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Notulen van de Najaarsvergadering van KV Bolsward op 11 november 2014 

Aanwezig: Géjanna Dijkstra, Frans Boersma, Lammert Leeuwen, Janneke Pagels, Clara 

Houtsma, Klaas Zijlstra, Hollie de Jong, Jan Rijpma, Jan de Boer, J. Damsma, Auke Buren, 

Piet van Zuiden, Pieter Feenstra, Binie van Zuiden, Jurgen Buren, Ane Norder, Allard 

Bootsma, Cor Knol, Ane-Jan Knol, Gijsbert Knol, Anneke Tuinenga, Rudy Huitema, Jaap van 

der Wal, H. Bouwhuis, Rinze Steneker, Tsjamme Wiersma, Koos van der Veen, Diana 

Bosma, Johan Bruinsma, Gert-Jan Jorna en Age Bangma. 

1. Opening 

Voorzitter Lammert Leeuwen heet de overige 30 aanwezige leden van harte welkom 

op de Najaarsvergadering van Kaatsvereniging Bolsward die plaatsvindt in hotel 

restaurant ‘De Wijnberg’. 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Ingekomen stukken 

Er is één ingekomen stuk: 

De uitnodiging met de agenda voor de Algemene Najaarsvergadering van de K.N.K.B. 

op donderdag 20 november 2014 te Franeker. Dit punt wordt verderop in deze 

vergadering behandeld. 

 

Mededelingen: 

 De volgende leden hebben zich afgemeld voor de vergadering: Rein Huisman, 

Jappie de Boer, Jan Houwer, Roel Venema, Grytsje van der Sluis, Trijntje 

Groenhout, Wopke Stienstra, Peter Siemensma, Jeroen Kloosterman, Marike 

Beckers, Arno Eisma, Bauke Cuperus, Auke Koopmans, Bertus Veldman, 

Tjerck Floris Karsten, Marije van Popta en Berend Ziengs. 

 De voorzitter kan verheugd meedelen dat de financiering van de kaatsmuur 

rond is. De Blauwpoort Buurtvereniging heeft subsidie bij instanties kunnen 

aanvragen waar KV Bolsward niet voor in aanmerking kan komen. Ook de drie 

Bolswarder Stichtingen hebben een aanzienlijke financiële bijdrage geleverd 

om het mogelijk te maken een kaatsmuur op ’t Oordje’ te realiseren.   

 De akte van de statutenwijziging en de akte van vestiging opstalrecht is bij 

notaris Troost gepasseerd en tevens is de verzekering hierop aangepast. 

 Lammert Leeuwen deelt mee dat het logo van KV Bolsward gebruikt wordt 

door de afdeling ANBO te Bolsward. Na enige uitleg en discussie zijn de leden 

van mening dat het niet gepast is dat de afdeling ANBO Bolsward het logo van 

KV Bolsward gebruikt. Besloten wordt om het bestuur van de afdeling ANBO 

dringend te verzoeken om te stoppen met het gebruik van het logo van KV 

Bolsward. 

 

3. Notulen Extra Ledenvergadering 30 september 2014 

Ane Norder vraagt n.a.v. punt 6 de Rondvraag op welke manier de diverse suggesties 

zijn uitgewerkt. 
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Lammert Leeuwen antwoordt dat de sponsoren de verbouwing zullen gaan uitvoeren; 

bouwbedrijf Dijkstra - Draaisma vervangt het dak, bouwbedrijf van Zuiden vernieuwt 

de kozijnen en schildersbedrijf Ettema brengt de dubbele beglazing aan. 

Om het terras van een luifel te kunnen voorzien; dat is afhankelijk van de financiën en 

is een actie voor de langere termijn. 

Bij de uitvoering van de verbouwing wordt, daar waar het mogelijk is, de 

zelfwerkzaamheid van de leden ingezet om geld te besparen. 

