
 
AGENDA ALGEMENE VERGADERING KNKB 
 
Dinsdag 3 april 2012 
Tulip Inn De Valk – Franeker 
Aanvang: 19.30 uur 
 
   
            

 

1. Opening 
 

 
2. Mededelingen en ingekomen stukken 

a. WK 2012 
b. Compensatieregeling 
c. Oprichting WWBA 
d. De Keats-Off 
e. Kaatsgala 

 
 

3. Verslag van de Algemene Vergadering van 24 november 2011  
   

 
4. Verantwoording 2011 

a. Jaarverslag 2011         
b. Jaarrekening 2011         
c. Verzoek tot verlening van décharge voor het gevoerde beleid   

 
 

5. Stand van zaken speerpunten top 10      
  
a. Ranking 

 
 

6. Benoemingen (zie bijlage)       
  
a. Hoofdbestuur         
b. Beroepscommissie         
c. Strafcommissie 
d. Reglementencommissie 
   
 

7. Rondvraag 
 
 

8. Sluiting 
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 Verslag van de Algemene vergadering van 24 november  2011, aanvang 19:30 uur te  
Tulip Inn De Valk in Franeker 
 
Aanwezig hoofdbestuur: 

• S. Saakstra, voorzitter 

• S. Groustra, penningmeester 

• T. Dijkstra, wedstrijdzaken 

• P. Zondervan, technische zaken 

• B. Blümers, sponsoring & marketing 

• A. Weiland, breedtesport / verenigingen 
Aanwezig bondsbureau: 

• R. Ahlers 

• T. v.d. Meulen 

• Y. Broersma - Van Noord 

• A.H. Helvrich – Riem, notulist 
Aanwezige ereleden: 

• W. Brouwer 

• U. van Dijk 

• G. Hoekstra 

• Th.R. Piersma 

• E.L. Vogels 
Aanwezig PC bestuur: 

• J. Westra, tevens erelid 

• Th. Bakker 

• J. v.d. Veen 

• S. Volberda 
Aanwezige genodigden: 

• G.A. de Boer 

• T. Boomstra 

• F. Dijkstra 

• J. van der Meij 

• J. Dijkstra 
 
Verenigingen: 
Achlum, Amsterdam, Arum, Bitgum, Berltsum, Bolsward, Broeksterwald, Burgwerd, Damwald, 
Deinum, Dokkum, Dongjum, Drachten, Dronryp, Dronten, Easterlittens, Ee, Exmorra, Ferwert, 
Franeker, Goënga, Grou, Hallum, Hartwerd, Hitzum, Holwerd, Hommerts-Jutrijp, Huizum, Huns-
Leons, Hijum-Feinsum, Ingelum, Jorwert, Kimswerd, Makkum, Mantgum, Marsum, Midlum, 
Minnertsga, Morra-Lioessens, Oude Bildtzijl, Oude Leije, Peins, Reahus-Turns, Schettens-
Longerhouw, Sexbierum, St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, Stiens, Tzummarum, Wergea, 
Winsum, Witmarsum, Wjelsryp, Wommels, Workum, Wijnaldum, Wijtgaard-Wirdum en IJlst. 
Federaties: 
Barradeel, Franekeradeel, Littenseradiel, Sneek e.o., Wûnseradiel/Bolward/Workum en Federatie voor 
Buitenafdelingen (FBA). 
 
Afwezig m.k.: 
Buitenpost, Harlingen, Heerenveen, Herbaijum, Lollum-Waaxens, Niawier-Metslawier, Schalsum, 
Schingen-Slappeterp, Sneek en St. Nicolaasga. 
 
