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AGENDA ALGEMENE VERGADERING 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND 

 
Donderdag, 19 november 2015 
Hotel De Valk te Franeker 
Aanvang: 19.30 uur 

             
 

1.  Opening 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

  Culturele Hoofdstad 2018  
  Team NL – internationaal kaatsen 
  Communicatie m.b.t. website www.knkb.nl en WIS IN 
  Evaluatie eenlingenbeleid 
  Kaatshandschoen en registratie kaatshandschoenenmakers 
  Uitnodiging opening nieuwe Bondsbureau te Franeker op 25 nov. a.s. 

       
3.  Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 2 april 2015 

     
4.  Vaststellen Begroting 2016  

       
5.  Vaststellen Jaarplan 2016 

            
6.  Voorstel Hoofdbestuur ‘Versterken Besluitvormingsstructuur KNKB’ 

  
7.  Voorstel Hoofdbestuur ‘Contributieafdracht’ 

 
8.  Voorstel Hoofdbestuur ‘Instellen werkgroep Wedstrijdstramien 2016 en 

     vereenvoudigde wedstrijdorganisatie’ 
      

9.  Voorstel Hoofdbestuur ‘Scheef opslaan’ 
 

10.  Voorstel Hoofdbestuur ‘Regiowedstrijden’ 
 

11.  Voorstel VvV Sjirk de Wal Dronryp  
 ‘Meerdere parturen per afdeling op NK’s’ 
   

12.  Bestuursverkiezing 

  Verkiezing lid Hoofdbestuur en op voordracht van het HB:  
  mevr. mr. Monique Bartels (Spannum) voor de portefeuille Secretaris en Juridische Zaken 
 

13.  Benoeming lid Beroepscommissie 

 I.v.m. aftreden van dhr. Kees Postma (Blessum) draagt het Hoofdbestuur  
 dhr. Marten van der Meulen (Leeuwarden) voor als lid van de Beroepscommissie.  
 Dhr. Kees Arendz (Dronryp) treedt eveneens af als lid van de Strafcommissie.  

 
14.  Huldigen dhr. G. Okkinga, 50 jaar bondstrainer 

   
15.  Rondvraag 

 
16.  Sluiting 
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3. Concept verslag van de Algemene Vergadering van 2 april 2015,  
      aanvang 19.30 uur in Hotel De Valk te Franeker 
 
Aanwezig hoofdbestuur: 

 S. Saakstra, voorzitter 

 S. Groustra, penningmeester 

 T. Dijkstra, wedstrijdzaken 

 A. Breeuwsma, verenigingen en federaties 
Aanwezig bondsbureau: 

 G. Faber, bondsdirecteur 

 T. van der Meulen 

 N. Adema-Houthuijse (notulist) 

 M. Osinga (notulist) 
Aanwezige ereleden: 

 S. Saakstra 

 W. Brouwer 

 P. Groenendijk 

 E. Vogels 

 T. Piersma 

 T. Prins 
Aanwezig PC bestuur: 

 J. Westra, tevens erelid 

 J. van der Veen 

 J. Bosgra 

 Th. Bakker 
Aanwezige genodigden: 

 T. Boomstra 

 G.A. de Boer 

 R. Lammers 

 Bestuur St. Kaatsmuseum 
 
Verenigingen: 
Amsterdam, Arum, Berltsum, Bitgum, Bolsward, Broeksterwâld, Cornwerd, Damwâld, Deinum, Dongjum, 
Dronryp, Dronten, Easterein, Easterlittens, Ee, Exmorra, Ferwert, Folsgare, Franeker, Goenga, Goutum, Grou, 
Harlingen, Heerenveen, Hilversum, Hommerts-Jutrijp, Huizum, Húns, IJlst, Ingelum, Jelsum-Koarnjum-Britsum, 
Kimswerd, Leeuwarden, Lekkum, Lollum-Waaksens, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Oude 
Bildtzijl, Pingjum, Raerd, Reahus-Turns, Ried, Schalsum, Schingen-Slappeterp, Sexbierum-Pietersbierum, 
Sneek, St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Stiens, Tzum, Tzummarum, Weidum, Wergea, Wijnaldum, 
Winsum, Witmarsum, Wiuwert-Britswert, Wommels, Workum en Zurich 
 
Federaties: 
Barradeel e.o., Littenseradiel, Mid Fryslân, Wunseradiel/Bolsward/Workum 
 
Afwezig m.k.: 
Buitenpost, Dokkum, Niawier-Metslawier-Oosternijkerk, Scharnegoutum, Schettens-Longerhouw en St. 
Nicolaasga. 
 
Er zijn drieënzestig verenigingen aanwezig en vier federaties. Zes verenigingen hadden zich afgemeld. 
Drieënzestig verenigingen vertegenwoordigen honderdenzeventig stemmen van de in totaal honderdenvijftien 
verenigingen. 
 
1. OPENING  
De voorzitter dhr. S. Saakstra opent om half acht de vergadering en verwelkomt de leden, verenigingen & 
federaties, de kaderleden, de ereleden, de leden van de Koninklijke Permanente Commissie, de heren De Boer 
en R. Lammers, de genodigden, de pers en alle andere belangstellenden. 
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De voorzitter wil graag terugblikken op zijn periode als hoofdbestuurslid, maar ook vooruitkijken. 
Financieel is de KNKB gezond, maar als we kijken naar de ledenaantallen en deelname aan wedstrijden (ook 
ledenpartijen), zien we dat het beetje bij beetje afneemt.  
 
Om de ledenaantallen en de deelname aan wedstrijden te behouden, moeten we ‘oars-tinke’. Dit is een aanslag 
op onze tradities en op onze traditionele denkwijze. Tradities moet men ter discussie durven stellen, zolang de 
identiteit en de ziel van de sport maar overeind blijft staan. 
Vanuit deze gedachte zijn wij als KNKB gestart met verschillende veranderingen. Niet alleen wij, maar ook op 
verenigingsniveau of bijvoorbeeld de Freule en PC met de kuipstoeltjes. 
We hebben het dan bijvoorbeeld over de verruiming van de mogelijkheden om aan afdelingswedstrijden deel te 
nemen. Over de ranking, waarbij we na twee jaar, dit jaar dicht bij de uiteindelijke vorm moeten komen. En over 
de regiowedstrijden, waarbij we dit jaar richting kortere wedstrijden en dichter bij huis kaatsen gaan. Dit alles 
moet bijdragen om als kaatser langer actief te blijven. 
 
2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Ingekomen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van; 
- bestuurslid stichting Kaatsmuseum dhr. F. Dijkstra 
- erelid dhr. K. Vellinga 
 
De VVK vraagt de vergadering toestemming tot spreekrecht. De vergadering heeft geen bezwaar. 
 
Mededelingen: 
Contributiebeleid 
Mevr. A. Breeuwsma is sinds 2014 bezig met een werkgroep. Zij zoeken naar een oplossing voor de hoogte van 
de contributie. Het doel is om 1 januari 2016 dit nieuwe contributiebeleid in te laten gaan. Het voorstel zal dus op 
de najaars AV van 2015 ingediend worden. 
 
De vereniging Amsterdam vraagt zich af wie de belanghebbenden zijn. Zij vinden dat ieder individueel lid van de 
KNKB hetzelfde bedrag moet betalen. 
 
De vereniging Stiens zegt dat zij veel vrijwilligers hebben die geen betalende leden zijn. Ze willen dit graag zo 
houden. 
 
Kaatshandschoen 
Er zijn nieuwe aanpassingen aan de kaatshandschoen voor de heren senioren gedaan. Er is geen achterleertje 
meer. De vingers van de nap zijn van 2,5 cm naar 1,5 cm gegaan. De stiknaad zit nu hoger, direct onder de nap.  
Het doel is om het spelbeeld te veranderen, manipuleren tegen te gaan, slagkracht te verminderen en de controle 
te vergemakkelijken. 
Handhaving is erg belangrijk. We zijn blij dat er nieuwe wantencontroleurs bijgekomen zijn. 
 
Overleg kleine verenigingen 
Veel kleine verenigingen ervaren dezelfde problemen, daarom wil de KNKB graag in gesprek met deze 
verenigingen. Het is de bedoeling om de ervaringen en de problematiek te delen. Grotere verenigingen zijn 
uiteraard ook welkom op dit overleg. 
 
Wedstrijdstramien 2015 
Dhr. T. Dijkstra vertelt dat er in 2015 geëxperimenteerd gaat worden met een andere wedstrijdopzet. 
Speerpunten hierbij zijn: minder lange kaatsdagen, snellere wedstrijden, kaatsen op eigen niveau, kaatsen in de 
regio en meer hoogtepunten in het kaatsseizoen.  
Dit betekent voor de senioren categorieën op KNKB-niveau: 

 Hoofd- en eerste klas: 8 parturen (vrije formatie/d.e.l.) 

 Grand Slam (Heren/Dames): 12 parturen   

 Wijziging aanvangstijden hoofd- en eerste klasse 

 Invoeren 2e klas dames 
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Daarnaast worden er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd. 

 Keats-off bij de dames  

 4 regiowedstrijden  

 Vrije opslag bij de jeugd 

 Vereenvoudigde wedstrijdopzet t/m de categorieën jongens en meisjes 

 Experiment: Bij de Grand Slam in Dronrijp wordt de eerste omloop in drie perken gekaatst 

 3
de

 prijs bij 8 parturen afschaffen 
 
Afschaffing 3

de
 prijs bij de dames 

Door de 3
de

 prijs af te schaffen, ontvangt nog steeds 25% van de deelnemers een prijs. Om de dames tegemoet 
te komen, blijft de verliezersronde bij de dames onbeperkt wedstrijden. 
Door de 3

de
 prijs af te schaffen krijgt de finale meer aandacht, is er een snellere wedstrijd en zijn er gelijke regels 

bij de dames- en herencategorie. 
 
Ranking 2015 
Naar aanleiding van de evaluaties eind 2014 in St. Annaparochie en Easterein zijn er wijzigingen in het 
rankingsysteem aangebracht.  
In 2015 zal er per partuur gerankt worden op basis van de vrije formatiewedstrijden. De periode wordt nu acht 
vrije formatiewedstrijden. De deelname aan de d.e.l. wedstrijden is ook op basis van de vrije formatie ranking. 
Tevens ontvangen de kaatsers bij afwezigheid en vervanging geen punten meer. 
 
Gestuurde loting 
Bij v.f. beperkt (dames & heren) 8 parturen, wordt er met wisselende tegenstanders gespeeld, conform schema. 
Bij meer dan 8 parturen worden de hoogst gerankte parturen per blokje van vier uitgezet.  
Bij v.f. onbeperkt worden de hoogst gerankte parturen per blokje van vier uitgezet. 
Bij d.e.l. beperkt en onbeperkt (dames & heren) is er vrije loting, maar wel op functie. 
 
De vereniging Dronryp is over het algemeen ingenomen met de stappen die er genomen zijn. Naar aanleiding 
van het ledenberaad hebben ze een telefoontje gehad over deelname aan een amendement om de derde prijs bij 
de dames te behouden. Hier hebben ze voor getekend. De dames zijn unaniem tegen het afschaffen van de 
derde prijs. Daar gaat de vereniging Dronryp in mee. 
De vereniging Sexbierum-Pietersbierum steunt ook de dames bij het behouden van de derde prijs. Als alles bij de 
dames en de heren gelijk getrokken moet worden, doen we dat dan ook bij het prijzengeld? 
De vereniging Stiens geeft aan dat het amendement niet ingeleverd mag worden. Toch vragen ze het 
hoofdbestuur om te luisteren naar de geluiden en dit jaar de derde prijs nog niet af te schaffen. 
Namens de dameskaatssters houden Marije Hiemstra en Imke van der Leest een pleidooi om de derde prijs bij 
de dames te behouden. Ze wilden in eerste instantie via een vereniging een amendement indienen. Helaas kan 
dit niet. Hieronder een opsomming van hun punten waarom zij vinden dat de derde prijs behouden moet worden. 

 De kaatser staat centraal. De dames willen kaatsen. Ze willen om de derde prijs kaatsen. Bij de dames 
kan een wedstrijd om de derde prijs net zo spectaculair zijn als een finale.  