Het voorstel om de samenwerking met de Buurtvereniging Blauwpoort  juridisch goed 

te onderbouwen en afspraken betreffende het gebruik van de accommodatie 

schriftelijk vast te leggen, heeft de aandacht van het bestuur maar op dit moment is 

het echter nog niet mogelijk om dit concreet vast te leggen. 

Tevens merkt Ane Norder op dat de kosten voor de verbouwing ontbreken in de 

begroting 2015. 

Penningmeester Clara Houtsma antwoordt hierop dat alleen de te verwachten 

reguliere uitgaven in de begroting 2015 zijn opgenomen en dat onkosten voor de 

verbouwing apart van de begroting 2015 worden gehouden. 

Ane Norder heeft begrip en gaat akkoord met de antwoorden. 

 

De notulen van de Extra Ledenvergadering 30 september worden, met inbegrip van 

bovenstaande vragen en antwoorden, door de vergadering goedgekeurd. 

  

4. Prijsuitreiking Senioren Competitie. 

 

Pieter Feenstra reikt de prijzen uit van de Seniorencompetitie. In totaal hebben 61 

mannen (48) en dames (13) deelgenomen aan de zomeravondcompetitie. Ten 

opzichte van voorgaande jaren is de deelname fors teruggelopen; namelijk in 2012 

met respectievelijk 76 en in 2013 met 77 deelnemers. Pieter Feenstra verzoekt de 

leden om ideeën aan te dragen om samen ervoor te zorgen dat het komende seizoen 

de deelname weer zal toenemen. Johan Bruinsma spreekt zijn waardering en dank 

uit voor de inzet van de competitieleiders.  

 

De uitslag: 

Heren: 

1. Johan Bruinsma 108 punten 

2. Gijsbert Knol 97   punten 

3. Hendrik Bouwhuis 94   punten 

4. Piet van Zuiden 92   punten 

5. Cor Knol  90   punten 

Dames: 

1. Ryanne Reinsma 66 punten 

 

           

5. Begroting 2015 

Penningmeester Clara Houtsma geeft een toelichting op de begroting 2015.  

De begroting is ‘sluitend’. Gezien de lasten van de begroting wordt voorgesteld: 

o De contributie voor jeugd- en seniorenleden op € 27.50 te stellen. 
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o De jeugd gezien de ambities te verplichten een actie te houden met een 

opbrengst van minimaal € 750,-. 

o De inleg voor de Jeugdwedstrijden te stellen op € 1,50 per persoon. 

De opbrengsten zijn sterk afhankelijk van de weersinvloeden en de komende jaren 

zullen de huisvestingskosten stijgen i.v.m. het eigendom van de gebouwen. 

Ane Norder vraagt of de contributieverhoging de goedkeuring dient te hebben van de 

leden. Clara Houtsma antwoordt dat wanneer door de leden de Begroting 2015 wordt 

goedgekeurd hiermee automatisch de voorstellen zijn vastgesteld. 

Koos van der Veen informeert naar wat voor soort actie de jeugd gaat organiseren 

met een opbrengst van €750,-. Voorzitter van de Jeugdcommissie Anneke Tuinenga 

antwoordt dat de Jeugdcommissie zich hierover nog moet beraden.                         

De begroting 2015 wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

6. Concept wedstrijdagenda 2015  

 

Géjanna Dijkstra-Buma deelt mee dat in vergelijking met het voorafgaande seizoen 

de concept wedstrijdagenda bijna identiek is met hetzelfde aantal wedstrijden. Het 

aantal deelnemers aan alle ledenpartijen is dit jaar drastisch teruggelopen in 

vergelijking met voorgaande jaren.  

Er wordt zoveel mogelijk rekenschap gehouden met de kaatsverenigingen van de 

omliggende dorpen, maar het is niet te voorkomen dat sommige wedstrijden op 

dezelfde dag worden georganiseerd. 

Met de toegewezen jeugd-K.N.K.B. uitnodigingswedstrijden zijn we zeer ontevreden, 

omdat op dit moment niet bekend is hoe de Regiowedstrijden georganiseerd zullen 

worden. Ook de Federatie WBW is niet op de hoogte op welke manier deze 

wedstrijden ingepast kunnen worden bij de bestaande Federatie Jeugdwedstrijden. 

