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Notulen van de Najaarsvergadering van KV Bolsward op donderdag 12 november 2015  

Aanwezig: Bertus Veldman, Jappie de Boer, Pieter Feenstra, Jan de Boer, Hollie de Jong, 

Klaas Zijlstra, Wopke Stienstra, Cor Knol, Gijsbert Knol, René Tiesma, Allard Bootsma, Joop 

Damsma, Arno Eisma, Peter Siemensma, Bauke Cuperus, Cor Jacobsen, Johan Bruinsma, 

Piet van Zuiden, Binie van Zuiden, Simon Brattinga, Jan Rijpma, Clara Houtsma, José 

Cuperus-Siemensma, Lammert Leeuwen, Trijntje Groenhout, Frans Boersma, Age Bangma 

 en Janneke Pagels. 

 

1. Opening 

 

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de overige 27 aanwezige leden van harte welkom 

op de Najaarsvergadering van Kaatsvereniging Bolsward die plaatsvindt in de kantine 

van KV Bolsward. 

De voorzitter is zeer verheugd met de grote opkomst en hoopt op een goede 

vergadering. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Ingekomen stukken 

Er zijn twee ingekomen stukken: 

 De uitnodiging met de agenda voor de Algemene Najaarsvergadering van de 

K.N.K.B. op donderdag 19 november 2015 te Franeker. Dit punt wordt 

verderop in deze vergadering behandeld. 

 Verzoek van Jeroen Kloosterman om de SWF-Partij ook op de 

wedstrijdagenda te plaatsen van de Federatie Sneek e.o. Het bestuur zal dit 

verzoek indienen bij de Federatie Sneek. e.o. Tevens een verzoek om de 

slotpartij van KV Bolsward op 4 september 2016 een week later te 

organiseren, omdat er al diverse activiteiten op dezelfde datum door naburige 

kaatsverenigingen worden georganiseerd. KV Bolsward komt aan dit verzoek 

tegemoet door de slotpartij op 11 september 2016in de wedstrijdagenda op te 

nemen. 

 

Mededelingen: 

 De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Rudy en 

Jantsje Huitema, Jeroen Kloosterman, Jan Miedema, Géjanna Dijkstra-Buma, 

Ane Norder, Jaap van der Wal, Arno Eisma, Roel Venema, Ype Bonnema, 

Auke Koopmans, Rinze Steneker, Gert-Jan Jorna en Koos van der Veen. 

 Frans Boersma kan meedelen dat de bouwvergunning voor het realiseren van 

de kaatsmuur door de Gemeente Súdwest-Fryslân is afgegeven. Nadat er een 

bodemonderzoek heeft plaatsgevonden kan er gestart worden met de bouw 

van de kaatsmuur.  

 De renovatie van de kantine bevindt zich in de afrondende fase; op dit 

moment vinden de laatste werkzaamheden plaats aan het toiletgedeelte. 

Zonder de goede samenwerking met Buurtvereniging ‘De Blauwpoort’ had dit 

grote project niet gerealiseerd kunnen worden door KV Bolsward. 

 Lammert Leeuwen deel mee dat Rinze Steneker per 19 oktober 2015  heeft 

besloten te stoppen als trainercoördinator en als trainer van KV Bolsward. 
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Willem Jan Postma is inmiddels aangesteld als trainercoördinator van KV 

Bolsward. 

 Op 28 augustus 2015 is oud-bestuurslid Rein Oostenveld overleden. 
Oostenveld werd slechts 66 jaar. Hij was bestuurslid van 1989 - 1993. Rein 
Oostenveld wordt staande gezamenlijk herdacht. 

 

3. Notulen Voorjaarsvergadering woensdag 25 maart 2015  

 

Voorzitter Lammert Leeuwen neemt de notulen per bladzijde even door met de 

aanwezigen. Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De tekst van de notulen van de 

Voorjaarsvergadering van woensdag 25 maart 2015 wordt dan ook ongewijzigd 

goedgekeurd. 

 

4.   Begroting 2016 

 

Penningmeester Clara Houtsma geeft een toelichting op de Begroting 2016. De 

begroting is sluitend. Clara spreekt de wens uit aan de sponsorcommissie om de 

contacten met de bestaande sponsors warm te houden en vooral te proberen nieuwe 

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

Johan Bruinsma is van mening dat € 3000,- voor de zomertrainingen jeugd een zeer 

hoog bedrag is in vergelijking met het werk dat door de vrijwilligers wordt gedaan. 