 Het hoofdbestuur wil alles gelijk trekken met de mannen, maar dan is de verliezersronde bij de eerste 
klas wel in tegenstrijd. 

 De wedstrijddagen moeten korter. Als er geen derde prijs is, moeten de perken verlegd worden, dus kost 
dat meer tijd. 

 Als de derde prijs wordt afgeschaft, krijgen de dames 25 euro per punt. Dit betekent dat de verenigingen 
duurder uit zijn met twee prijzen à 25 euro per punt, dan 3 prijzen à 20 euro per punt. 

 Tot slot: het amendement is getekend door minimaal 36 verenigingen. 
 
Applaus voor beide dames. 
 
Dhr. T. Dijkstra zegt dat verenigingen de handen vrij krijgen om met hogere prijzen te komen. 
Dhr. S. Saakstra zegt dat een amendement alleen ingediend kan worden op een voorstel. Dit was geen voorstel. 
Toch wil hij een peiling houden bij de AV. Bijna alle verenigingen zijn voor. Daarom besluit het hoofdbestuur dit 
seizoen (2015) de derde prijs te behouden bij de dames. 
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Keatswike 2018 
Dhr. S. Saakstra vertelt over de Keatswike 2018. Deze is in samenwerking met Culturele hoofdstad Leeuwarden, 
de KNKB en de Koninklijke P.C. en is van zaterdag 28 juli t/m zaterdag 4 augustus.  
in de Keatswike zullen verschillende activiteiten, NK’s en natuurlijk de PC plaatsvinden. 
 
3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 4 DECEMBER 2015 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
4. VERANTWOORDING 2014 
Het jaarverslag  
Het jaarverslag 2014 wordt vastgesteld. 
 
Jaarrekening 2014  
Dhr. S. Groustra zegt dat het bijzonder is dat er weer een goedkeuring is voor zo’n kleine bond. 
Er is in 2016 geen geld vanuit het project ‘Samen naar een Veiliger Sportklimaat’ meer, want dat is niet 
gehonoreerd. 
 
De vereniging Dronryp zegt dat op bladzijde 22 de bondspas staat benoemd. In 2012 is deze ingevoerd. Daarna 
zijn er geen nieuwe pasjes meer uitgedeeld aan de nieuwe leden. Wie gebruikt de bondspas? Je hebt hem alleen 
nodig voor het opgeven van activiteiten. Dit gaat om maximaal 20% van de leden. De nieuwe leden hebben nu 
geen bondspas. Alle verenigingen krijgen in april een ledenlijst met alle bondsnummers en de jeugd heeft vrije 
toegang bij hoofdklasse wedstrijden. Er wordt € 5000,- voor de bondspasjes uitgetrokken. Is dit wel nodig? 
De vereniging Amsterdam vraagt wanneer dhr. S. Groustra terug komt op het financieel ledenberaad. 
 
Dhr. S. Groustra roept het hoofdbestuur op om te kijken of de bondspas in de toekomst nog wel nodig is. Wellicht 
kan het anders. Hij komt later terug op het financieel ledenberaad. 
 
Het hoofdbestuur vraagt om decharge voor de jaarrekening. 
Dit wordt unaniem goedgekeurd. 
 
Het hoofdbestuur vraagt of het positieve resultaat toegevoegd mag worden aan de algemene reserve. 
Dit wordt eveneens unaniem goedgekeurd. 

 
5. VOORSTEL EENLINGENBELEID 
Mevr. A. Breeuwsma en dhr. Y. Wassenaar leggen het voorstel uit. 
De algemene ontwikkeling in de sport is dat sportverenigingen kampen met een dalend aantal leden. Door deze 
daling ontstaan er steeds meer kaatsers die alleen staan. De vereniging Dronryp met  
dhr. A. Tolsma heeft in 2013 een presentatie gehouden. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen kaatsen. 
De reacties van verenigingen zijn door de werkgroep meegenomen om het voorstel samen te stellen. 
Uitgangspunten:  

 De eenling staat centraal 

 Meer verantwoordelijkheid kaats(st)er 

 Dicht bij het huidige reglement 

 Geldig voor de jeugdcategorieën 
Definitie: 

 Een kaats(st)er die voor zijn of haar huidige vereniging geen afdelingswedstrijden kan kaatsen, omdat er 
geen partuur van minimaal twee personen kan worden gevormd. 

Welke afdeling: 

 Een eenling kan voor een afdeling kaatsen aangrenzend aan zijn huidige postcode conform de 
gebiedsindeling KNKB. 

 Een eenling/vereniging dient zelf een andere vereniging te benaderen met het verzoek om bij hen te 
mogen kaatsen. 

Randvoorwaarden: 

 Je mag per seizoen maar voor één afdeling uitkomen.  

 Beide verenigingen moeten schriftelijk en ondertekend akkoord zijn.  

 In 2015 moet de eenling voor 1 mei aangeven voor welke vereniging wordt gekaatst.  
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Mevr. A. Breeuwsma zegt dat ze minder strakke regelgeving willen en dat ze de verantwoordelijkheid bij de 
kaatser en de vereniging willen leggen. Dit wordt na één seizoen geëvalueerd. 
 
De vereniging Wergea vraagt wie bepaalt of er wel of niet een partuur van twee gevormd kan worden.  Is de 
overschrijving als lid naar de vereniging of alleen voor de afdeling voor één jaar? 
De vereniging Dronryp vindt dat de eenling dan niet meer mee mag doen bij de ‘eigen’ vereniging en het 
hoofdbestuur moet akkoord geven. Het voorstel moet zodanig ingevoerd worden dat een commissie tijdens het 
seizoen onmiddellijk een wijziging door kan geven aan het hoofdbestuur. Citaat uit de WIS IN: ‘Doel is om alle 
kinderen de kans te geven mee te doen aan afdelingswedstrijden’. Waarom dan niet meer parturen per afdeling 
bij een NK? 
De vereniging Makkum is voor het voorstel. Bij hen heeft dit al gespeeld. De kaatsers die niet kunnen kaatsen, 
moet wel kunnen kaatsen. 
De vereniging St. Annaparochie zegt dat ze in hun jaarvergadering positief waren over het voorstel, maar dat er 
wel goed toezicht op gehouden moet worden. Ze steunen wat Dronryp heeft gezegd. 
De vereniging Dongjum is tegen het eenlingenbeleid. Nu is de eenling het slachtoffer. Bij het nieuwe beleid, de 
balkeerder. Stel dat er twee zijn die echt niet met elkaar kunnen, is er dan ook een eenling? 
De vereniging Ried vraagt welke afdeling op de lijst komt. ‘Welke vereniging wint de Freule?’ 
De vereniging Kimswerd vraagt zich af of de mindere kaatser niet verdrongen wordt door dit beleid? 
De vereniging Huizum wil graag weten wat aangrenzend aan de postcode inhoudt. 
 
Dhr. Y. Wassenaar zegt dat de vereniging bepaalt of het een eenling is of niet. Hij moet lid worden van de andere 
vereniging en kan ook gewoon lid van de eigen vereniging blijven. De latende vereniging is niet uitgesloten van 
verdere afdelingswedstrijden, want als gedurende het seizoen een aantal kaatsers de opslag haalt, moeten die 
kunnen kaatsen. De keuze ligt bij de vereniging of ze iemand honoreren. 
Het bondsbureau voert het uit. De werkgroep is gedurende het seizoen beschikbaar. Ruziënde kaatsers zijn geen 
eenling. De verenigingen moeten zelf bepalen voor welke vereniging er gekaatst wordt. Aangrenzend is om je 
heen kijken. Er mag niet een andere vereniging tussen zitten. De onderliggende categorie telt gewoon mee. 
 
De vereniging Wergea vindt het een leuk initiatief. Het moet een jaar getest worden en dan volgend jaar beslissen 
of hier mee doorgegaan kan worden of niet.  
De vereniging Dronryp vindt dat de latende vereniging niet meer in die categorie mag deelnemen aan 
afdelingswedstrijden. Verder moet de KNKB niet te krampachtig omgaan met de regels. Als iemand z’n voet 
breekt halverwege het seizoen, moet de ander via het eenlingenbeleid nog ergens anders mee kunnen doen. 
 
Dhr. Y. Wassenaar zegt dat overschrijven noodzakelijk is in verband met de ledenadministratie. 
Mevr. A. Breeuwsma geeft aan dat de aanvragen voor 1 mei binnen moeten zijn, omdat de eerste 
afdelingswedstrijden begin mei al plaatsvinden. 
Dhr. Y. Wassenaar meldt dat je een vereniging niet kan schorsen, want het kan gebeuren dat twee kaatsers 
halverwege het seizoen de opslagafstand wel kunnen halen. 
Dhr. S. Saakstra zegt dat de aangrenzende postcode is aan de postcode zoals vermeld op de site bij de 
gebiedsindeling conform het kaatsreglement.  
Er zijn allemaal redenen te bedenken om nog niet te starten met het beleid, maar we gaan los met het beleid 
zoals het nu op papier staat. Mochten er dingen veranderd moeten worden, wordt dat geëvalueerd. 
 
Er wordt gestemd over het eenlingenbeleid. Op zes tegenstemmen en drie onthoudingen na, stemt iedereen voor 
het eenlingenbeleid. Het voorstel wordt aangenomen.  
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6. VOORSTEL HUISVESTING BONDSBUREAU 
Dhr. S. Saakstra toont een vergelijking tussen Franeker en Heerenveen. 

Aspect Opmerking Voorkeur? 

Kosten Huidige prijs-kwaliteitsverhouding is erg hoog 
(Nog) geen 
Lijkt geen bepalende factor 

Personeel Kwaliteit werkomgeving is leidend Franeker (mits…..) 

Vrijwilligers 
Alles vindt plaats in Franeker – situatie zal niet 
wijzigen 

Geen factor van belang 

Verenigingen 
Interactie vindt plaats per mail/telefoon – situatie zal 
niet wijzigen 

Geen factor van belang 

Imago / uitstraling 
Plaats kantoor niet zeer bepalend. Toegevoegde 
waarde en zichtbaarheid van daadwerkelijke 
samenwerking wel! 

Heerenveen (voorlopig, omdat 

samenwerkingspartner concreter is) 

Kwaliteit 
dienstverlening 

Totaaloplossing (sportinhoud + bedrijfsvoering) maakt 
KNKB minder kwetsbaar  

Heerenveen 

Meerjaren-ambities 
van de KNKB 

Sport Fryslân is/wordt vliegwiel van ontwikkeling sport 
in Friesland. 

Heerenveen 

 
Het Hoofdbestuur vraagt om instemming met: 

1. Nu kiezen voor Heerenveen 
- Samenwerking / verbinding versterken 
- Betere totaaloplossing 

2. Terugkeer naar Franeker voorbereiden 
- max. 2 jaar 
- Masterplan keatsen uitwerken 

3. Facilitaire en inhoudelijke samenwerkingsafspraken met Sport Fryslân maken 
 
De vereniging Dronryp vraagt waarom het bondsbureau eerst moet verhuizen naar Sport Fryslân. Wat is hier de 
toegevoegde waarde van? De praktische kosten lopen hierdoor hoog op, omdat je twee keer moet verhuizen. 
De vereniging Bitgum zegt dat de communicatie met de vrijwilligers digitaal kan. Kan dit ook niet met Sport 
Fryslân en het Cios? Wat is de samenwerking tot nu toe geweest? Is het niet mogelijk om te blijven zitten en dan 
zo snel mogelijk rechtstreeks naar Franeker voor een goede samenwerking met het kaatsmuseum en de PC. 
Daar horen jullie thuis. 
De vereniging Amsterdam zegt dat de vraagstelling niet helder is. We willen naar Franeker tenzij… Wat is de 
keuze? 
De vereniging Franeker wil het bondsbureau graag in Franeker hebben. De reiskosten zullen sterk afnemen en in 
Franeker staan voldoende panden vrij. In de afgelopen jaren is er genoeg tijd geweest om te netwerken. Vanaf nu 
kan het prima via de mail. Tevens wonen de meeste vrijwilligers dichter bij Franeker dan bij Heerenveen.  
De vereniging Sexbierum-Pietersbierum vraagt wat het voordeel is geweest van de samenwerking van de 
afgelopen vijf jaar. Hoe concreet is die samenwerking met Sport Fryslân? 
De vereniging St. Annaparochie zegt dat de voorzitter een aantal uitkomsten naar voren heeft gebracht. Hier is 
echter geen wegingsfactor bij gezet. Het is helder gesteld door de vereniging Bitgum; onze toekomst ligt in 
Franeker. Er is begrip om dit op een overwogen manier te doen, maar er moet niet getreuzeld worden. 
 