Géjanna Dijkstra-Buma bedankt alle vrijwilligers voor hun inzet en assistentie bij het 

organiseren van de diverse partijen, met name Johan Bruinsma (Tweekamp Den 

Haag - Bolsward), Gijsbert Knol en Ryanne Reinsma (Pearkekeatsen) en Pieter 

Feenstra (Nachtkaatsen). Dit wordt door de vergadering met applaus bekrachtigd. 

Voorgesteld wordt om voor alle ledenpartijen een kleine commissie te vormen die de 

organisatie van deze wedstrijden op zich wil nemen. Het gaat hierbij om het regelen 

van alle bijbehorende wedstrijdzaken. 

Voorgesteld wordt om het nachtkaatsen te verplaatsen naar vrijdagavond 4 

september als afsluiting van het seizoen. Pieter Feenstra overweegt dit voorstel en 

zal binnenkort zijn reactie laten weten. 

Pieter Feenstra merkt op om voortaan via Facebook en e-mail de leden erop te 

attenderen deel te nemen aan de ledenwedstrijden. 

Met de gemaakte opmerkingen en de instemming van de leden kan de 

conceptagenda door het bestuur tot een definitieve wedstrijdagenda 2015 worden 

uitgewerkt. 

 

7. Bestuursverkiezing 

 

Mevrouw Géjanna Dijkstra-Buma is periodiek aftredend en niet herkiesbaar. Sinds 

2011 is Géjanna secretaris van KV Bolsward met als specialisatie het 

wedstrijdgebeuren. Mevrouw Suzanne Bosma (commissie ledenpartijen) is 

tussentijds als bestuurslid afgetreden. 
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Het benaderen van kandidaten om het bestuur aan te vullen, verloopt zeer 

moeizaam. Er zijn op dit moment twee bestuursfuncties vacant. 

8. Afscheid bestuurs- en commissieleden. 

 

Voorzitter Lammert Leeuwen neemt met een toepasselijk woordje afscheid van 

Géjanna Dijkstra-Buma. Géjanna ontvangt een diner-bon voor haar werk als 

secretaris.  

Ook Joop Damsma krijgt een diner-bon overhandigd voor zijn jarenlange inzet als 

Jeugdcommissielid. Helaas zijn Suzanne Bosma en Jeroen Kloosterman afwezig en 

zij krijgen voor hun inzet de diner-bon thuisbezorgd. 

Met een luid applaus van de leden gaat hun waardering en dank uit voor de inzet en 

het vele werk dat verricht is door deze afscheidnemende bestuurs- en 

commissieleden. 

 

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

K.N.K.B. op donderdag  20  november 2014                                                        

 

Lammert Leeuwen geeft een korte toelichting op de vergaderstukken van de 

K.N.K.B. en haalt de belangrijkste punten van deze agenda er even uit, te weten: 

Mededelingen en ingekomen stukken: 

- Hoofdsponsor FB Oranjewoud 

- Nieuw sponsorplan KNKB; presentatie dhr. Jan van Erve. 

- Afscheid bondscoach dhr. P. Tienstra 

- Kaatsmuseum 

- Inbreng de heren J.W. van Beem en T. de Jong.  

Ontwikkelingen op gebied van: 

- Ranking 

- Kaatshandschoen en kaatsbal 

- Wedstrijdstramien 

- Eenlingenbeleid 

- Contributiebeleid 

Koos van der Veen merkt op dat de kaatssport in beroering is en onder druk staat en 

vraagt zich af wat voor mandaat de afgevaardigde van KV Bolsward meekrijgt van 

de leden naar de Najaarsvergadering van de KNKNB. Lammert Leeuwen antwoordt 

dat het vaststellen van het Jaarplan 2015 deel uitmaakt van het beleidsplan 2013-

2017 ‘Heel Friesland kaatst’ en dat dit beleidsplan toentertijd door de afdelingen is 

goedgekeurd. De afgevaardigde van KV Bolsward zal alert zijn op de praktische 

uitvoering van de te behandelde beleidsonderwerpen en waar het nodig blijkt; tegen 

stemmen. 