Er zijn achtenvijftig verenigingen aanwezig, vijf federaties en de FBA. Tien verenigingen hebben zich 
afgemeld. Achtenvijftig verenigingen vertegenwoordigen honderd eenenzestig stemmen van de in 
totaal honderd drieëntwintig verenigingen. 
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1. OPENING 
De voorzitter opent om half acht de vergadering met een welkom aan de vertegenwoordigers van de 
verenigingen en federaties, ereleden, verenigingsconsulenten, kaderleden, leden van de Koninklijke 
Permanente Commissie, de heer G.A. de Boer, genodigden en de pers. In het openingswoord doet de 
voorzitter mededeling betreffende het vertrek van Anneke Westra. Anneke heeft veel voor de KNKB 
betekend. Zij heeft zich o.a. bezig gehouden met het behoud en aantrekken van sponsors.  
Voorzitter vraagt of Harm Westra, echtgenoot, het voor Anneke bestemde applaus aan haar wil 
overbrengen. De opvolgster van Anneke is Ellen Seerden. Ellen stelt zich zelf voor aan de 
vergadering.  
De voorzitter neemt afscheid van de tribunebegeleiders August Bootsma, Cees de Groot en Jan 
Leijenaar. De tribune is “om niet” verkocht aan een drietal verenigingen en wordt ondergebracht in een 
stichting. Het is aan de stichting of zij gebruik willen blijven maken van hun diensten. Voorzitter zet de 
heren in de bloemen en zij worden onderscheiden met het Bondsinsigne, vanwege hun grote 
verdiensten voor de kaatssport bij de KNKB en de eigen vereniging. 
 

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Er is bericht van verhindering ontvangen van de heren J.N. Kuipers, S. Saakstra en K. Vellinga, allen 
erelid; de heer J. Bosgra, lid van de PC en de heer H. Seerden. Henk Seerden is voor langere tijd 
opgenomen in De Batting te Harlingen. De voorzitter roept de vergadering op om Henk een kaartje te 
sturen of eventueel bij hem langs te gaan. 
 
Discussie AV 
De voorzitter deelt mee, dat om iedereen de gelegenheid te geven op een goede manier aan de 
discussie deel te nemen, het punt van de termijnen enigszins is aangepast. Nieuw is het volgende. Bij 
het indienen van een amendement mogen ook de verenigingen in de tweede ronde meespreken, die 
niet aan de eerste ronde hebben meegedaan. 
 
WK 2012 
De heer Zondervan deelt mee dat er een stichting is opgericht voor de WK in 2012, bestaande uit de 
heren; Th. Piersma, F. Dijkstra, Tj. Prins, Tj. Wallendal en Zondervan zelf. Voor de financiering van 
het WK is inmiddels anderhalve ton aan toezeggingen binnen. 
 
NK junioren 
De heer Dijkstra deelt mee dat de organisatie van de NK’s is vrijgegeven. Vanwege het 100 jarige 
jubileum wordt de NK junioren (Jong Nederland) dit jaar nog in Franeker georganiseerd. 
 
Personeel 
De heer Ahlers deelt mee dat mevrouw Ellen Seerden is aangetrokken voor de functies commerciële 
zaken en verenigingsondersteuning. Zij wordt tevens coördinator van het bondsbureau en zij krijgt de 
dagelijkse leiding. Deze rol past in de NOC*NSF eis die nodig is om in aanmerking te komen voor de 
tweede ster en de daarbij behorende subsidie. De functie voor communicatie en administratieve 
ondersteuning moet te zijner tijd nog worden ingevuld en dan is het bureau op niveau. 
 
Wildcard PC 
De 16 parturen voor de PC worden nu aangewezen door de TC. De wens vanuit de Koninklijke 
Permanente Commissie  is om dit vanaf 2012 anders te doen. Er is nog geen definitieve regeling, 
maar er is hierover nauw overleg met de KPC.. 
 

3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 8 APRIL 2011 
De vereniging St. Annaparochie noemt de ondersteuning van de KNKB nog als toevoeging aan de 
discussie over het poulekaatsen.  
Het conceptverslag wordt verder zonder vragen en/of opmerkingen door de vergadering goed 
gekeurd. De voorzitter bedankt de notulisten voor de verslaglegging. 