Dhr. S. Saakstra zegt dat het handig is om in het hetzelfde gebouw en omgeving te zitten met mensen die zich 
dagelijks bezighouden met sport. De meerwaarde van Sport Fryslân is dat er professionaliteit is op verschillende 
vlakken. Je kunt er terecht voor juridische vragen, vragen over gemeenten en financiën. Het maken van een 
begroting moet bij een organisatie onder gebracht worden. Bij Sport Fryslân zitten mensen met ervaring op dit 
gebied. Tevens is het handig om voor de ontwikkeling van het One Wall Handball bij het Cios te zitten. De 
contacten met Sport Fryslân en het Cios moeten eerst nog versterkt worden. Deze contacten zijn er al met de 
KPC en het kaatsmuseum. 
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De reiskosten van de vrijwilligers veranderen niet veel, want de meeste vrijwilligers werken vanuit thuis. De 
reiskosten van het personeel spelen verhoudingsgewijs geen rol.  
De wegingsfactor van de uitkomsten van het huisvestingsonderzoek is persoonlijk. 
Voor de vereniging Amsterdam: we willen nu in Heerenveen blijven en dan over twee jaar naar Franeker. Dit is 
geen afstel, want er is concreet benoemd dat het bondsbureau binnen twee jaar naar Franeker gaat. De focus ligt 
op Franeker, maar daar moet huisvesting met meerwaarde voor de samenwerking gevonden worden. Het gaat er 
om dat het kaatsbolwerk inhoudelijk voorbereid kan worden. 
 
De vereniging Bitgum zegt dat het aantal leden daalt. Dit moet dicht bij huis aangepakt worden. Het bondsbureau 
moet binnen het jaar terug naar Franeker. 
De vereniging Dronryp heeft geen exacte inhoudelijke argumenten gehoord, dus het bondsbureau moet zo snel 
mogelijk naar Franeker. 
 
Er wordt gestemd over de huisvesting van het bondsbureau. Op negen tegenstemmen en zes onthoudingen na 
wordt het voorstel aangenomen. 
 
7. VOORTGANG VERSTERKEN BONDSSTRUCTUUR 
Er is een werkgroep samengesteld. Deze is tot nu toe drie keer bij elkaar geweest. Wellicht komt er in november 
een voorstel. 
Tot nu toe is de denkrichting dat verbetering / versterking wordt gezocht via:  

 Verbetering uitvoeringskracht KNKB 

 Vergroten inbreng en betrokkenheid KNKB-verenigingen 
De kwaliteit dienstverlening vanuit het bondsbureau is al verbeterd. Nu wordt het tijd voor de volgende stappen. 
Dit moet gedaan worden door te kijken wat de KNKB nodig heeft aan werkgroepen, commissies, etc. Hier moeten 
clusters van gemaakt worden en dan moet dit vergeleken worden met wat er nu al is. Pas dan kunnen we zien of 
er ‘witte’ vlekken over blijven. 
Door deze stappen te volgen wil men komen tot de gewenste structuur. Dan moet er gekeken worden naar de 
gewenste competenties. Eventueel leidt dit tot een andere invulling of een aanvulling van bemensing van het 
bondsbureau en werkgroepen. 
 
De denkrichting in hoofdlijnen is: 

 2x per jaar regionale bijeenkomsten in 4 regio’s 

 Geen ledenberaden meer 

 1x per jaar AV 
 
8. RONDVRAAG 
De vereniging Bolsward meldt dat Foppe Slager van St. Jacobiparochie en Frans van der Houw erelid van 
Bolsward niet zijn vermeld bij de overledenen. 
De vereniging Workum vraagt of het al bekend is dat de winterstop van het voetbal wellicht wordt verlengd. Dit 
zou betekenen dat het voetbal meer gaat overlappen met het kaatsen. Dit ziet Workum als een bedreiging, omdat 
er dan minder kaatsers op het veld zullen staan. Hoe denkt de KNKB hier over? 
Dhr. G.Faber vertelt dat de vraag ook al op het ledenberaad aan de orde is geweest. Daarom is er contact 
geweest met de directeur van de competitie. Dit punt speelt volgens hem al 15 jaar, maar er is geen sprake van 
dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. 
De vereniging Wergea vraagt of er al data bekend zijn voor de regiowedstrijden.  
Dhr. G. Faber zegt dat de federaties de wedstrijden al verdeeld hebben. 
De vereniging Dronryp vraagt of er al meer bekend is over de FB Oranjewoud Cup. De evaluatie hiervan staat 
namelijk weer op de agenda. 
Dhr. G. Faber zegt dat er vandaag goed nieuws is binnen gekomen. De hoofdsponsor FB Oranjewoud heeft 
besloten wel geld beschikbaar te stellen. Dit betekent wel dat de eerste ronde wordt uitgesteld in verband met de 
nog te verrichten voorbereidingen. 
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9. BESTUURSVERKIEZING 
Dhr. Tjeerd Dijkstra wordt opnieuw benoemd door applaus van de aanwezigen. 
Dhr. Wigle Sinnema vertelt over wat hij met het kaatsen heeft. Kaatsen is belangrijk voor Friesland, voor mij en 
voor iedereen hier. Thuiskomen van vakantie geeft een bepaald gevoel. De eerste kaatswedstrijd geeft ditzelfde 
gevoel. 
Door het applaus van de aanwezigen wordt dhr. W. Sinnema benoemd tot voorzitter van het hoofdbestuur. 
Dhr. Johannes Siegersma stelt zichzelf kort voor. Hij heeft 14 jaar in het bestuur van Berltsum gezeten en wil zich 
nu graag inzetten voor de bond. Hierbij richt hij zich met name op het One Wall. Door applaus wordt hij 
vervolgens door de aanwezigen benoemd tot hoofdbestuurslid, portefeuille One Wall Handball en Technische 
zaken. 
Dhr. Jan van Erve heeft al eerder gepresenteerd over de sponsorplannen. Hij merkt dat er goed werk wordt 
verricht door onder ander het commerciële platvorm onder leiding van dhr. D.J. van der Woud.  
Dhr. J. van Erve zegt dat hij een mening heeft, maar geen verstand van kaatsen. Er moet anders naar het 
kaatsen gekeken worden. Hoe kun je het nog beter op de kaart zetten? 
Door applaus van de aanwezigen wordt ook dhr. J. van Erve benoemd als hoofdbestuurslid. Vanaf 1 juli 2015 
neemt hij de portefeuille Commercie voor zijn rekening. 
 
Afscheid Sietze Groustra 
Dhr. S. Saakstra spreekt penningmeester dhr. Sietze Groustra toe. Hij zegt dat Sietze Groustra een man van de 
cijfers is, enorme expertise heeft en dat de zwarte cijfers zijn ‘drive’ zijn. De oud-penningmeester wordt bedankt 
met het speldje ‘lid van verdienste’ voor de zes jaren die hij in het KNKB-hoofdbestuur heeft gezeten. Tevens 
krijgt hij nog een bloemetje van mevr. A. Breeuwsma. 
Ook dhr. S. Groustra zelf wil nog een dankwoordje doen. Hij noemt nog een aantal zaken door aan de hand van 
verschillende cijfers: Hij bedankt onder andere de mensen van het bondsbureau, de hoofdbestuursleden 
waarmee hij in het bestuur heeft gezeten en de verschillende bondsdirecteuren.  
 
Afscheid Sipke Saakstra 
Dhr. T. Dijkstra spreekt scheidende voorzitter dhr. Sipke Saakstra toe. Op de AV op 1 april 2006 is Sipke in het 
hoofdbestuur gekomen. Eerst in de rol van secretaris, daarna Technische Zaken en vanaf 25 november 2010 als 
voorzitter.  
Onder leiding van Sipke zijn de afgelopen jaren diverse dossiers gepasseerd, zowel op organisatorisch-, 
kaatstechnisch-, strategisch-, tactisch- als op operationeel niveau. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 Het WK in 2012 

 De verzelfstandiging van het kaatsmuseum 

 De organisatie van de Fryske Olympiade in 2013 in Burgum 

 Het vinden van een nieuwe hoofdsponsor van de KNKB in FB Oranjewoud 

 De invoering van de ranking en de gestuurde loting 

Alle bestuursleden hebben Sipke ervaren als zeer gedreven, altijd op zoek naar vernieuwingen en innovaties, 

visie, vasthoudend, soms eigenzinnig, in het bezit van veel dossierkennis, een enorm netwerk in de kaatswereld 

en altijd inspirerend naar anderen om ‘out of the box’ te denken. Dit alles allemaal in het belang van de kaatsport 

in al haar geledingen en het vernieuwen van de kaatssport. 

Dhr. T. Dijkstra vraagt, in zijn rol als vice voorzitter van het bestuur van de KNKB, aan de vergadering om Sipke, 

voor zijn verdiensten in het belang van de kaatssport, te benoemen tot erelid van de KNKB. 

Dhr. S. Saakstra wordt door applaus benoemd tot erelid van de KNKB. 
 
Dhr. S. Saakstra zegt dat we het niet altijd met elkaar eens zijn geweest, maar we hebben maar één doel met 
elkaar. Toen ik in het hoofdbestuur kwam, heb ik gezegd dat het mooi is om aan die kant te staan. De uitdaging 
wilde ik aan gaan. En het was een geweldige uitdaging.  
Verder zijn er veel geschikte mensen aanwezig voor een zitting in het hoofdbestuur. Mensen, meld je aan! 
Nogmaals het samenwerken geeft energie. Het was dik in orde! 
 
10. SLUITING 
Dhr. T. Dijkstra sluit om elf uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen wel 
thuis. 
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4. Vaststellen Begroting 2016 
 

Begroting 2016

Realiteit Begroting Begroting Afwijking

2014 2015 2016

A Baten

11 Contributies/abonnementen 252.725 254.260 251.750 -2.510

12 Donaties/giften 4.000 4.000 4.000 0

13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen 66.151 57.050 58.450 1.400

14 Subsidieverstrekkers 202.845 256.000 153.030 -102.970

15 Sponsoring en advertenties 259.623 200.700 217.090 16.390

16 Opleidingen/cursussen 3.830 8.500 5.500 -3.000

17 Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen 21.253 34.000 24.000 -10.000

18 Overige inkomsten 9.215 3.250 3.000 -250

19 Rente 5.422 4.000 4.000 0

Totaal baten 825.064 821.760 720.820 -100.940

B Lasten

21 Personeelskosten 219.747 232.000 225.810 -6.190

22 Huisvestigingskosten 18.564 19.500 22.100 2.600

23 Organisatiekosten 144.898 140.200 137.700 -2.500

24 Kosten communicatie/promotie/representatie 130.582 150.000 146.300 -3.700

25 Opleidingen/cursussen 55.694 91.500 17.600 -73.900

26 Trainings- en wedstrijdwezen 110.830 107.860 104.210 -3.650

27 Sportstimulering 7.416 19.100 15.500 -3.600

28 Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen 19.817 31.250 21.250 -10.000

29 Wall Ball (internationaal, jeu de pelote, muurkaatsen) 23.707 20.350 20.350 0

 Totaal lasten 731.255 811.760 710.820 -100.940

 

Gewone exploitatieresultaat (A - B) 93.809 10.000 10.000 0

C Bijzondere baten en lasten     

31 Bijzondere baten 13.810 0 0 0

32 Bijzondere lasten 24.360 10.000 10.000 0

-10.550 -10.000 -10.000 0

Culturele Hoofdstad 2018 pm

Resultaat (A - B + C ) 83.259 0 0 0
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Toelichting op de Begroting 2016 
 
Algemeen 
Bij het opmaken van de begroting voor 2016 hebben we te maken met de volgende ontwikkelingen: 

 Het huidige bedrag aan inkomsten vanuit contributieafdracht is gelijk gehouden aan de begroting 2015.  

