
Notulen van de Jaarvergadering van KV Bolsward op vrijdag 8 maart 2019 

Aanwezig: Clara Houtsma, José Cuperus-Siemensma, Janneke Pagels, Lammert Leeuwen, 

Johan Bruinsma, Piet van Zuiden, Cor Knol, Kees Bekema, Marieke Bekema-Walsma, Gijsbert 

Knol, Marco Elzinga, Symen Cnossen,, Jan de Boer, Simon Brattinga, Jan Rijpma, Klaas 

Zijlstra, Hollie de Jong, Peter Siemensma, Pieter Feenstra, Wopke Stienstra, Jappie de Boer, 

Ane-Jan Knol en Bertus Veldman. 

 

1. Opening 

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de  aanwezige 22 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 met als 

hoogtepunten; de tweede prijs bij het NK voor Schoolmeisjes en de unieke prestatie van twee 

leden van onze kaatsvereniging; Peter en Thomas van Zuiden, door de PC te winnen. 

Janny Yntema uit Witmarsum is aangesteld als trainercoördinator en het doel is dat hierdoor de 

diverse trainingen van de verschillende categorieën beter op elkaar aansluiten.  

Tijdens de eerste editie van Boalsert op ‘e Strún had KV Bolsward de hekken wijd open gezet 

en voor veel van de ruim 700 deelnemers was dit de eerste kennismaking met ’t Oordje; een 

geweldig succes. 

Met gepaste trots deelt Lammert Leeuwen mee dat deze winter door het klusteam de 

kleedaccommodatie gemoderniseerd wordt. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door de geweldige 

inzet van Jan Rijpma, Piet van Zuiden, Bauke Cuperus, Cor van Zuiden, Simon Brattinga, Frans 

Boersma, Clara Houtsma en Lammert Leeuwen die geheel belangeloos iedere zaterdag hard 

aan het werk zijn. In de pauze is er voor de aanwezigen de gelegenheid om de resultaten te 

bewonderen. 

Voorzitter Lammert Leeuwen staat stil bij het overlijden van Rients Hille Heins op de leeftijd van 

73 jaar, Arjen Bogaard op de leeftijd van 78 jaar en Thomas Miltenburg op de leeftijd van 19 

jaar. Ter nagedachtenis aan Rients, Arjen en Thomas wordt door de aanwezigen een minuut 

stilte in acht genomen. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

➢ De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Roel Venema, Gert-Jan 

Abma, Janny IJntema, Frans Boersma, Bauke Cuperus, Marike Beckers, Berend en Reina 

Ziengs en Cor Jacobsen. 

➢ De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van de KNKB op donderdag 14 maart 

2019. 

➢ De uitnodiging van de Federatie WBW voor de Ledenvergadering op 7 maart 2019. Lammert 

Leeuwen heeft de vergadering bijgewoond als vertegenwoordiger van KV Bolsward.  

➢ Het bestuur heeft een lid van KV Bolsward schriftelijk meegedeeld dat vertoond wangedrag 

tijdens het seizoen 2018 niet getolereerd wordt binnen KV Bolsward en dat desbetreffende 

lid voortaan niet in aanmerking komt om KV Bolsward te vertegenwoordigen bij 

afdelingswedstrijden.  

➢ KV Bolsward werd zeer blij verrast door een financiële gift van € 250,- afkomstig van Sjerp 

Vormeer uit Dieren. Sjerp Vormeer is reeds de 90 gepasseerd en een van de leden is die het 

langst lid is van KV Bolsward.  

➢ Van Stichting “Meerslag om Bolsward” ontving KV Bolsward op 2 juni € 1000,- omdat deze 

Stichting werd ontbonden. 



3. Notulen Voorjaarsvergadering  2018  
  

De tekst van de notulen van de Jaarvergadering van 9 maart 2019 wordt onveranderd 
goedgekeurd. 

 

4. Jaarverslag 2018  
 

Het jaarverslag 2018 wordt door de vergadering goedgekeurd. Een woord van dank is er voor 
de samenstelster Janneke Pagels. Tevens is er waardering voor Gijsbert Knol voor het 
samenstellen van het clubblad ‘de Opslag’; opnieuw is het een keurige uitgave geworden van 
KV Bolsward. 

 

5. Financieel verslag 2018 

Penningmeester Clara Houtsma geeft een toelichting op het financieel verslag 2018. De 

exploitatierekening sluit af met een negatief saldo. De oorzaak is dat we dit jaar de grasmaaier 

moesten vervangen. Helaas hadden we wat pech met de machine, waardoor een dure reparatie 

volgde en die KV Bolsward maar voor de helft hoefde te betalen. Ook de motor van de koelcel 

begaf het en moest worden vervangen met als gevolg een hoge rekening. Uit de reserves van 

KV Bolsward is de aanschaf van de grasmaaier verrekend. 

