
Notulen van de Jaarvergadering van KV Bolsward op vrijdag 9 maart 2018 

Aanwezig: Clara Houtsma, José Cuperus-Siemensma, Frans Boersma, Janneke Pagels, 

Lammert Leeuwen, Leon Bekema, Johan Bruinsma, Piet van Zuiden, Cor Knol, Kees 

Bekema, Marieke Bekema-Walsma, Gijsbert Knol, Marcello Blanke, Bauke Cuperus, Peter 

Siemensma, Pieter Feenstra, Wopke Stienstra, Klaas Zijlstra, Jappie de Boer, Ane-Jan Knol 

en Bertus Veldman. 

 

1. Opening 

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de overige 20 aanwezige leden van harte 

welkom op de Jaarvergadering van Kaatsvereniging Bolsward die plaatsvindt in de 

kantine van KV Bolsward. 

De voorzitter memoreert aan de sportieve successen van het afgelopen seizoen; 

overwinningen bij de Freulepartij en het NK voor Pupillen Meisjes. Ook in de 

andere jeugdcategorieën werden diverse prijzen binnen gehaald bij 

afdelingswedstrijden. Individueel behaalden de leden van KV Bolsward gezamenlijk  

een record aantal prijzen bij de K.N.K.B. wedstrijden. Een prachtig resultaat waar 

KV Bolsward erg trots op mag zijn. 

 

Voorzitter Lammert Leeuwen staat stil bij het overlijden van de oud-voorzitter en 

erelid Koos van der Veen die op 26 april 2017 is overleden. Ter nagedachtenis aan 

Koos van der Veen wordt door de aanwezigen een minuut stilte in acht genomen. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stukken 

 De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering K.N.K.B. op donderdag 

15 maart 2018. 

 

Mededelingen 

 De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Johan 

Bekema, Jan Houwer, Géjanna Dijkstra-Buma, Roel Venema, Gert-Jan 

Abma en Cor Jacobsen. 

 Aan de agenda wordt het punt ‘Competitiekaatsen Senioren’ toegevoegd. 

 Lammert Leeuwen en Pieter Feenstra hebben de Algemene Vergadering 

van de Federatie WBW bezocht op 8 maart jl. 

De wedstrijdagenda van de federatie WBW is vastgesteld en dat betekent 

dat KV Bolsward op zaterdag 2 juni een jeugdwedstrijd en op zaterdag 7 juli 

de Súdwest-Fryslânpartij voor senioren organiseert. 

Bij de klassementen 2017 zijn vele Bolswarder jeugdleden in de prijzen 

gevallen.   

 Voor de liefhebbers zijn er oude jaargangen van ‘De Keatsfreon’ om gratis 

mee te nemen. 

 De kantine is opgevrolijkt met drie fotocollages van de succesvolle 

hoogtepunten van de afgelopen jaren. Het beleid is dat alleen 

afdelingsparturen van KV Bolsward op deze ‘Wall of Fame’ komen te 

hangen. Individuele prestaties komen niet in aanmerking. 

 



3. Notulen Voorjaarsvergadering  2017   

 

De tekst van de notulen van de Jaarvergadering van 10 maart 2017 wordt 

onveranderd goedgekeurd. 

 

N.a.v. de inhoud van de notulen merkt Lammert Leeuwen op dat Laas van Straten 

is gestopt als grasmaaier van KV Bolsward. De grasmaaier was tevens aan 

vernieuwing toe en er is inmiddels een tweedehands grasmachine aangeschaft. Op 

dit moment is er nog geen opvolger voor Laas van Straten, maar we hopen dat dit 

probleem voor het seizoen is opgelost. 

 

4.  Jaarverslag 2017  

Het jaarverslag 2017 wordt door de vergadering goedgekeurd. Een compliment is 

er voor de samenstelster Janneke Pagels van deze kaatskroniek 2017 over de 

gebeurtenissen van KV Bolsward. 

Tevens is er waardering en applaus voor Gijsbert Knol voor het samenstellen van 

clubblad ‘de Opslag’; opnieuw is het een keurige uitgave geworden van KV 

Bolsward. 

  

5.  Financieel verslag 2017 

Penningmeester Clara Houtsma geeft een toelichting op het financieel verslag 

2017. Financieel gezien is 2017 een goed jaar geweest. Door de prachtige 

weersomstandigheden van het Hoofdklasseweekend was de omzet prima en mede 

hierdoor sluit de exploitatierekening 2017 met een voordelig saldo. Voorgesteld 

wordt om het voordelig saldo toe te voegen aan de reserve van de grasmaaier en 

de algemene reserve. 