Lammert Leeuwen antwoordt dat de trainers betaald worden naar de richtlijnen van de 

K.N.K.B. Dit punt zal besproken worden met de trainers voor aanvang van seizoen 

2016 om overeen te komen of de tarieven naar beneden kunnen worden bijgesteld. 

De vergadering gaat akkoord met de begroting.  

 

5. Bestuursverkiezing 

De heer Bertus Veldman is periodiek aftredend en is herkiesbaar. Bertus Veldman 

wordt bij acclamatie benoemd en dit wordt door de vergadering met applaus 

bekrachtigd. 

Het bestuur is er niet in geslaagd kandidaten bereid te vinden om het bestuur te 

komen versterken. 

  

6. Afscheid commissieleden. 

 

Helaas is Jan Miedema afwezig;  jarenlang heeft hij zich ingezet als 

Jeugdcompetitieleider. Arno Eisma en Allard Bootsma nemen afscheid van de 

Jeugdcommissie en krijgen als dank voor hun jarenlange inzet als vrijwilliger een 

cadeaubon uitgereikt door de voorzitter. De aanwezigen uiten hun waardering met een 

luid applaus. 

 

7. Concept wedstrijdagenda 2016  

 

Lammert Leeuwen deelt mee dat in vergelijking met het voorgaande seizoen de 

wedstrijdagenda enkele vernieuwende elementen bevat: 

- De eerste ledenpartij senioren op 8 mei 2016 wordt verkaatst met behulp van 

drie verschillende lijsten. 
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- De tweede ledenpartij voor senioren (met de zachte bal) en de jeugdledenpartij 

worden gehouden op dinsdagavond 24 mei  en woensdagavond 25 mei. 

- Overlegd wordt met de kaatsverenigingen van Hartwerd en Burgwerd om aan de 

Bloemen van iris-Partij en de BoHa-Partij ook de leden van Burgwerd te laten 

deelnemen. 

- Het Nachtkaatsen is op vrijdag 15 juli 2016. 

- Op zaterdag 3 september vindt het kampioenschap van Súdwest-Fryslân plaats 

voor heren afdelingsparturen. 

 

Pieter Feenstra merkt op dat hij de voorkeur er aan geeft om het Nachtkaatsen 

te organiseren op de vrijdagavond  tussen de PC en de Freule. 

 

Lammert Leeuwen deelt mee dat onder het motto ‘vele handen maken licht 

werk’  alle ledenpartijen eigenlijk door kleine commissies georganiseerd behoren 

te worden. 

René Tiesma kan hierop meedelen dat de SWF-Commissie de organisatie van 

de Slotpartij 2016 voor haar rekening zal nemen. 

 

Met de instemming van de leden kan de conceptagenda door het bestuur tot een 

definitieve wedstrijdagenda 2016 worden uitgewerkt. 

 

8. Het benoemen van een aparte Straatkaatscommissie.                                                             

 

Janneke Pagels geeft een toelichting betreffende dit agendapunt. Vele jaren geleden  

werd op de Bargefenne met groot succes jaarlijks het straatkaatsen georganiseerd. 

Diverse keren werd de vraag aan het bestuur gesteld of het mogelijk zou zijn opnieuw 

het straatkaatsen in te voeren. Het straatkaatsen is een goede manier om het kaatsen 

in Bolsward meer bekendheid te geven. Aan de leden wordt gevraagd of er vrijwilligers 

zijn die willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om  in samenwerking met de 

middenstand en de horeca om van het straatkaatsen een jaarlijks terugkerend 

evenement te maken op de Dijkstraat en Bargefenne. René Tiesma komt met de 

suggestie om dit voorstel in te dienen bij Sporthart Bolsward die een werkgroep heeft 

samengesteld om de faciliteiten m.b.t, de verschillende sporten in Bolsward te 

inventariseren. Aangezien er zich tijdens de vergadering niemand beschikbaar stelt 

om zitting te nemen in een Straatkaatscommissie, zal het bestuur aangaande dit 

onderwerp een verzoek indienen bij Sporthart Bolsward.  

 

9. Behandeling van de agenda voor de Algemene Najaarsvergadering van de 

K.N.K.B. op donderdag 19 november 2015  

 

In het vergaderboekje van de Algemene Vergadering van de K.N.K.B. op donderdag 

19 november staan een aantal punten die door Lammert Leeuwen worden toegelicht. 

 

 Opening Bondsbureau op 25 november Tjaardemastraat te Franeker.  