Jammer genoeg gaf GEA De Klokslag aan te stoppen met sponsoring en dat is een grote 

financiële tegenvaller. 

In het najaar is begonnen met de renovatie van de kleedkamers. Voor deze renovatie zijn 

financiële bijdragen ontvangen van het SAG, de HNCE, Het Weeshuis en Fonds Bolsward-

Dronrijp. Naast de grote inzet van de vrijwilligers blijft er nog een grote onkostenpost over voor 

rekening van KV Bolsward. 

Het Schoolkaatsproject en het Muurkaatsen heeft de nodige subsidies opgeleverd, maar ook de 

Poiesz-sponsoractie bracht ruim duizend euro op. 

De leden tonen zich ingenomen met de financiële gang van zaken 2018  

  

6. Verslag kascommissie     

De kascommissie bestaande uit Wopke Stienstra en Ane-Jan Knol, heeft het financieel verslag 

2018 gecontroleerd. Namens de kascommissie verklaart Wopke Stienstra dat de boekhouding 

correct is en dat er dus decharge kan worden verleend aan de penningmeester. 

 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

Johan Bruinsma verklaart zich bereid aftreden lid Wopke Stienstra te vervangen. Hij vormt 

volgend jaar samen met Ane-Jan Knol de kascommissie. 

 

8. Begroting 2019 

 

Penningmeester Clara Houtsma neemt met de aanwezigen de begroting 2019 door. In 

vergelijking met voorgaande jaren is er een nieuwe post toegevoegd aan de begroting: Voor 

iedereen die deelneemt aan de jeugd veldtrainingen zal naast de contributie, een bijdrage van 

€ 15,- in rekening worden gebracht. Dit besluit is genomen omdat de kosten van onze 

kaatsvereniging met name voor het onderdeel jeugd steeds hoger worden. 



Jan Rijpma stelt voor de contributie met dit bedrag te verhogen. Clara antwoordt dat na het 

einde van het seizoen de bijdrage van € 15,- in rekening wordt gebracht, nadat is 

geïnventariseerd of men 3 keer of vaker aan de trainingen heeft deelgenomen. 

Marco Elzinga stelt voor de contributie voor alle leden met € 2,50 te verhogen en de eigen 

bijdrage van € 15,- te laten vervallen. De senioren betalen hiermee voor de jeugd. De 

vergadering gaat met dit voorstel akkoord en er wordt besloten dat deze contributieverhoging 

zal ingaan per 2020. Voor 2019 geldt de eenmalige inning van de bijdrage van € 15,-. 

De begroting 2019 wordt door de vergadering akkoord bevonden. 

 

9. Bestuursverkiezing 

 

De heren Lammert Leeuwen en Bertus Veldman zijn periodiek aftredend en herkiesbaar. 

Lammert Leeuwen en Bertus Veldman worden bij acclamatie herbenoemd en dit wordt door de 

aanwezigen met applaus bekrachtigd. 

 

10. Wedstrijdagenda KV Bolsward 2019  

 

De wedstrijdagenda is traditioneel samengesteld en er is zoveel mogelijk rekening gehouden 

met de kaatsactiviteiten van de buurkaatsverenigingen.  

Eén wijziging is er in de Activiteitenkalender: De ledenpartij in Exmorra voor Bolsward, Exmorra, 

Burgwerd en Hartwerd is verplaatst van zondag 9 juni naar zondag 16 juni. 

Pieter Feenstra informeert wat de bedoeling is van de Vriendenpartij op zondag 28 juli. Janneke 

Pagels antwoordt dat dit idee afkomstig is van Hannie van der Feer. In Itens is dit jaarlijks een 

groot succes; b.v. één lid van KV Bolsward formeert een partuur met twee ‘vrienden’ (A-, B- en 

een C-maat). Er wordt gekaatst met een zachte bal en het speelveld is aangepast. Een directe 

bovenslag wordt als een kwaadslag afgestraft. De bedoeling hiervan is voor de ‘vrienden’ een 

(hernieuwde) kennismaking met het kaatsspel. Ook de catering kan hier op worden aangepast. 

Deze wedstrijdvorm moet nog nader worden uitgewerkt, aangepast aan de situatie in Bolsward.  

Pieter Feensta geeft een toelichting op het nieuwe voorstel van de KNKB betreffende de opzet 

en indeling van de Federaties. Er is een onderzoek gedaan door de KNKB en de titel van het 

rapport luidt; ‘Alles oan ‘e hang’ -  breedtesport de basis voor topsport. 