 

Het plan is om in het najaar 2018 en begin 2019 de kleed- en doucheruimtes te 

renoveren.  

Clara deelt mee  dat we afgelopen jaar helaas een grote sponsor zijn kwijtgeraakt. 

Hochwald heeft aangegeven dat 2017 het laatste jaar was. Voor 2017 zijn er 

enkele bordjessponsoren bijgekomen. 

De leden tonen zich ingenomen met de financiële gang van zaken in 2017. 

 

6.  Verslag kascommissie    

 

De kascommissie bestaande uit Gijsbert Knol en Wopke Stienstra, heeft het 

financieel verslag 2017 gecontroleerd. Namens de kascommissie verklaart Gijsbert 

Knol dat de boekhouding correct is en dat er dus decharge kan worden verleend 

aan de penningmeester. 

  

7.  Benoeming nieuwe kascommissie 

 

Ane-Jan Knol verklaart zich bereid aftredend lid Gijsbert Knol te vervangen. 

Hij vormt volgend jaar samen met Wopke Stienstra de kascommissie. 

 



8.  Begroting 2018 

 

Penningmeester Clara Houtsma neemt met de aanwezigen de begroting voor 2018 

door. In vergelijking met voorgaande jaren is er een nieuwe post toegevoegd aan 

de begroting; om het muurkaatsen te promoten wordt er een bedrag van € 1000,- 

beschikbaar gesteld. 

De begroting 2018 wordt door de vergadering akkoord bevonden. 

 

9.   Bestuursverkiezing 

 

De dames Janneke Pagels  en José Cuperus - Siemensma zijn periodiek aftredend 

en herkiesbaar. Beide dames maken kenbaar om in ieder geval nog voor één jaar 

beschikbaar te zijn als bestuurslid omdat een termijn van vier jaar waarschijnlijk te 

veel is.  

Gert-Jan Abma heeft zich beschikbaar gesteld om toe te treden tot het bestuur van 

KV Bolsward. 

Janneke Pagels, José Siemensma en Gert-Jan Abma worden bij acclamatie (her-) 

benoemd en dit wordt door de vergadering met applaus bekrachtigd. 

 

10.   Wedstrijdagenda KV Bolsward 2018  

 

De wedstrijdagenda is traditioneel samengesteld en er is zoveel mogelijk rekening 

gehouden met de kaatsactiviteiten van de buurkaatsverenigingen. 

De wedstrijdagenda bevat  een aantal nieuwe onderdelen: 

 Straatkaatsen op 11, 12 en 13 juli op de Dijkstraat en Bargefenne. De 

organisatie is in samenwerking met danscafé ‘De Prins’; ‘de Prins’ neemt 

alle randzaken voor zijn rekening en KV Bolsward de kaats- technische 

zaken. Maximaal 18 parturen kunnen deelnemen en is in eerste instantie 

bedoeld voor de leden van KV Bolsward. Een vrije formatie partij waarbij het 

partuur is samengesteld uit een A, B, en een C maat. 

 De jeugd start op 28 april met een kaatstrainingsweekend met vervolgens 

op 29 april de Ouder-Kind partij. 

 Elke maand wordt er voor de jeugd en de senioren een Wallballtoernooi 

georganiseerd. 

 Het Boalserter Keatswykein wordt uitgebreid met een Feestpartij voor de 

jeugd op donderdag 5 juli. In overleg met Pieter Feenstra zijn de leden van 

de jeugdcommissie verantwoordelijk betreffende het veldleggen voor de 

Dames Hoofdklasse Uitnodigingswedstrijd. 

 KV Bolsward organiseert op zaterdag 16 juni het NK Meisjes Afdeling. 

 

10 a.  Competitiekaatsen Senioren 

           

Lammert Leeuwen geeft een toelichting wat de reden is om dit extra agendapunt 

te bespreken.  

De deelname van 2017 is vergeleken met de deelname van vijf jaar geleden. 