 
4. VASTSTELLEN JAARPLAN 2012 INCLUSIEF SPEERPUNTEN TOP 10 

De heer Ahlers geeft aan dat het een ambitieus jaarplan is waarvan het de intentie is in 2012 zoveel 
mogelijk zaken af te ronden. Gezien echter het aantal hebben tijdens het ledenberaad de 
verenigingen aan het HB het advies gegeven in ieder geval in te zetten op een afgerond aantal 
speerpunten dat haalbaar is in de uitvoering ervan. Dit zijn de 10 speerpunten, waarvan de 
verenigingen een uitgebreide uitleg hebben ontvangen waarover dit gaat. Hij vraagt aan de 
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vergadering of er naar aanleiding van het jaarplan of de speerpunten nog vragen zijn. Hij deelt mee er 
inmiddels schriftelijk één hebben ontvangen, die hij hier graag wil behandelen.  
Van de heer Ram van de federatie Wûnseradiel is een vraag binnengekomen over de rol van de 
federaties hierin. De heer Ahlers antwoordt dat dit nog onduidelijk is, maar dat de federaties in de loop 
van het proces worden betrokken bij de ontwikkeling naar het versterken van de regio’s.  
De vereniging Amsterdam vraagt wat wordt bedoeld bij punt 1 met KNKB wedstrijden. Er zijn toch 
alleen maar KNKB wedstrijden. Volgens de heer Ahlers wordt dit niet altijd zo gezien. Alle wedstrijden, 
ook de federatieve, worden nu allemaal benoemd als KNKB wedstrijden. Bij punt 5 wordt het 
verstevigen van de federatieve taken en de bevoegdheden genoemd. De werkzaamheden hiervan 
weghalen bij het bondsbureau. Volgens de heer Ahlers gaat het hier niet om het weghalen van 
werkzaamheden bij het bondsbureau en is er van een verband tussen beide zaken geen sprake.  
De vergadering gaat bij stemming akkoord met het Jaarplan 2012. De meerderheid van de 
aanwezigen is voor, er zijn geen tegenstemmen. Twee verenigingen onthouden zich van stemming. 
 

5. BEGROTING 2012 
a. Korte presentatie door de penningmeester 

Penningmeester Groustra geeft een toelichting op de begroting van 2012 en geeft daarna de 
verengingen de kans om vragen te stellen. 
 
1

e
 omloop. 

De vereniging Arum vraagt naar de personele invulling. Fte + 10%, hij wil meer duidelijkheid in deze 
tijd van onzekerheden. Minder fte’s of gelijk blijven. 
De vereniging Sint Annaparochie vraagt naar het personeel, het contract en de subsidie van 
NOC*NSF. Bij de NK’s is nog wel winst te boeken. De vereniging Amsterdam vraagt naar de 
personele kosten in verband met de overheveling van taken naar de federaties. Zie punt 23 van de 
begroting. Later definitief beslissen op welk niveau. 
De vereniging Makkum vraagt eveneens naar het personeel.  
Daarnaast verwijst hij naar de vergaderstukken van april 2011 waarin wordt vermeld dat de gebruiker 
betaald, de massagekosten voor de kaatsers vanaf 2012 en stelt een verhoging voor van de 
licentievergoeding voor van € 50,00 en een vermindering van de masseurskosten voor de 
verenigingen met € 20,00. 
Penningmeester Groustra laat weten dat een deel van de personeelskosten wordt gedekt vanuit 
geoormerkt subsidie vanuit NOC*NSF. In het streven naar het bereiken van de twee sterren 
waardering als bond past het in dienst nemen van een “Leven lang sporten” manager. De KNKB heeft 
dit kunnen combineren met de taken van Anneke Westra tot een nieuwe functie en blijft zodoende 
binnen de vastgesteld formatie.  
De verenigingen betalen € 20.00 minder aan de bijdrage voor de masseur.  
Het NK verdien model: de organisatie geven in handen van de verenigingen, behalve de NK voor 
senioren. De NK voor junioren is inmiddels vrijgegeven. Komend seizoen wordt de NK voor junioren 
voor de 100

ste
 keer gehouden en blijft daarom voor 2012 in Franeker. Het hoofdbestuur is het met Sint 

Annaparochie eens dat de organisatie van alle NK’s aan de verenigingen kan worden gegeven. 
 
2

e
 omloop. 