 Bezuinigingen beleidsplan NOC*NSF 2013-2016; voor het boekjaar 2016 is er sprake van een korting op 
de inkomsten met 11,5%. Na de voordelen uit de herverdeeleffecten van de financieringsmethodiek 
(gestart in 2013) krijgen we vanaf 2016 te maken met minder inkomsten vanuit het NOC*NSF. Waar in 
voorgaande jaren nog geld beschikbaar was voor sporttechnische zaken, zoals opleidingen, is dat nu 
gereduceerd tot 0. Vanaf 2015 kunnen we geen gebruik meer maken van VSK (zie ook: 25 
opleidingen/cursussen). 

 Inkomsten uit sponsoring laten t.o.v. de begroting 2015 een stijgende lijn zien. Met de hoofdsponsor FB 
Oranjewoud worden momenteel gesprekken gevoerd over sponsoring in 2016. Door de nieuwe aanpak 
van de sponsoring, trekt het aantal sponsors weer aan. Ten opzichte van de begroting van 2015 
verwachten we in 2016 een stijging van ruim 8%. 

 Minder verkochte bondsartikelen maar hierdoor ook minder inkoop (zie ook 28: kostprijs 
kaatsballen/bondsartikelen)  

 De personeelskosten komen iets lager uit dan de begroting van 2015. Dit is een saldo van het niet meer 
invullen van de vacature voor een tijdelijke projectmanager innovatie en het begroten van 0,7 fte extra 
voor versterken van het bondsbureau.  

 In de huisvestingskosten zijn de kosten van de nieuwe locatie in Franeker opgenomen.  

 Nieuw beleid in de begroting 2015 voor Wall Ball (29) inbedden als structurele kosten.  

 In de begroting is € 10.000 opgenomen voor onvoorziene zaken. 

 De begroting van de werkgroep Culturele Hoofdstad 2018 is nog niet concreet genoeg om daar al een 
bedrag voor op te nemen. 

 
 
Baten 

Realiteit Begroting Begroting Afwijking

2014 2015 2016 b2016-b2015

11 Contributies/abonnementen

Contributies 175.038 174.800 174.800 0

Aanpassing contributiebeleid 2.937 3.200 3.200 0

Licenties hoofdklassers en 1e klasse 12.544 12.960 13.350 390

Abonnementen bondsorgaan 62.206 63.300 60.400 -2.900

252.725 254.260 251.750 -2.510  
 
Het huidige bedrag aan inkomsten vanuit contributieafdracht is gelijk gehouden aan de begroting 2015.  
De WIS IN heeft al een aantal jaren te maken met een dalend aantal leden. Deze trend is doorgezet naar 2016. 
De WIS IN wordt op dit moment gerestyled, we hopen daarmee de dalende trend te gaan doorbreken.  
In de begroting van 2015 is gerekend met de licentiebedragen per persoon van 2013, in de begroting van 2016 is 
met de juiste licentiebedragen gerekend.  
 

12 Donaties/giften 4.000 4.000 4.000 0  
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Realiteit Begroting Begroting Afwijking

2014 2015 2016 b2016-b2015

13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen

Entreegelden wedstrijden 18.633 18.350 18.350 0

Eigen bijdrage selectietrainingen 10.025 0 0 0

Eigen bijdrage selectietrainingen Team NL 0 1.000 1.000

Thematrainingen 0 3.600 3.600 0

Scheidsrechtersvergoedingen verenigingen 21.452 22.800 22.800 0

Masseursvergoedingen verenigingen 6.370 6.200 6.200 0

Overige inkomsten 9.671 6.100 6.500 400

66.151 57.050 58.450 1.400  
 
Per 2016 willen we een eigen bijdrage invoeren voor de deelnemers aan de selectietrainingen Team NL van  
€ 50,- per persoon, conform het beleid dat we altijd hebben gevoerd op selectietrainingen.  
In de overige inkomsten zit een extra bijdrage vanuit de VVK aan de waskosten en een hogere opbrengst keuring 
kaatshandschoenen. Dit hogere aanbod komt door het nieuwe kaatshandschoenenbeleid. 
 
  

14 Subsidies

V.W.S. ecotax 54 0 0 0

NOC*NSF sportopleiding bonden   11.350 7.100 0 -7.100

NOC*NSF algemeen functioneren 85.706 84.309 87.169 2.860

NOC*NSF Leven Lang Sporten 20.640 18.727 20.942 2.215

NOC*NSF Veilig sport klimaat 41.601 71.500 0 -71.500

Provincie Fryslan 43.494 44.364 44.919 555

Aanvraag Projectleider innovatie 0 30.000 0 -30.000

202.845 256.000 153.030 -102.970  
 
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 2016 een korting van 11,5% (in 2014 5%, in 2015 8%) door te voeren. Tot nu toe hielden deze 
twee ontwikkelingen elkaar in evenwicht, maar vanaf 2016 is een daling te zien in de ontvangsten. In 2016 wordt 
weer een bijdrage van NOC*NSF verwacht onder de noemer ‘Leven Lang Sporten’. Deze subsidie van circa  
€ 20.942 is geoormerkt en is ter verhoging van de sportparticipatie. De begrote kosten zijn opgenomen onder het 
onderdeel 21 personeelskosten. Vanaf 2015 kunnen we geen gebruik meer maken van VSK.  
De begrote projectleider is en wordt vooralsnog niet ingevoerd. De aanvraag voor subsidie kan hiermee ook 
vervallen. 
 

15 Sponsoring en advertenties

Hoofd en subsponsors 276.463 217.200 218.590 1.390

Sponsor target voor 2016 15.000 15.000

af: Bijdrage aan de VVK -32.000 -32.000 -32.000 0

Advertenties keatsagenda 5.700 5.000 5.000 0

Advertenties WIS-IN 9.460 10.500 10.500 0

259.623 200.700 217.090 16.390  
 
We zijn momenteel in gesprek met onze hoofdsponsor FB Oranjewoud. In deze gesprekken wordt het seizoen 
2015 geëvalueerd en gekeken naar het nieuwe seizoen. Alle processen rond de sponsoring zijn verbeterd. Alle 
sponsoren zijn bezocht en de contracten zijn doorgelopen en vernieuwd. We hebben in de begroting 2016 een 
target van € 15.000 opgenomen t.o.v. de begroting 2015.  
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Realiteit Begroting Begroting Afwijking

2014 2015 2016 b2016-b2015

16 Inkomsten uit opleidingen

Cursusgeld kaatstrainer 2/3/4 3.830 8.000 5.000 -3.000

Cursusgeld overige opleidingen 0 500 500 0

3.830 8.500 5.500 -3.000  
 
De ontwikkeling van het aantal deelnemers van de cursussen valt tegen t.o.v. de begroting 2015. We zetten in 
2016 wel een gematigde verhoging in t.o.v. 2014. 
 

17 Opbrengst bondsartikelen 21.253 34.000 24.000 -10.000  
 
De laatste jaren worden er minder bondsartikelen verkocht. Deze trend vertalen we door in de begroting van 
2016. Hier tegenover staat een lagere last in de aanschaf van bondsartikelen (28). 
 

18 Overige inkomsten 9.215 3.250 3.000 -250   
 

19 Rente 5.422 4.000 4.000 0  
 

Totaal baten 825.064 821.760 720.820 -100.940  
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Lasten 
 

Realiteit Begroting Begroting Afwijking

2014 2015 2016 b2016-b2015

21 Personeelskosten

Totale personeelskosten 232.269 202.000 225.810 23.810

Af: Doorbelast aan VSK -12.522 0 0

Bij: Leven Lang Sporten (zie 14) 20.640 18.727 20.942 2.215

Af: verwerkt in salarissen -20.640 -18.727 -20.942 -2.215

Projectleider Innovatie 30.000 0 -30.000

219.747 232.000 225.810 -6.190

Aantal FTE's huidig 4,2 3,1 3,3 -0,3

Aantal FTE's vacature 0,5 0,7 -0,2

Totaal aantal FTE's 4,2 3,6 4,0 -0,5  
 
In de personeelskosten is een toename opgenomen voor de periodieke verhogingen volgens de CAO-sport 
(WOS) en door rekening te houden met een algemene (inflatie-) stijging.  
Afgelopen tijd was er sprake van onderbezetting op het bondsbureau. Er is onder andere veel extra tijd gestoken 
in de sponsorovereenkomsten. Dit heeft geresulteerd in hogere financiële opbrengsten en een grotere 
tevredenheid bij de sponsors. Om de trend vast te houden en verder uit te breiden mag de aandacht hier niet 
verslappen. Verder is de taak- en piekbelasting van de overige bondsadministratie hoog. Mede hierdoor is er 
sprake geweest van oplopende overuren en veel operationele activiteiten voor alle personeelsleden. Verder heeft 
het bestuur de intentie om de volledige opmaak van de wedstrijdagenda en de begeleiding van de uitvoering van 
de wedstrijden weer naar het bondsbureau te halen. Hierdoor is e.e.a. directer aan te sturen. Gezien de huidige 
ontwikkelingen van de wedstrijden (regiowedstrijden, wensen van verenigingen e.d.) dient deze kerntaak van de 
KNKB door het bondsbureau te worden uitgevoerd. Daarnaast is de wens van de verenigingen dat de lotingen 
openbaar worden verricht. Dat is in de huidige opzet niet mogelijk. Voorgesteld wordt de lotingen van de 
rankingwedstrijden  en de belangrijkste jeugdwedstrijden (NK's) op het bondsbureau te laten plaatsvinden. 
Bovenstaande heeft voor het bestuur geleid tot een aantal voorgenomen besluiten: 

1. De voorgenomen (en begrote) functie van projectleider wordt niet ingevuld. Het bestuur vindt het 
oppakken van dergelijke projecten een taak voor de directeur. 

2. Om op het terrein van sponsoring de kwaliteit te kunnen waarborgen en het proces te verbeteren 
wordt het contract van één van de huidige medewerkers met 0,2 fte uitgebreid. 

3. Een extra vacatureruimte van MAXIMAAL 0,5 fte te begroten om: 
 -De directeur vrij te spelen voor projecten; 
 -hierboven beschreven extra bondsbureau taken uit te voeren; 
 -verlichting totale takenpakket; 
 -kwetsbaarheid te verkleinen.  

 
 

22 Huisvestingskosten 18.564 19.500 22.100 2.600  
 
De huisvestingskosten zijn gebaseerd op de nieuwe en oude huisvesting in Franeker. De kosten zijn hoger t.o.v. 
begroting 2015 door hogere schoonmaak- en energiekosten. Daar tegenover staat wel dat we veel meer 
vierkante meters tot onze beschikking hebben, dat we een gedeelte van de ruimte kunnen onderverhuren en dat 
we op een A-locatie in Franeker zitten.  
 

23 Organisatiekosten

Algemeen 113.212 116.000 113.500 -2.500

Commissies 6.428 13.000 13.000 0

Contributies/verzekeringen 12.810 11.200 11.200 0

Nieuw beleid 12.448 0 0 0

144.898 140.200 137.700 -2.500  
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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.  
 

24 Kosten communicatie, promotie en representatie

Realiteit Begroting Begroting Afwijking

2014 2015 2016 b2016-b2015

 Kosten Bondsorgaan WIS-IN 70.034 74.000 74.000 0

Kosten promotie 13.257 24.000 18.500 -5.500

Kosten sponsors 15.801 24.050 25.000 950

Subsidie kaatsmuseum 14.000 10.000 10.000 0

Radio spots betaald uit sponsoring 6.000 6.000 6.000 0

Kosten boarding 8.215 7.950 8.800 850

Kaatsagenda betaald uit advertentieinkomsten 3.275 4.000 4.000 0

130.582 150.000 146.300 -3.700  
 
Arrangementen stonden opgenomen onder kosten promotie, met ingang van 2016 worden alle arrangementen 
door het kaatsmuseum georganiseerd.  
 

