg van een toiletblok tussen de kantine en de 

kleedkamers. Afhankelijk van het bedrag dat buurtvereniging Blauwpoort aan subsidies 

ontvangt zal mogelijk maken op welke wijze de renovatie verder gestalte kan krijgen. 

Er wordt naar gestreefd dat de accommodatie op 25 april gebruiksklaar is. 

De afwerking en verdere werkzaamheden zullen tijdens de zomermaanden 

plaatsvinden. Na voltooiing van alle werkzaamheden vindt de opening plaats. De 

aanwezigen zijn van mening dat er geweldig veel werk is verzet door de vrijwilligers en 

dat de vernieuwde accommodatie er nu al fantastisch mooi uitziet. Een groot 

compliment is hier op zijn plaats!  

 

  De Vrienden van het Kaatsmuseum houdt op 29 april haar Jaarvergadering in de 

kantine van KV Bolsward. 

 

 Pieter Feenstra informeert of het mogelijk is om een oproep via de website van KV 

Bolsward te plaatsen om de verdwenen kunststof ballen en de 4 mini telegraafjes weer 

op te sporen. Dit is akkoord. 

 



 Lammert Leeuwen deelt mee dat naast de K.N.K.B. - uitnodigingswedstrijden voor de 

jeugdcategorieën op dezelfde datum  Regiowedstrijden georganiseerd zullen worden 

voor de jeugdkaatsers die niet voor een uitnodiging in aanmerking komen. 

 

 Anneke Tuinenga deelt mee dat tijdens de gecombineerde jeugd- en 

seniorenledenpartijen de aanvang voor de jeugd om 10.00 uur is en voor de senioren 

op het gebruikelijke tijdstip van 11.00 uur. Door deze organisatorische aanpassing 

kunnen de Jeugdcommissieleden zelf ook deelnemen aan de seniorenledenpartij. 

 

 Na enige discussie door de aanwezigen wordt door de vergadering besloten om het 

inleggeld voor de verschillende ledenpartijen vast te stellen op: 

Deelname aan ledenpartijen individueel: leden  € 3,- en niet leden € 5,- 

Voor de Diekje Partij en het Familiekaatsen geldt de inleg per partuur: € 10,- 

Pearkekeatsen  geldt de inleg per paar: € 7,50  

 

 Posters, affiches en wedstrijdlijsten o.i.d. mogen voortaan niet meer op de ramen 

worden bevestigd, maar op het whitebord in de kantine. 

 

 Lammert Leeuwen doet een dringend beroep aan de leden of men bereid is de 

organisatie van een ledenpartij op zich zouden willen nemen. Op dit moment zijn te 

vaak dezelfde mensen die in actie zijn. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de 

voorzitter. 

 

 Lammert Leeuwen deelt mee dat Gerrit Terpstra wegens gezondheidsredenen dit 

jaar niet als coach voor het heren senioren partuur kan fungeren. Lammert Leeuwen 

heeft Roel Venema benaderd Gerrit Terpstra dit seizoen te vervangen. 

 

14. Sluiting    

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit voorzitter Lammert Leeuwen de vergadering en 

bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder een sportief 

kaatsseizoen en een wel thuis. 

 

 

                                                                