De vereniging Arum vindt het antwoord te makkelijk. NOC*NSF binnen de huidige format aan. Hoe 
ziet het bureau er uit? Wie doet wat? Amsterdam sluit zich bij Arum aan. Is de besluitvaardigheid aan 
het bureau of het hoofdbestuur?  
De heer Ahlers geeft aan dat het bondsbureau ook met het aantrekken van Ellen Seerden nog steeds 
opereert binnen de met de AV gemaakte afspraken over het totaal aantal fte’s . De 0,2 fte. die zij meer 
gaat werken dan Anneke Westra, passen nog steeds in dat plaatje en worden nog eens extra 
gecompenseerd doordat de directeur in de loop van 2012 minder uren gaat werken (0,2 fte). Voor de 
directeur is 0,6 fte begroot, dit wordt nu met 0,4 fte en straks met 0,2 fte ingevuld, omdat Ellen 
Seerden in de loop van 2012 de dagelijkse leiding van het bureau overneemt. De Algemene 
Vergadering stelt de begroting vast, dus ook de personele lasten. De benoeming van personeel is aan 
het hoofdbestuur. De keuze om het bureau op deze wijze in te vullen wordt ondersteund door extra 
subsidie van NOC*NSF, dat alleen mag worden ingezet voor personeelskosten..  
De begroting wordt bij stemming vastgesteld. De vergadering gaat unaniem akkoord. Tevens worden 
de tarieven voor 2012 vastgesteld. Ook hier kan de vergadering unaniem mee instemmen.  
 

6. BELEIDSVOORSTEL 
a. Overdracht KNKB tribune 
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De KNKB tribune wordt overgenomen door de verenigingen uit Arum, Bitgum en Dronryp. Het beheer 
en onderhoud wordt ondergebracht in een stichting.  
Het hoofdbestuur stelt voor om in te stemmen met de overdracht “om niet” van de tribune aan de 
verenigingen Arum, Bitgum en Dronryp met inachtneming van de volgende afspraken: 
1. De KNKB krijgt voor de periode 2012 tot en met 2021 de vrije beschikking van de tribune voor 

de NK’s en  
2. Alle kosten van exploitatie worden overgenomen door de stichting. 
Het hoofdbestuur vraagt tevens in te stemmen met het ten laste brengen van € 18.000 van het 
resultaat van 2011.  
De vereniging Wommels complimenteert de verenigingen met deze stap. Zij hebben ambitie. 
De vereniging Huizum vraagt naar de kosten voor de opbouw bij NK’s. Gaat de prijs dan omlaag? 
De heer Groustra deelt mee dat er geen voorwaarden zijn gesteld. De prijs is aan de verenigingen. 
De heer Tolsma laat, namens de verenigingen, weten dat het doel is dat de tribune zoveel mogelijk bij 
alle wedstrijden komt te staan. Hoe meer de tribune wordt verhuurd des te lager zijn de kosten. 
De vereniging St. Annaparochie vraagt om een beding bij de verkoop zodat de tribune niet wordt 
verkocht binnen de 10 jaar dat de bond de tribune gebruikt.  
De heer Tolsma antwoordt hierop dat de tribune gedurende 10 jaar om niet aan de KNKB wordt 
verhuurd en dat er dus geen verkoop kan plaatsvinden. 
De vergadering gaat bij stemming ermee akkoord. De meerderheid van de stemmen is voor en geen 
tegen. 
 

 
7. VERKIEZING STATUTAIRE COMMISSIES 

De benoeming van de leden van de statutaire commissies wordt door de Algemene Ledenvergadering 
vastgesteld. Dit wordt vanaf deze Algemene Vergadering weer bekrachtigd zoals het hoort. 
a. Strafcommissie 
Aftredend zijn de heren S. Krap en S. Saakstra. Beide heren hebben aangegeven weer herkiesbaar te 
zijn. Zij worden bij acclamatie benoemd. 
b. Beroepscommissie 
Aftredend is de heer P. van der Ploeg. De heer Van der Ploeg heeft aangegeven zich weer 
herkiesbaar te stellen. Hij wordt eveneens bij acclamatie benoemd. 
c. Reglementencommissie 
De heer A. Spijkstra is aftredend en niet herkiesbaar. De heer S. Hiemstra heeft zich voor deze functie 
beschikbaar gesteld. De benoeming van Hiemstra wordt door de vergadering met applaus 
bekrachtigd. 
 