25 Opleidingen

Kaatstrainer 2 / 3 / 4 14.093 17.500 15.100 -2.400

Overige opleidingen 0 2.500 2.500 0

Veilig Sport Klimaat 41.601 71.500 0 -71.500

55.694 91.500 17.600 -73.900  
 
De ontwikkeling van het aantal deelnemers van de cursussen valt tegen t.o.v. de begroting 2015. We zetten in 
2016 een gematigde verhoging in t.o.v. 2014. 
Vanaf 2015 kunnen we geen gebruik meer maken van VSK (inkomsten onder 14). 
 

26 Trainings- en wedstrijdwezen

 Trainingen kaatsacademie 26.682 10.270 10.170 -100

NK-wedstrijden 29.140 35.000 30.000 -5.000

Overige wedstrijden betaald uit sponsoring 2.713 1.750 4.000 2.250

Overige wedstrijden 12.570 13.300 13.300 0

Kosten scheidsrechters 17.458 18.540 18.540 0

Kosten masseurs 11.155 12.700 12.700 0

Kosten tribunes/mobiele kaatsmuur 1.946 5.500 4.500 -1.000

Overige kosten wedstrijdwezen 9.166 10.800 11.000 200

110.830 107.860 104.210 -3.650  
 
Uit de ontwikkeling van de laatste jaren blijkt dat de kosten voor de diverse NK’s lager uitvallen. Deze trend 
vertalen we door in de begroting van 2016.  
In 2016 staat er weer een Fryske Olympiade op het programma, hier gaat de KNKB weer aan meewerken.  
De kosten van de mobiele kaatsmuur vallen mee t.o.v. de begroting, deze ontwikkeling zetten we door in de 
begroting van 2016.  
  

27 Sportstimulering 7.416 19.100 15.500 -3.600  
 
 

28 Kostprijs bondsartikelen 19.817 31.250 21.250 -10.000  
 
De laatste jaren worden er minder bondsartikelen verkocht. Deze trend vertalen we door in de begroting van 
2016. Hier tegenover staat een lagere last in de aanschaf van bondsartikelen. 
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29 Wall Ball

Realiteit Begroting Begroting Afwijking

2014 2015 2016 b2016-b2015

Internationale activiteiten (jaarlijks) 12.611 6.250 6.250 0

Muurkaatsen en jeu de pelote 3.895 4.100 4.100 0

Initiatieven/beleidsplannen 7.201 10.000 10.000 0

23.707 20.350 20.350 0  
 
De Wall Ball activiteiten zetten we voort in 2016. Met een bijdrage voor de selectietrainingen van de deelnemers 
en van sponsors voor internationale activiteiten proberen we het saldo voor Wall Ball te verbeteren. 

 

 Totaal lasten 731.255 811.760 710.820 -100.940  
 
 

31 Bijzondere baten

Diversen 13.810 0 0 0

13.810 0 0 0

32 Bijzondere lasten

Dotatie continuiteitsvoorziening/onvoorzien 0 10.000 10.000 0

0 10.000 10.000 0  
 
 
Als continuïteitsreserve is een bedrag van 10% van de exploitatieomvang (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 één jaar kunnen worden uitgevoerd. Dit zou neerkomen op de uitvoeringskosten (waar de 
personele kosten het grootste deel van zijn) voor één jaar. NOC*NSF werkt hiermee in de vorm van het 
bestemmingsfonds Lotto, ook daarbij wordt uitgegaan van een minimale omvang om gedurende één jaar aan alle 
verplichtingen te kunnen voldoen.  
 
Voor de KNKB betekent dit dat de hoogte van de continuïteitsreserve op basis van de begroting 2016 kan worden 
vastgesteld op afgerond € 325.000. Om dit saldo te bereiken en te behouden wordt de laatste jaren en ook in de 
komende begrotingen jaarlijks tussen de € 10.000 en de € 20.000 gereserveerd als dotatie continuïteitsreserve 
en/of onvoorzien. 

 
 
 
 
 
 
 



Algemene vergadering 19 november 2015    pagina 18 

 

 
 
Bijlage bij de Begroting 2016 
 
Tarieven en uitkeringen 2016 
  

Omschrijving 2015 2016 

   

Vereniging:   

Contributieafdracht: 
Contributie is inclusief de bijdrage collectieve WA-verzekering ad EUR 
0,20 per lid. 
Voor 2015 is de contributie indicatief, door het invoeren van een vaste 
verenigingsafdracht m.i.v. 2011. 
Voor 2016 wordt een voorstel ingediend op de ALV van 19-11-2015, 
waarbij het bedrag voor de junioren/senioren variabel wordt.  

  

Contributie senioren/junioren * 14,00  +/- 15,00 

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 

   

Licentie organiserende verenigingen heren hoofdklasse wedstrijden zon. 350,00 350,00 

Licentie organiserende verenigingen heren hoofdklasse wedstrijden zat. 100,00 100,00 

   

Vergoeding voor scheidsrechters (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 

   

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 

   

Kaatser:   

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

Licentie heren 1
e
 klasse (ter dekking inleggeld en massage) 140,00 140,00 

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

   

Eigen bijdrage selectietrainingen:    

Thematrainingen (m.i.v. 2011) 5,00 5,00 

Selectietraining Team NL  50,00 

Eco-coach (m.i.v. 2011) 135,00 135,00 

   

Diversen:   

Abonnement WIS IN (met incassomachtiging) * 32,86 32,86 

Abonnement WIS IN (zonder incassomachtiging) * 34,86 34,86 

   

Entreeprijs NK senioren   5,00   5,00 
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Bijlage bij de Begroting 2016 
 

Omschrijving 2015 2016 

   

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

   

Kilometervergoeding kaderleden  0,19 0,19 

   

Vergoeding aan masseurs 81,50 81,50 

   

Vergoeding aan scheidsrechters  58,50 58,50 

   

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 2,00 2,00 

Verkoopprijs kaatsbal sky bounce 5,00 5,00 

   

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

 Premie 
2015 

Premie 
2016 

Max.uitkering 
staking 

2015 

Max.uitkering 
staking 

2016 

Max.uitkering 
afgelasting 

2015 

Max.uitkering 
afgelasting 

2016 

       

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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Jaarplan 
KNKB 2016 

 
Opgesteld n.a.v. het  

KNKB meerjarenbeleidsplan  

2013-2017 

 
‘Heel Friesland kaatst!’ 
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Inleiding 
Voor de invulling van het jaarplan 2016 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 realiseren dat de kwaliteit van de 
kaatssport verbeterd wordt. Dit kan onder meer door de wedstrijdkalender, niveau/ranking en trainingen zodanig 
op te zetten dat de kaatser meer en langer plezier aan hun sportbeoefening beleven. Het niveau van de 
trainingen verhogen (minder directe fouten) en het verder ontwikkelen van kaatsen in regio’s en andere 
kaatsdisciplines.  
 
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. 
Aanpassingen zijn onder meer het houden van één ALV (in het voorjaar) en het houden van jaarlijks twee 
regioledenberaden per regio.  
 
Uitdaging: Via de herinrichting van een regionale structuur en compactere ALV de realisatie van meer 
betrokkenheid bij de beleidsbepaling en uitvoering van het KNKB-beleid bewerkstelligen. Daarnaast een sterk 
verbeterde uitvoeringsorganisatie (grotere tevredenheid) organiseren en het ontwikkelen van een aangepast 
contributiebeleid. Daarnaast voor zowel de verenigingen als de KNKB een gezonde exploitatie en 
weerstandsvermogen bereiken. 
 
Voortgang ontwikkelingen doelstellingen in relatie met jaarplannen 
Vanuit het strategisch fundament kunnen doelstellingen en bijbehorende activiteiten worden ontwikkeld, 
geformuleerd en getoetst. Dit heeft als voordeel dat niet iedere 5 jaar een volledig uitgewerkt 
meerjarenbeleidsplan hoeft te worden opgesteld, maar dat kan worden volstaan met het vaststellen van 
meerjarendoelstellingen, uitgewerkt in gedetailleerde jaarplannen. 
 
Hierna wordt per ambitie en per thema aangegeven welke acties er in 2016 op het programma staan. De leidraad 
voor 2016 is ‘Samen aanpakken’. 
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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) 

+  ++  2013-2016 

Sponsorbeleid ++ +  2014-2017 

Communicatiebeleid ++ + + 2014-2017 

Differentiatie in wedstrijdkalender 
m.b.t. federaties en andere 
kaatsdisciplines 

++ ++ + 2013-2016 

Schoolkaatsen  ++ ++  2013-2017 

  
Samenwerking, kennisdeling en advisering verenigingen 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Bespreken hoe verenigingen elkaar kunnen versterken door 
samen te werken en kennis uit te wisselen en wat daarin de 
bijdrage van de KNKB kan zijn. Organiseren van twee 
overleggen met (kleine) verenigingen. Daarnaast worden 
per regio twee regioledenberaden gehouden. 

Q1-Q4 
Q = kwartaal 
 
 
 

Directeur 
 
 
 

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

Q1-Q4 Coördinator KA 
 

 
Innovatie opzet kaatswedstrijden/evenementen (inclusief deregulering organisatieaspecten) 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Bewerkstelligen kaatsactiviteiten Culturele Hoofdstad 2018. Q1-Q4 Hoofdbestuur 

Vereenvoudiging Kaatsreglement m.b.t. 
uitvoering/organisatie wedstrijden. 

Q1-Q4 Directeur 

Bevorderen van de organisatie van 
wedstrijden/evenementen qua opzet, uitstraling, gericht op 
toename aantrekkelijkheid voor deelnemers, publiek en 
media door promotionele activiteiten en een helder 
wedstrijdstramien.   

Q1-Q4 Directeur 
 

Optioneel: Organiseren van experimenten. Q2-Q3 Hoofdbestuur 

 
Sponsorbeleid 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Uitvoering sponsor- en marketingplan. Q1-Q4 Directeur 

Opzetten netwerken met bedrijfsleven. Q1-Q4 Hoofdbestuur/Dir. 

Aantrekken nieuwe sponsors. Q1-Q4 Directeur 

Aantrekken wervers van sponsors.  Q1-Q4 Directeur 
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Communicatiebeleid 

Activiteiten 2016  Planning Verantwoordelijk 

Implementatie communicatieplan. Q1-Q2 Directeur 

Optimalisatie site www.knkb.nl en WIS IN. Q1-Q2 Directeur 

 
 
Differentiatie in wedstrijdkalender 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Voortzetten differentiatie in aanbod van verschillende 
kaatsdisciplines.  

Q1-Q4 Directeur 
 

Verbeterde opgave voor wedstrijden in regio en federaties. Q1 Directeur 

 
Schoolkaatsen 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

In samenwerking met de FB Oranjewoud Kaatsacademie, 
het CIOS en Sport Fryslân voortzetten van schoolkaats-
projecten voor basis- en voortgezet onderwijs. 

Q1-Q4 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 muurkaatsen – zachte 
bal 

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

 
Opleidingsvisie (inclusief doorvertaling) 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

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

Q1-Q4 Coördinator KA 

Verdere uitvoering cursussen voor verenigingen/federaties, 
kader en kaatsers. 

Q1-Q4 Directeur 

Verbetering facilitering federaties om te komen tot stabiele 
wedstrijdkalenders op federatieniveau. Regiowedstrijden 
gebruiken om eigen regels van federaties op elkaar af te 
stemmen en digitale opgave te optimaliseren.   

Q1-Q4 Directeur 

 
Hervorming wedstrijdstramien 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Uitvoering lopende wedstrijdstramien.  Q1-Q4 Directeur 

Uitwerking wedstrijdstramien 2016 tot nieuwe 
wedstrijdagenda 2017. 

Q1-Q4 Directeur 

Instellen overleg voor wedstrijdgerelateerde werkgroepen 
en commissies. 

Q1-Q4 Directeur 

Monitoren verloop wedstrijdkalender 2016 in relatie met het 
nieuwe stramien. 