 Voorstel Hoofdbestuur ‘Versterken Besluitvormingsstructuur KNKB’ 

Het voorstel van het Hoofdbestuur richt zich op het volgende jaarstramien: 

Mei – september Wedstrijdseizoen KNKB 

Aug. – september Begrotingsproces 
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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) 

 Statuten wijziging 

 Begroting 

 Voorstel Hoofdbestuur ‘Contributieafdracht’ 

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. 

Het Hoofdbestuur doet het volgende voorstel: Het vaste bedrag vaststellen 

op € 178.000. Samengevat houdt dit in: Het tarief voor het jaar 2016 voor de 

jeugd vast te stellen op € 10,-- (vast) en voor de overige leden op € 15,-- 

(variabel).                                                                                                       

Uit stemming blijkt dat het merendeel van de leden van mening is dat onze 

vereniging het plan van het hoofdbestuur af moet keuren. De vergadering 

geeft de voorkeur aan een afdracht die is gebaseerd op een vast bedrag per 

lid. 

 Voorstel Hoofdbestuur ‘Instellen werkgroep Wedstrijdstramien 2016 en 

vereenvoudigde wedstrijdorganisatie’ 

-10 parturen heren hoofdklasse in combinatie met 11.00 uur starten; 

 -samengaan dames 1ste klasse en 2de klasse; 

 -aanpassen ranking dames hoofdklasse. 

-de middellijn te laten vervallen. 

De aanwezigen zijn van mening dat het niet nodig is om voor de drie 

bovengenoemde punten een werkgroep in te stellen en dat de 

besluitvorming hierover meteen wel kan plaatsvinden. 

 Voorstel Hoofdbestuur ‘Scheef opslaan’ 

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. 

Uit stemming blijkt dat de meerderheid van de leden akkoord kan gaan met 

het advies van het Hoofdbestuur om de spelregel ‘scheef opslaan’ te 

schrappen uit het wedstrijdreglement van de K.N.K.B. 

  Voorstel Hoofdbestuur ‘Regiokaatsen’ 

Samenvattend wil het Hoofdbestuur de verenigingen 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); 
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-       dezelfde regels voor alle federaties bewerkstelligen (onder andere 3 

omlopen, 1 dagdeel, zelfde inleg, digitale opgave e.d.); 

- optimaliseren wedstrijdagenda federaties/regio en digitale opgave op 

knkb.nl; 

- opgave voor regiowedstrijden niet langer binden aan eigen regio. 

  Voorstel VvV Sjirk de Wal in Dronryp; ‘Meerdere parturen per afdeling op 

NK’s’ 

Uit stemming blijkt dat het merendeel van de leden van mening is dat onze 

vereniging het plan van VvV Sjirk de Wal te Dronryp af moet keuren. 

                            

10. Benoeming van de afgevaardigden naar de Algemene Najaarsvergadering van 

de K.N.K.B. op donderdag  19  november 2015 

 

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen namens onze vereniging naar deze vergadering 

af te vaardigen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

11. Rondvraag 

 

 Allard Bootsma stelt voor om de Kind-Ouderpartij in plaats van aan het einde 

van het seizoen met deze partij de seizoenstart te maken. Het voordeel is dat 

de Jeugdcommissie aan het begin van het kaatsseizoen met een groot 

gedeelte van de ouders meteen contacten heeft. Dit voorstel zal aan de 

Jeugdcommissie worden doorgegeven. 

 Wopke Stienstra merkt op dat de lounge-set nodig aan onderhoud toe is. Clara 

Houtsma bevestigt dat dit inderdaad het geval is. Clara merkt op dat de 

werkcommissie, die een paar jaar geleden de lounge-set heeft gemaakt, ook 

het onderhoud voor haar rekening behoort te nemen. 

 Pieter Feenstra deelt mee dat hij zich beschikbaar heeft gesteld voor het 

bestuur van de Federatie WBW. 

Verder kan Pieter meedelen dat het 65 jarig jubileum van de Federatie WBW 

een groot succes is geweest. 

Tevens wordt er in de Federatie WBW  naar gestreefd om de loting voor de 

jeugdcategorieën te verbeteren door per categorie een persoon aan te stellen 

die de loting op sterkte kan sturen/indelen. 

 Lammert Leeuwen deel mee dat het de bedoeling is dat tijdens de 

kaatswedstrijden op het beeldscherm de logo’s van de sponsors van KV 

Bolsward zullen worden getoond. 

 

12. Sluiting 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de 

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

Vervolgens wenst Lammert Leeuwen alle aanwezigen een wel thuis. 

 