Auke Buren vraagt aandacht voor het voorstel van het Hoofdbestuur m.b.t. de 

aanpassing van de Statuten betreffende het onderwerp Digitale communicatie: - Ook 

wordt de verstrekking van gegevens uit de ledenadministratie van de KNKB aan 

derden geregeld. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden door aanvraag van sponsors.  

Dit voorstel kan de privacy van de leden schaden. 

De vergadering gaat hiermee niet akkoord en de afgevaardigde van KV Bolsward zal 

niet instemmen met dit voorstel tijdens de Najaarsvergadering van de K.N.K.B. 
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10. Benoeming van de afgevaardigden naar de Algemene Najaarsvergadering van 

de K.N.K.B. op donderdag  20  november 2014                                                               

 

Voorgesteld wordt Lammert Leeuwen namens onze vereniging naar deze vergadering 

af te vaardigen. De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

 
11. Voortgang renovatie accommodatie. 

 

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

gebouwen. De bouwcommissie bestaat uit de volgende personen: Namens de 

kaatsvereniging zijn dat Piet van Zuiden, Jan Rijpma, Bauke Cuperus en Frans 

Boersma. Namens de buurtvereniging Blauwpoort is dat Simon Brattinga. Clara 

Houtsma  is de notulist-penningmeester van de Bouwcommissie. 

Door zelfwerkzaamheid van de leden zijn de sloopwerkzaamheden in de kantine 

uitgevoerd. Op dit moment vinden er onderhandelingen plaats met het bouwbedrijf 

Dijkstra - Draaisma. De verwachting is dat begin 2015 gestart kan worden met het 

vernieuwen van het dak. Verder ligt in de planning het dak te isoleren, de kozijnen te 

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

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

kleedkamers. Afhankelijk van het bedrag dat buurtvereniging Blauwpoort aan 

subsidies binnenkrijgt, zal mogelijk maken op welke wijze de renovatie verder gestalte 

kan krijgen. 

 
12. Voorstel: het afdelingspartuur is verantwoordelijk en zorgt zelf voor een 

keurmeester(s) bij de NK Heren senioren en Junioren, vervolgens kan het 

partuur aangemeld worden en anders is er geen afvaardiging van KV Bolsward. 

 

Janneke Pagels geeft een korte toelichting en geeft als motivatie voor het voorstel dat 

het bestuur voorgaande jaren onnodig met de uitvoering hiervan belast werd en het 

reëel is het afdelingspartuur zelf meer verantwoordelijkheid te geven om deel te 

nemen aan de NK Heren senioren en Junioren. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

13. Rondvraag  

 

o Rinze Steneker informeert waar de kaatsmuur geplaatst zal worden en of er ook 

inspraak is welke plek het meest geschikt is.                                                               

Janneke Pagels antwoordt dat in de eerste plaats rekening gehouden zal moeten 

worden met de omwonenden, de veldafmetingen van het Friese spel en ook er zal een 

vergunning aangevraagd moeten worden bij de Gemeente Súdwest-Fryslân; dat alles 

maakt een vrije keuze voor plaatsing van de kaatsmuur beperkt. 

o Pieter Feenstra deelt mee dat de Federatie WBW volgend seizoen 65 jaar bestaat. 

In Kimswerd zal dit heugelijke feit worden gevierd. Het bestuur van KV Bolsward heeft 

Pieter Feenstra verzocht om namens KV Bolsward zitting te nemen in de 

Jubileumcommissie 65 jarig bestaan WBW. 
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14. Sluiting 

 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en merkt op dat de senioren 

begin januari alweer starten met de voorbereiding van het nieuwe seizoen met de 

Spek & Bonencompetitie in sporthal ‘de Middelzee’ en besluit de vergadering met een 

wel thuis. 

 