Q2-Q3 Directeur 

Opzetten regiowedstrijdkalender i.s.m. federaties. Q1-Q4 Directeur 

 

http://www.knkb.nl/
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Ranking 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Optimaliseren ranking n.a.v. wedstrijdseizoen 2015. Q1 Directeur 

Aanpassen rankingregels in Kaatsreglement.  Q1 Directeur 

Communicatie en evaluatie met kaatsers en betrokkenen. Q1-Q4 Directeur 

 
Kaatsvaardigheid 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Samenwerking FB Oranjewoud Kaatsacademie met 
kaatsscholen m.b.t. (opleiden) trainers. 

Q1-Q4 Coördinator KA 

Optimaliseren samenwerking Jeugd TC, trainers en 
kaatsscholen. 

Q1-Q4 Coördinator KA 

 
Eenlingenbeleid 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Uitvoeren en monitoring eenlingenbeleid. Q1-Q3 Directeur 

 
Materiaal 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Controle en handhaving regels kaatshandschoen 
optimaliseren. 

Q1-Q4 Directeur 

Onderzoek kaatsbal om spelbeeld positief te beïnvloeden. Q1-Q4 Directeur 

Registratie kaatshandschoenenmakers Q1 Directeur 

Aanpassen Kaatsreglement m.b.t. registratie Q1 Directeur 

 
Internationale deelname, ontwikkeling muurkaatsen – zachte bal 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

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

Q1-Q4 Projectgroep One Wall 

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

Q1-Q4 Projectgroep One Wall 

Afstemming en integreren muurkaats- en zachte balagenda 
in wedstrijdagenda. 

Q1-Q4 Directeur 

Uitvoering plan van aanpak internationale wedstrijden van 
Team NL t/m 2018 (EK te Leeuwarden, dat jaar Culturele 
Hoofdstad). 

Q1 Directeur 

 

Ambitie 3 Versterken infrastructuur 

Thema KNKB  Verenigingen Kaatsers Looptijd 

Regiovorming / herinrichting AV ++ ++  2013-2017 

Optimalisatie uitvoeringsorganisatie ++ +  2014-2017 

Lidmaatschapstructuur ++ + + 2016-2017 
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Herziening besluitvorming – ALV - regioledenberaden 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Besluitvorming optimaliseren door herinrichting van 
de AV en regioledenberaden. 

Q1-Q4 Hoofdbestuur 

Instellen van de Financiële Commissie. Q1 Hoofdbestuur 

Aanpassing Statuten. Q2 Directeur 

 
Optimalisatie uitvoeringsorganisatie 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Uitvoeringskracht en afstemming: 
Optimalisatie van de werkzaamheden van de 
uitvoeringsorganisatie is een doorgaand proces.  
De bevoegdheden en taken/verantwoordelijkheden van elke 
werkgroep (>30) zullen worden beschreven en indien 
gewenst aangepast. Door het instellen van het 
maandelijkse overleg met de wedstrijdgerelateerde 
werkgroepen (aangevuld met de statutaire commissies) 
wordt de uitvoeringsorganisatie versterkt en vindt meer 
onderlinge samenwerking en afstemming plaats.  
De specifieke wedstrijdgerelateerde zaken zoals ranking, 
gestuurde loting e.d. laten plaatsvinden in een afzonderlijk 
overleg naast de regioledenberaden.  
De werkgroep Wedstrijdzaken wordt opgeheven. Deze 
kerntaak wordt weer op het bondsbureau verricht.  
 
Ingezet wordt op nauwe samenwerking met Sport Fryslân, 
NOC*NSF, KNVB en andere (sport)organisaties. 
De in het kader van veilig sportklimaat en de FB 
Oranjewoud Kaatsacademie te volgen cursussen blijven 
bestaan. 
 
Realisatie doelen Meerjarenbeleidsplan: 
Het initiëren en implementeren van nieuwe ontwikkelingen, 
met name op het gebied van de onderlinge samenwerking 
tussen verenigingen, alternatieve geldbronnen, ontwikkeling 
wedstrijdagenda e.d. om de ambities van het Meerjaren-
beleidsplan 2013-2017 te realiseren.  

Q1-Q4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1-Q4 

Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directeur 

 
Contributiebeleid + Lidmaatschapstructuur 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Aanpassen herziening afdrachtsysteem. Q1 Directeur 

Optioneel: Strategisch overleg over de 
lidmaatschapsstructuur. 

Q1 Hoofdbestuur 

 
Verenigingsondersteuning 

Activiteiten 2016 Planning Verantwoordelijk 

Optimalisatie ondersteuning verenigingen. Q1-Q4 Directeur 

Tweemaal overleg met kleine verenigingen. Q1-Q4 Directeur 
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6. Voorstel Hoofdbestuur ‘Versterken Besluitvormingsstructuur KNKB’ 
 
Inleiding 
Het meerjarenbeleidsplan 2013-2017 van de KNKB bestaat uit 3 hoofdambities. Eén hiervan betreft de 
versterking van de infrastructuur. Het genoemde beleidsplan is onder andere in dit kader beschreven: 

 De KNKB is organisatorisch verdeeld in een beperkt aantal regio’s die wordt ingezet t.b.v. de 
totstandkoming van delen van de wedstrijdkalender (recreatief, jeugd), samenwerking verenigingen, 
beleidsvoorbereiding etc. 

 De KNKB kent een slagvaardiger ALV, passend bij de beoogde regionale structuur. Deze ALV heeft meer 
betrokkenheid bij beleidsvorming en –uitvoering.  

 
Vanuit de verenigingen is de afgelopen periode op een aantal momenten aandacht gevraagd voor deze uitdaging 
c.q. problematiek. Naar aanleiding daarvan is eind 2014 het initiatief genomen om een divers samengestelde 
werkgroep in te stellen. Deze werkgroep is op 16 december 2014, 29 januari 2015 en 21 mei 2015 bijeen 
geweest, hetgeen geleid heeft tot onderstaand voorstel.  
 
De huidige situatie 
De KNKB heeft op dit moment 115 kaatsverenigingen met in totaal ruim 13.000 leden. Deze verenigingen en haar 
leden zijn geografisch verdeeld over 12 samenwerkingsverbanden: de federaties. Deze federaties hebben eigen 
rechtspersoonlijkheid, maar hun beginselen mogen niet strijdig zijn met de KNKB. 
 
De 115 verenigingen vormen gezamenlijk de Algemene Vergadering (hierna te noemen AV) en hebben daarin 
stemrecht, waarbij het aantal stemmen afhangt van het aantal leden dat een vereniging vertegenwoordigt. De AV 
heeft statutair de volgende bevoegdheden: 

 Goedkeuring van jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening 

 Vaststelling van het meerjarenbeleid 

 Wijzigen van statuten en reglementen, voor zover deze bevoegdheid niet is gedelegeerd aan het bestuur 
of andere organen 

 Benoemen en ontslaan van bestuursleden en leden van statutaire (rechtsprekende) commissies 
 
De AV kiest een bestuur, bestaande uit 5-7 leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
beleid, waarbij het goedgekeurde jaarplan en begroting het inhoudelijke en financiële kader vormt. Het bestuur is 
bevoegd om de uitvoering te delegeren aan betaalde (medewerkers bondsbureau) en vrijwillige (werkgroepen, 
commissies) functionarissen. Door middel van het genoemde jaarverslag en jaarrekening legt het bestuur 
periodiek verantwoording af aan de AV. Bestuursleden vormen (juridisch) de rechtsgeldige vertegenwoordigers 
van de vereniging KNKB. 
 
Knelpunten in de huidige besluitvormingsstructuur 
In algemene zin genereert de huidige structuur binnen de KNKB te weinig betrokkenheid en wordt betiteld als 
onvoldoende slagvaardig. Deze overkoepelende opvatting is te ontleden naar een aantal, soms elkaar 
versterkende, elementen: 

 Kwaliteit van het besluitvormingsproces 

 Betrokkenheid van verengingen bij de beleidsmatige/strategische inhoud 

 Duidelijkheid en verwachtingen in  taak- en rolverdeling tussen geledingen 
 
Uitgangspunten ten behoeve van verbeteringen 
Waar moet een slagvaardiger KNKB aan voldoen? Aan deze uitgangspunten kunnen en moeten 
oplossingsrichtingen en definitieve keuzes getoetst worden.  
 

1. Borgen en vergroten van de betrokkenheid van, informatie-uitwisseling met, kennisdeling tussen en 
contacten/ontmoeting met verenigingen en verenigingsbestuurders; 

2. Duidelijkheid in de processen en rolvastheid (taakdiscipline) van de volgende fases: 
a. Goedkeuring begroting, jaarplan e.d.; 
b. Strategie & toezicht m.b.t. vaststelling van het beleid; 
c. Beleidsvoering (=besturen); 
d. Uitvoering; 

3. Bewerkstelliging van meer stabiliteit, betrokkenheid en inhoudelijke kwaliteit/expertise; 
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4. Een goede balans tussen ondernemerschap, creativiteit en innovatie aan de ene kant en goed beheer, 
continuïteit en zorgvuldigheid aan de andere kant. 

 
Andere reflecties vanuit de werkgroep 

 De werkgroep ziet voordelen om de gevoelsmatige afstand tussen KNKB en verenigingen op te lossen 
via kleinere overlegverbanden. Nadeel hiervan is dat een extra laag wordt gecreëerd, met het risico van 
een langere doorlooptijd in besluitvorming.  

 De werkgroep waarschuwt voor het feit dat niet alle kaatsaangelegenheden zich laten ‘vangen’ in een 
regionaal verband. Voor sommige organisatorische en/of uitvoeringszaken zal het noodzakelijk blijven om 
andere (informele) platforms te hanteren (grote verenigingen, hoofdklassepartijen, kaatsers, 
wedstrijdstramien enz.) 

 Er zijn ook andere varianten besproken zoals het toezichthoudende model (Raad van Toezicht) en het 
ledenraadmodel (Raad van Mandaat). De verwachting is echter dat er op deze wijze een tweede 
bestuurslaag bij komt. Dit kan in zijn algemeenheid belemmerend en vertragend werken.  

 
Optimaliseren organisatiekracht KNKB 
De volgende belangrijke principes dienen, in de uitvoeringsstructuur van de KNKB en in samenhang met de 
nieuw voorgestelde besluitvormingsstructuur, steviger verankerd te worden: 

 Bondsbureau, werkgroepen/commissies en federaties behoren allemaal tot de uitvoeringsorganisatie van 
de KNKB. Deze uitvoeringsorganisatie staat onder de verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt 
geleid/aangestuurd door de directeur van de KNKB. De uitvoeringsorganisatie bestaat zowel uit 
vaste/structurele onderdelen als (zeer) tijdelijke (project)groeperingen. 

 Het bestuur van de KNKB is, incl. op voordracht van de directeur, bevoegd om werkgroepen in te stellen, 
op te heffen en werkgroepleden te benoemen of uit hun functie te ontheffen. 

 Alle uitvoeringsorganen en uitvoeringsfunctionarissen hierbinnen hebben helderheid over hun taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Hierbij zijn de inhoudelijke en budgettaire kaders duidelijk en is 
tevens vastgelegd en geborgd hoe en aan wie hierover verantwoording wordt afgelegd. Kennis van 
zaken en kennis van reglementering is hierin erg belangrijk. Voorkomen moet worden dat ze ‘op eigen 
houtje’  beleid gaan maken.  

 Instellen van wedstrijdgerelateerde werkgroepen/commissies om de uitvoerende zaken onderling goed af 
te stemmen.  Gedurende het wedstrijdseizoen vinden deze maandelijks plaats. 
 

Voorstel Hoofdbestuur 
De denkrichting van het strategisch overleg Besluitvormingsstructuur bestaat uit het inrichten dan wel beter 
benutten van regionale bijeenkomsten binnen de KNKB. Het gaat dan om een combinatie van: 
1. Praktische afstemmingen en informatie-uitwisseling tussen KNKB en verenigingen of verenigingen 
 onderling (bijv. wedstrijdkalender, onderlinge samenwerking enz.); 
2. Evaluatie afgelopen seizoen, vooruitblik komend seizoen; 
3. Inhoudelijke discussie over beleidsthema’s, in brainstormfase, uitwerkfase of laatste portaal naar 
 besluitvormingsfase. Geeft meer tijd voor goede bestuurlijke voorbereiding op het nieuwe seizoen; 
4. Kennisdeling en inspiratie (bijdragen van ‘buiten’). 
 