 

De voorstellen zijn: 

Doel: 

1.Geïntegreerde wedstrijdagenda KNKB en Federatie 

2.Organisatiestructuur wedstrijden wijzigen 

Middelen: 

• Herindeling van de Federaties van 12 naar 4 regio’s. 

• Aantal wedstrijden per categorie vaststellen 

• Soort wedstrijden vaststellen (inclusief verdeling) 

• Ranking en wedstrijdagenda afstemmen 

• Vakantie / vrij weekend 

• Synchronisatie wedstrijdagenda 

• Digitale en laagdrempelige opgave 

• Kaatsapp 

 

Aangezien de Federatie WBW goed georganiseerd is, zijn de aanwezigen unaniem tegen dit 

nieuwe voorstel. 



 

 

                                                                                       

11. Behandeling beschrijvingsbrief Algemene Vergadering K.N.K.B. op donderdag 14 maart 

2019 

 

Voorzitter Lammert Leeuwen deelt mee dat de agenda van de A.V. van de K.N.K.B. een aantal 

voorstellen bevat, waaronder twee voorstellen die door KV Bolsward zijn ingediend. 

Tijdens de Algemene ledenvergadering zal Lammert Leeuwen het verzoek indienen om van de 

Voorstellen aan de vergadering punt A na punt B in stemming laten brengen. 

De mening van de leden van KV Bolsward betreffende voorstellen is: 

A. Voorstel verdeling vrije-formatiewedstrijden en uitnodigingswedstrijden dames en 

heren hoofdklasse (KV Bolsward) Voorstemmen. 

B. Voorstel voor opwaardering van de door-elkaar-loten wedstrijden (Sjirk de Wal 

Dronrijp) Voorstemmen. 

C. Voorstel voor een aangepaste ranking ter verbetering van het kaatsen (Sjirk de Wal 

Dronrijp) Voorstemmen 

D. Geïntegreerde wedstrijdagenda KNKB en Federaties met een bijpassende 

organisatiestructuur. Zie voorstellen hoofdbestuur. Tegenstemmen. 

E. Prijzenbeleid, voorstel verminderen aantal prijzen (KV Bolsward) en het verhogen van 

het prijzengeld bij de dames (KV Makkum). Zie voorstellen hoofdbestuur. 

Voorstemmen. 

F. Prijzenbeleid, voorstel verminderen aantal prijzen (KV Bolsward) en het verhogen van 

het prijzengeld bij de dames (KV Makkum). Zie voorstellen hoofdbestuur. 

Tegenstemmen. 

G. Voorstel aanpassing eenlingen beleid jeugd (Sjirk de Wal Dronrijp / KV Berlikum) 

H. Voorstemmen. 

 

12. Benoeming afgevaardigden Algemene Vergadering K.N.K.B. op 14 maart 2019 

 

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen, Clara Houtsma, Janneke Pagels en Pieter Feenstra 

namens onze vereniging naar deze vergadering af te vaardigen. De vergadering gaat hiermee 

akkoord. 

 

13. Rondvraag 

 

➢ Pieter Feenstra deelt mee dat de Wintertraining voor senioren op zondagmorgen in 

sporthal de Middelzee goed bezocht wordt door enthousiaste deelnemers. 

➢ Johan Bruinsma is van mening dat de lijst met de indeling van de keurmeesters voor 

seizoen 2019 veel te laat bekend is. Dit punt zal met Roel Venema worden besproken 

met het verzoek in 2020 eerder de lijst samen te stellen en te publiceren. 

➢ Gijsbert Knol informeert of het kaatskanon nog functioneert. Het kaatskanon kan nog 

steeds worden gebruikt tijdens de trainingen (met de rubberen kaatsballen) 

➢ Gevraagd wordt of de kapotte leren kaatsballen voor het seizoen vervangen kunnen 

worden. Lammert antwoordt dat er voldoende nieuwe ballen op voorraad zijn voor 

aanvulling. 

 



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 en 

wenst iedereen een sportief en succesvol seizoen. 

 

14. Pauze 

15. ‘Oer grinzen hinne’   

 

Janneke Pagels is de gastspreker deze avond en vertelt over haar collecties kaatsballen en 

kaatspostzegels afkomstig uit diverse landen van over de hele wereld. Haar verhaal wordt 

daarbij ondersteund door een power-point presentatie en een aantal bijzondere kaatsballen. 

Lammert Leeuwen bedankt Janneke Pagels voor haar inbreng na de pauze en laat dat 

vergezeld gaan met een cadeaubon. 

16. Sluiting  

 

Vervolgens wenst Lammert Leeuwen alle aanwezigen een wel thuis.  

                                                               

 