Binnen vijf jaar is 1/3 deel van de actieve kaatsers gestopt en de helft van de 

deelnemers is ouder dan 45 jaar. Zorgwekkender is dat het regelmatig 

deelnemen binnen vijf jaar tijd met 2/3 is teruggelopen. Het huidige aantal 



kaatsers dat regelmatig deelneemt aan de competitie is te beperkt om een 

aantrekkelijke competitie te kunnen afwerken; het onderlinge niveauverschil is te 

groot en er is geen mogelijkheid tot variatie in het samenstellen van de parturen. 

Indien deze trend zich in dit tempo voortzet, is binnen enkele jaren het senioren 

competitiekaatsen ter ziele. Aangezien deze groep actieve kaatsers de kern is 

van KV Bolsward betekent dit dat er binnenkort geen toekomst is voor KV 

Bolsward. 

 

De leden merken op dat al jarenlang er geen doorstroming is geweest van de 

jeugd van 14 jaar en ouder naar de senioren. Dit jaar is er een groep die de 

overstap maakt van de schooljeugd naar de volgende categorie. Zij krijgen op 

woensdagavond training voorafgaande aan het competitiekaatsen. Het is dan 

ook van het grootste belang deze jeugdige kaatsers goed op te vangen en te 

begeleiden. 

 

Voorgesteld wordt dat de actieve deelnemers de kaatsers, die zijn afgehaakt 

persoonlijk zullen benaderen om weer deel te gaan nemen aan de competitie. 

Dit punt zal binnen het bestuur verder worden uitgewerkt en terug worden 

gekoppeld naar de leden met praktische voorstellen.  

                                                                             

11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op  

donderdag 15 maart 2018 

 

Voorzitter Lammert Leeuwen deelt mee dat de agenda van de A.V. van de 

K.N.K.B. een aantal voorstellen bevat o.a.: 

- Vier maal wordt er bij de jeugd een wedstrijd verkaatst met drie verschillende 

lijsten. 

- Er wordt een oproep gedaan om deel te nemen aan de opleiding voor 

scheidsrechter. 

- Alle leden krijgen vier keer per jaar gratis  het kaatsblad ‘Keats !’ toegestuurd. 

- In de maand augustus is Franeker een week land ‘kaatsstad’ met activiteiten 

als de PC, Zachte bal PC en het Europees kampioenschap kaatsen. 

- Tijdens het Pinksterweekend wordt de Bond Senioren en de Jong Nederland 

weer op de maandag en zaterdag in Franeker verkaatst. 

 

De jaarrekening van de K.N.K.B  laat een verlies zien van 37 duizend euro, de 

algemene reserves bedragen ruim een half miljoen.  

Dit jaar zal Lammert Leeuwen namens KV Bolsward een vraag stellen over de 

afdracht van de leden; van de € 27,50 contributie moet namelijk  ruim € 16,-  

worden afgedragen naar de K.N.K.B., terwijl we als kaatsvereniging totaal geen 

(financiële) ondersteuning krijgen van de K.N.K.B. 

 

12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 15 maart    

2018 

 

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen en Pieter Feenstra namens onze 

vereniging naar deze    vergadering af te vaardigen. De vergadering gaat 

hiermee akkoord. 



 

13.       Rondvraag 

 

 Piet van Zuiden informeert of er al iemand is aangesteld om het 

kaatsterrein te maaien. Lammert Leeuwen antwoordt dat Roel Venema 

bezig is een opvolger voor Laas van Straten te vinden. 

 Frans Boersma vraagt alvast vrijwilligers die bereid zijn om mee te helpen 

bij de renovatie van de kleedkamers.  

 Clara Houtsma attendeert de aanwezigen erop dat in het afgelopen seizoen 

een aantal vrijwilligers zijn gestopt met hun werkzaamheden.  

Deze drie vrijwilligers voerden onopgemerkt hun taken uit, maar het 

resultaat was zeer zeker zichtbaar; het kaatsveld en de accommodatie 

zagen er iedere week zeer verzorgd uit. Uit waardering voor al deze 

werkzaamheden ontvangen de dames Hilde Bruinsma en  Tineke van der 

Meer ieder een bloemenbon. Laas van Straten wordt voor zijn inzet bedankt 

met een mand met levensmiddelen.   

 

 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter het officiële gedeelte van de 

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

van de vergadering. 

 

14. Pauze 

15. Bingo en 16. Sluiting 

Na de pauze wordt onder leiding van Frans Boersma de avond gezellig afgesloten 

met een paar rondes Bingo. 

 

                                                           

 

 