Het strategisch overleg heeft de volgende uitwerkingsgedachten: 
• Voorkeur voor maximaal 4 regio’s; 
• De regiobijeenkomsten kunnen het huidige Ledenberaad vervangen; 
• Regiobijeenkomsten in het najaar (oktober) in het teken van evaluatie, terugblik, afronding. In het 
 voorjaar (februari) in het teken van klaar voor de start, vooruitblik, besluitvorming; 
• Idealiter de AV terugbrengen tot 1 keer per jaar (maart);  
• Financieel ledenberaad vervalt door benoeming Financiële Commissie. 
 
Met betrekking tot dat laatste punt is van belang:  
Met het terugbrengen van de AV tot 1 keer per jaar, is het noodzakelijk dat er een commissie gemandateerd moet 
worden om de begroting van de KNKB (voorlopig) vast te stellen. Normaliter vindt het vaststellen van de 
begroting op de najaarsvergadering plaats. Een financiële commissie kan die rol overnemen en de AV in het 
voorjaar daarover adviseren. 
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De AV houdt (vanzelfsprekend) besluitvorming over 
* Jaarplan  
* Begroting 
* Jaarverslag en Jaarrekening 
* Meerjarenbeleid 
* Aanpassing Statuten en reglementen 
 
Het voorstel van het Hoofdbestuur richt zich op het volgende jaarstramien: 
 
Mei – september Wedstrijdseizoen KNKB 
Aug. – september Begrotingsproces  
Oktober  Evaluatie met kader en kaatsers 
Oktober  Vier Regiobijeenkomsten met bestuursleden ver./fed. 
November – januari Afwikkeling jaarrekening  
November – februari Nieuw beleid voorbereiden (evt. met werkgroepen, kaatsers of anderen) 
Februari  Regioledenberaden met bestuursleden ver./fed. 
Maart   Algemene Vergadering  
Maart – april  Implementatie nieuw beleid 
April   Startbijeenkomsten nieuwe seizoen (kader, kaatsers, sponsors, media) 
 
Bij instemming van dit voorstel kan in de aankomende voorjaars-AV de Financiële Commissie worden 
benoemd. Zij wordt een adviesorgaan van de AV. Zij adviseert middels een schriftelijk rapport aan de AV over de 
begroting, jaarrekening en de (des)investeringen. Ze geven daarin een onderbouwing over de verantwoording  
van de financiën.   
De Financiële Commissie bestaat uit drie leden. De AV benoemt de voorzitter en de leden. De leden hebben 
geen verenigbaarheid met andere werkgroepen/commissies/hoofdbestuur of besturen van 
verenigingen/federaties van de KNKB. Er wordt een profiel (gevraagde competenties) van de functie opgemaakt. 
Een selectiecommissie verzorgt het traject van benoeming. 
 
Hier volgen een tweetal sheets: 
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Het Hoofdbestuur vraagt u in te stemmen met dit voorstel inhoudende: 
 

 Statutenwijziging in deze; 

 Opmaak taak- en functiebeschrijving en selectieprocedure Financiële Commissie; 

 Verdere optimalisatie organisatiekracht KNKB.   
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7. Voorstel Hoofdbestuur ‘Contributieafdracht’  
 
Leden werkgroep 
Andrea van Duinen (Wirdum), Afke Huitema (Arum), Henk Kemper (Damwoude) 
Klaas Pompstra (Easterein), Rixt Santema (Lekkum), Ludwig Seerden (Franeker)  
Alida Breeuwsma, Hoofdbestuur KNKB 
 
Doelstelling 
Het opstellen van een evenredig en toekomstbestendig systeem voor de afdracht van de bondscontributie door 
de aangesloten leden (verenigingen) aan de KNKB.  
 
Aanleiding 
De doelstelling van de KNKB is om de kaatssport in brede zin te bevorderen. Om aan deze doelstelling te 
voldoen worden er uitgaven gedaan en inkomsten gegenereerd. Een belangrijke inkomstenbron is de 
(bonds)contributie die op basis van een evenredige verdeling van de aangesloten leden (verenigingen) wordt 
gevraagd. Hoewel de KNKB hecht aan het draagkrachtprincipe blijkt in de praktijk dat het huidige systeem voor 
de afdracht niet voldoet aan dit criterium. Verenigingen met een dalend aantal leden -meer dan de helft-  
ondervinden de laatste jaren financieel nadeel van het huidige systeem. Een aantal van deze verenigingen heeft 
de KNKB gevraagd om tot een ander systeem voor de afdracht te komen waarbij de lasten evenredig over de 
verenigingen worden verdeeld.  
 
Huidige situatie   
In de Algemene Ledenvergadering van de KNKB op 8 april 2011 is, op voorstel van kaatsvereniging Dronryp, het 
huidige afdrachtsysteem vastgesteld. Daarbij is het ledenaantal ‘bevroren’  op het niveau van jaar 2010. Het 
voordeel van dit systeem was dat de KNKB een vast bedrag in de begroting kon opnemen en de verenigingen 
onbeperkt (nieuwe) leden konden opgeven zonder dat dit een stijging van de afdracht tot gevolg had. Het 
onbeperkt opgeven van (nieuwe) leden had als bijkomend voordeel dat maximaal gebruik kon worden gemaakt 
van de bijdrage van het NOC*NSF.   
Op dat moment was de contributie € 14 voor senioren en € 10 voor de jeugd. Aanvullend werd van de grootste 
verenigingen een variabele afdracht gevraagd. Dit op basis van onderstaande staffel. 
  
Aanvullende bijdrage verenigingen 

Aantal leden vereniging Afronding op Aanvullende bijdrage 

Meer dan 350 leden afgerond 100 naar boven € 400 

Van 250 tot 350 leden Idem € 200 

Van 100 tot 250 leden Idem  

Van 50 tot 100 leden afgerond op 50 naar boven  

Minder dan 50 leden afgerond op 25 naar boven  

 
Probleemstelling 
De contributieafdracht wordt niet evenredig verdeeld over de verenigingen. Verenigingen met een dalend aantal 
leden ondervinden financieel nadeel van de huidige systematiek, omdat het ledenaantal is “bevroren” op het jaar 
2010.  

 
Ledenverloop 2010 t/m 2015 

Jaren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aantal leden 13.483 13.255 13.665 13.766 13.398 12.882 

 
Proces 
Om dit probleem te onderzoeken is er een werkgroep ingesteld. Deze werkgroep is samengesteld uit zes 
verschillende verenigingen, waarbij gezocht is naar vertegenwoordiging van grote en kleine verenigingen met een 
geografische spreiding. Om tot een nieuw afdracht systeem te komen heeft de werkgroep gedurende het jaar een 
zorgvuldig traject doorlopen. 
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Genomen stappen door de  werkgroep. 

 Vanuit diverse brainstormsessies zijn er zes scenario’s ontwikkeld en onderzocht. 
(De mondelinge en schriftelijke bijdragen van de kaatsverenigingen en het NOC*NSF zijn hierbij als input 
gebruikt); 

 De werkgroep heeft drie scenario’s geselecteerd en voorgelegd aan zes+ verenigingen (drie met een 
verwacht voordeel en drie met een verwacht nadeel). Unaniem ging de voorkeur uit naar het scenario 
met een vaste jaarlijkse afdracht aan de KNKB;   

 Het gekozen scenario is in de regiobijeenkomsten uitgelegd en besproken. De opmerkingen uit deze 
regiobijeenkomsten zijn verwerkt in onderhavig voorstel.  

 
Voorstel nieuw afdrachtsysteem  
Voorgesteld wordt jaarlijks een vast bedrag aan de KNKB af te dragen zodat deze stabiele inkomsten heeft en 
daarmee adequaat en slagvaardig kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.   
 
Voor- en nadelen van het scenario “vast bedrag voor de KNKB”. 

Voordelen: Verenigingen en/of KNKB Nadelen: Verenigingen en/of KNKB 

 Eenvoudig en eerlijk 

 Samen de lasten dragen 

 KNKB is zeker van een vast bedrag 

 De afdracht loopt evenredig met het 
aantal leden van de vereniging 

 Gezamenlijk verantwoordelijkheid om 
alle leden aan te melden 

 Gezamenlijk voordeel bij stijging van 
het aantal leden 

 Geen vaste afdracht verenigingen in de 
begroting 

 Geen controle op het werkelijk aantal 
aangemelde leden, sociale controle 
gewenst 

 Gezamenlijk nadeel bij daling van het 
aantal leden 

 
Op basis van de genomen stappen doet de werkgroep het volgende voorstel: 
  
a. Het vaste bedrag vaststellen op € 178.000.    
 

Jaren 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Afdracht 182.100 182.350 180.460 180.450 177.975 178.000 

 
Uit bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat een bedrag van € 178.000,-- in de lijn ligt van de afdracht 
in de afgelopen jaren. Dit bedrag zou overigens de komende jaren ook worden afgedragen indien de huidige 
systematiek gehandhaafd zou blijven. 

 
b. Het  tarief voor het jaar 2016 voor de jeugd vast te stellen op € 10,-- (vast) en voor de overige leden op 

€ 15,-- (variabel). Omdat de jeugd een speerpunt is in het beleid van de KNKB (is in de regiovergaderingen 
verschillende malen aan de orde geweest) en de verenigingskosten voor de jeugd relatief hoog zijn, is er voor 
gekozen om voor de jeugd een vaste bedrage in rekening te brengen bij de verenigingen. De tarieven worden 
na twee jaar geëvalueerd, waarbij gekeken wordt naar de juiste verhouding tussen jeugd en senioren.  

 
c. De peildatum te bepalen volgens de T-1 systematiek. Voor het jaar 2016 wordt hierbij uitgegaan  

van 1 januari 2015. 
 

d. Bij een significante daling van het aantal leden zullen wij in overleg met de verenigingen de benodigde 
maatregelingen nemen waarbij alle overige beleidsonderdelen worden betrokken. 

 
e. Verenigingen zijn gehouden voor alle leden de voorgeschreven bondsafdracht te betalen. 

Verenigingsdonateurs die de verenigingen met een gering bedrag ondersteunen en niet als lid 
geregistreerd staan, zijn hiervan uitgesloten.  
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8. Voorstel Hoofdbestuur ‘Instellen werkgroep Wedstrijdstramien 2016 en 
    vereenvoudigde wedstrijdorganisatie’ 
 
VvV Sjirk de Wal te Dronryp heeft  een aantal voorstellen ingediend, waaronder de drie die hier vermeld worden: 
 

 10 parturen heren hoofdklasse in combinatie met 11.00 uur starten; 

 samengaan dames 1
ste

 klasse en 2
de

 klasse; 

 aanpassen ranking dames hoofdklasse. 
 
Voorstel Hoofdbestuur ‘Wedstrijdstramien 2016’ 
In overleg met de voorzitter van VvV Sjirk de Wal te Dronryp wil het hoofdbestuur de afdelingen voorstellen om 
bovengenoemde voorstellen te gaan voorbereiden in een werkgroep. Het Hoofdbestuur wil in navolging van de 
nieuwe besluitvormingsstructuur en gezien de samenhang van de verschillende onderwerpen, de tijd nemen om 
deze voorstellen goed voor te kunnen bereiden. De werkgroep gaat bestaan uit afdelingen, kaatsers en kader. De 
daaruit vloeiende voorstellen gaan ter besluitvorming behandeld worden op de aankomende voorjaars-AV.   
Het Hoofdbestuur vraagt u in te stemmen met voornoemd proces van behandeling.  
 
Voorstel Hoofdbestuur ‘Vereenvoudiging wedstrijdorganisatie’ 
Tevens heeft VvV Sjirk de Wal een voorstel ingediend om de middellijn te laten vervallen. In overleg met de 
voorzitter van VvV Sjirk de Wal wordt dit voorstel verder binnen de geledingen van de KNKB voorbereid en in de 
AV van het voorjaar ter besluitvorming afgehandeld.  
Het Hoofdbestuur vraagt u in te stemmen met voornoemd proces van behandeling. 

 
 
9. Voorstel Hoofdbestuur ‘Scheef opslaan’ 
Vanaf seizoen 2009 kan er scheef worden opgeslagen. Sindsdien heeft het scheef opslaan de gemoederen in de 
kaatswereld flink beziggehouden. Op de voorjaarsvergadering van 2013 hebben de verenigingen er mee 
ingestemd om het scheef opslaan voort te zetten. Echter op elke AV kwam deze spelregel opnieuw ter sprake. 
De laatste wedstrijdseizoenen kwam er steeds meer kritiek op de ongelijkheid tussen de hoofdklasse en de 
eerste/tweede klasse, omdat deze spelregel niet uniform kan worden uitgevoerd. Dit is niet een gewenste situatie. 
Ook bestond het gevoel dat het scheef opslaan niet zou bijdragen aan het gewenste spelbeeld en veel foutieve 
slagen zou veroorzaken. 
Dit jaar is er op de Heren hoofdklasse, eerste klasse en op de Dames hoofdklasse geturfd. Uit het turven van 
2722 opslagballen kan niet direct een groot verschil tussen het rechte opslaan en het scheef opslaan worden 
opgemerkt. 75% van de opslagballen wordt recht opgeslagen,  22% scheef en slechts 3% wordt extra scheef 
opgeslagen. Deze laatste zijn die opslagballen die vanaf of nagenoeg vanaf de zijlijn worden opgeslagen.  
 

Recht    Scheef  Extra scheef 
Opgeslagen ballen 75%  22%  3% 
In het perk   78%  78%  78% 
Buiten het perk   22%  22%  22% 
Kaats    40%  32%  34% 
Kwaad uitgeslagen     5%  9%  10% 
Zitbal    13%  17%  16% 
Zit en kwaad samen 18%  26%  26% 
 
Het Hoofdbestuur is van mening dat het scheef opslaan een opslager meer mogelijkheden geeft, maar dat het in 
een beperkte mate ook meer foutieve slagen kan veroorzaken. Het grootste nadeel is dat deze spelregel niet op 
alle momenten in alle categorieën (te weten dames, meisjes, jongens, junioren en senioren) kan worden 
toegepast. Met name de eersteklassers worden ten opzichte van de hoofdklassers door deze regel benadeeld.  
Het Hoofdbestuur is van mening dat spelregels uniform moeten kunnen worden uitgevoerd en adviseert de 
verenigingen akkoord te gaan met het schrappen van deze spelregel.  
Een bijkomend voordeel kan zijn dat opslagers weer gestructureerd kunnen trainen en wedstrijden kunnen spelen 
waarbij alleen recht opslaan mogelijk is. Dit zal de stabiliteit van de opslag zeker versterken.  
 
Het Hoofdbestuur acht het niet nodig dat het veld qua belijning o.i.d. moet worden aangepast. In de wedstrijden 
waarbij nu in meer dan twee perken wordt gekaatst, is dat evenmin van toepassing.  
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10. Voorstel Hoofdbestuur ‘Regiokaatsen’ 
Het regiokaatsen was afgelopen jaar dusdanig opgezet dat de A-klassers van de KNKB-jeugd op een centrale 
wedstrijd werden uitgenodigd, terwijl andere KNKB-jeugd zich kon aanmelden voor wedstrijden in hun regio. De 
bedoeling van het regiokaatsen is om kortere wedstrijden te organiseren, dichtbij huis, met een redelijk 
gegarandeerde eindtijd. Dit zou zowel voor de ouders van de kaats(st)ers als de verenigingen minder belastend 
zijn.  
Uit evaluatie met de werkgroep Regiokaatsen is inmiddels gebleken dat KNKB-jeugdkaatsers, die normaliter in 
aanmerking kwamen voor de regiowedstrijden, zich daar niet voor hebben opgegeven. Slechts een klein 
percentage heeft één of meerdere malen in de regio gekaatst. De regiowedstrijden zijn kennelijk niet interessant 
voor deze KNKB-jeugdkaatsers.  
Daarnaast bleek het uitzetten van de A-jeugd in de praktijk moeilijk te gaan. Het doel was die kaatsers uit te 
nodigen die normaliter te sterk zouden zijn voor het regiokaatsen. De beste KNKB-kaatsers horen niet thuis in de 
regio, want dit zou de reguliere federatiekaatsers kunnen weerhouden zich op te geven. Niet elke categorie was 
even groot waardoor bij elke categorie moest worden afgewogen hoeveel kaatsers voor de centrale wedstrijd 
moesten worden geselecteerd. Daarnaast was de categorie Welpen zodanig klein, dat noodzakelijk was om ze 
allemaal voor de centrale wedstrijd uit te nodigen, anders waren die wedstrijden niet doorgegaan. 
Bij een aantal federaties zijn de regiowedstrijden heel goed bezocht en positief ontvangen door kaatsers en 
ouders. In andere federaties waren de ervaringen wisselend, maar uit het overkoepelend overleg van de 
federaties van 27 oktober 2015, was men in het algemeen positief. De aanwezige federaties waren dan ook 
unaniem van mening dat de regiowedstrijden een vervolg moeten krijgen. 
 
Het regiokaatsen heeft een belangrijke functie. Het versterkt de federaties onderling en is, door gezamenlijk 
wedstrijden te organiseren, een verlichting voor de federatie-wedstrijdagenda. De werkgroep Regiokaatsen heeft 
samen met het overkoepelend federatieoverleg dan ook aangegeven er voorstander van te zijn deze vorm van 
wedstrijden te continueren. In de praktijk blijkt dat federaties op het gebied van organisatie vaak eigen regels 
hebben, deze zijn niet met de andere federaties afgestemd. Het houden van deze regiowedstrijden geeft de 
mogelijkheid om regels op elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn een aantal andere onderwerpen ook voor 
verbetering vatbaar: 

 duidelijke regio- en federatie-wedstrijdagenda op knkb.nl;  

 verbeterde digitale opgave voor federatie- en regiowedstrijden; 

 vrijheid van keuze in welke regio men wil kaatsen; 

 uitgangspunt is de wedstrijdagenda van federaties zodanig aan te vullen dat federatiekaatsers 
ieder weekend kunnen kaatsen. 

 
Nu de deelname van de KNKB-kaatsers aan de regiowedstrijden niet uit de verf is gekomen en zeer 
waarschijnlijk ook niet gaat worden, is het Hoofdbestuur van mening dat voor de KNKB-kaatsers weer een eigen 
wedstrijd wordt gehouden. Dit kunnen A en B-wedstrijden zijn ofwel een d.e.l.-wedstrijd. In dit systeem kunnen de 
KNKB-kaatsers nog altijd kiezen om aan de regiowedstrijd mee te doen. A-kaatsers (zij die door de jeugd TC’s 
worden uitgenodigd voor de A-klasse wedstrijden in hun categorie) zijn uitgesloten van regiowedstrijden. 
 
Door de KNKB-kaatsers los te koppelen van het regiokaatsen krijgen de regio’s meer gelegenheid om op eigen 
tijd en in een zelf te bepalen aantal regiowedstrijden te organiseren. In het overkoepelend overleg is afgesproken 
dat de werkgroep Regiokaatsen op korte termijn een voorstel gaat maken over de planning van de 
regiowedstrijden. Verder is afgesproken dat deze wedstrijden voor alle regio’s in dezelfde week worden 
georganiseerd, dit verhoogt de herkenbaarheid. Wel kan de regio zelf bepalen op welke dag of tijdstip in die week 
de regiowedstrijd gaat plaatsvinden.    
 
Daarnaast is financiële toelage voor de federaties verhoogd om de verdere organisatie van regiowedstrijden 
mogelijk te maken.  
 
Voorstel Hoofdbestuur 
Samenvattend wil het Hoofdbestuur u vragen in te stemmen met het volgende beleid:  
 

 Doorgaan met het organiseren van regiowedstrijden; 

 het aantal regiowedstrijden in overleg met de federatiebesturen bepalen; 

 de KNKB-kaatsers loskoppelen van het regiokaatsen (A-kaatsers worden uitgesloten); 

 dezelfde regels voor alle federaties bewerkstelligen (onder andere 3 omlopen, 1 dagdeel, zelfde 
inleg, digitale opgave e.d.); 
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 optimaliseren wedstrijdagenda federaties/regio en digitale opgave op knkb.nl; 

 opgave voor regiowedstrijden niet langer binden aan eigen regio. 
 
 

11. Voorstel VvV Sjirk de Wal in Dronryp  
      ‘Meerdere parturen per afdeling op NK’s’  
 
Huidige situatie: 

 Bij de jeugdcategorieën zijn er verenigingen die meerdere parturen afvaardigen naar een 
afdelingswedstrijd van de betreffende jeugdcategorie; 

 Deze verenigingen steken vaak veel energie in het jeugdkaatsen wat resulteert in meerdere goede 
kaats(st)ers die in aanmerking komen voor een afdelingspartuur;  

 Op de meeste afdelingswedstrijden mogen er ook meerdere afdelingsparturen van een vereniging 
meedoen; 

 Op het NK van de betreffende categorie mag echter maar 1 afdelingspartuur per vereniging worden 
afgevaardigd; 

 Jeugdleden die wekelijks meedoen aan diverse (afdelings)wedstrijden, maar die niet zijn geselecteerd 
voor het 1

e
 afdelingspartuur van de betreffende vereniging, mogen op één van de belangrijkste wedstrijd 

van het jaar (het NK) niet meedoen;  

 Verenigingen met meerdere afdelingsparturen zorgen vaak op de overige afdelingswedstrijden voor een 
complete lijst met voldoende parturen;  

 De tweede en derde afdelingsparturen van diverse verenigingen zorgen soms zelfs voor een 
kwaliteitsimpuls in de betreffende categorie. 

 
Gevolg: 

 Kaats(st)ers van verenigingen die veel jeugdleden hebben worden “gestraft” voor de actieve aanpak van 
het jeugdkaatsen bij deze verenigingen;  

 Deze kaats(st)ers wordt de mooiste wedstrijd van het jaar ontnomen, terwijl ze er vaak net zo hard voor 
trainen als de overige deelnemers in de betreffende categorie; 

 Jeudkaats(st)ers kunnen gedemotiveerd worden van het huidige reglement m.b.t. de NK’s. 

 
Voorstel: 

 Afdelingsparturen (2
e
 en/of 3

e
), die maximaal één afdelingswedstrijd in de betreffende categorie, 

voorafgaande aan het NK, missen, mogen ook deelnemen aan het NK in de betreffende categorie;   

 Voorstel past in de strategie ‘de kaatser centraal’. 

 
Voordelen: 

 Beloning voor kaats(st)ers om door te zetten in het kaatsen; 

 Beloning voor verenigingen die actief zijn in het jeugdkaatsen; 

 Een NK met een open karakter en meer parturen; 

 Een NK met de beste kaats(st)ers in de betreffende categorie. 
 

Pre-advies Hoofdbestuur Hoofdstuk V, artikel 3, lid 1: 
De belangrijkste wedstrijden in de jeugdcategorieën zijn afdelingswedstrijden. Om de toegankelijkheid voor 
jeugdige kaatsers tot deze wedstrijden te bevorderen is het eenlingenbeleid en ‘niet te jong voor bovenliggende 
categorieën’ ingevoerd. De mogelijkheid om per afdeling meerdere parturen te kunnen afvaardigen op 
Nederlandse Kampioenschappen van de jeugdcategorieën (t/m Jongens en Meisjes) past in dat beleid. 
Verenigingen die de mogelijkheid hebben om meerdere (representatieve) parturen af te vaardigen, moeten 
daartoe de mogelijkheid krijgen. Het Hoofdbestuur is van mening dat het de verantwoordelijkheid van 
verenigingen is om te zorgen dat de door hen afgevaardigde parturen over redelijk voldoende kaatstechnische 
vaardigheden beschikken.      
Het Hoofdbestuur ziet geen voordelen in het stellen van beperkingen, zoals het van tevoren verplicht deelnemen 
aan een x-aantal KNKB (afdeling)wedstrijden.   
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