8. BESTUURSVERKIEZINGEN 
De heer Pieter Zondervan is tussentijds aftredend.  
Zondervan is vanaf 2005 lid van het hoofdbestuur van de KNKB, daarvoor actief als voorzitter binnen 
de eigen vereniging en was lid van de VVK. Zondervan blijft betrokken bij de organisatie van het WK 
in 2012. De heer Zondervan wordt door de voorzitter onderscheiden als Lid van Verdienste van de 
KNKB. Er is nog geen opvolger voor hem, zodoende is er een tijdelijke taakverdeling; 
Mevrouw Weiland beheert de portefeuille met het trainingswezen, de heer Dijkstra het selectiebeleid 
en materiaal en de heer Saakstra de opleidingen en de Friesland Bank Kaatsacademie.  
 

9. RONDVRAAG 
De vereniging Makkum vraagt naar de wedstrijden van de heren hoofdklasse en vooral naar de 
verdeling van de uitnodiging -en vrije formatiewedstrijden. Tevens naar de wildcard voor de PC. 
De vereniging Dongjum vraagt eveneens naar de wedstrijdagenda. Op het Ledenberaad heeft 
bestuurslid Dijkstra de zorg uitgesproken over de deelname van de dames 1

e
 klasse en specifiek de 

d.e.l. wedstrijden op zondag. Meer wedstrijden voor het behoud van de dames. De teruggang van 3 
cycli naar 2 en het tijdstip van de PC. Het vrijstellen van de jeugd door clubscheidsrechters heeft geen 
zin. De vereniging Dronryp vraag naar de gratis toegankelijkheid voor de jeugd bij de hoofdklasse 
wedstrijden. De vrije keuze van het schoeisel, is er al meer duidelijkheid? 
De heer Hoekstra vraagt naar het afscheid nemen van de heer Auke Spijkstra, lid van de 
Reglementencommissie.  
De vereniging Wytgaard-Wirdum deelt mee dat ondanks de bevriezing van het aantal leden er voor 
hun vereniging meer afdracht moet komen. In 2011 heeft de vereniging € 336,00 meer betaald en de 
verwachting voor 2012 is dat de afdracht € 600,00 wordt. Vanwege de recessie zijn er minder 
sponsors. Een fall back scenario? Het is anders dan het voorstel beoogd. 
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De heer Dijkstra antwoordt dat er nog geen inhoud is gegeven aan de vorm en het aantal parturen. De 
definitieve inhoud komt op het Ledenberaad. De wedstrijden van de dames op zondag en het 
aanhaken van de 1

e
 klas is nog niet geslaagd. Volgend jaar zal de lijn worden doorgezet. 

De keuze van het schoeisel is vrij zolang het geen gevaar oplevert. De richtlijnen zijn aan de consuls 
en de scheidsrechters. Het handboek is nog niet gereed maar volgt zo spoedig mogelijk. Het heeft in 
ieder geval positief uitgepakt. 
De heer Zondervan laat weten dat de Wildcard er nog niet is. De Technische commissie moet nog met 
informatie komen. Er is inmiddels wel overleg met de Permanente Commissie geweest. De heer 
Dijkstra deelt mee dat teruggaan van 3 cycli naar 2 bij de dames, maar ook bij de heren een punt van 
discussie is.  Zowel bij de dames als heren TC. De opmerking van de clubscheidsrechters wordt 
meegenomen naar het overleg met de scheidsrechterscommissie. 
Mevrouw Weiland geeft antwoord op de vraag van Wytgaard-Wirdum. Het bevriezingsmodel is 
bedoeld om meer leden en donateurs op te geven en het tegenovergestelde is niet de bedoeling. Zijn 
er meer verenigingen met deze problemen? Kleine verenigingen? Het is niet de bedoeling dat 
verenigingen afhaken. 
De heer Saakstra laat weten dat de jeugd tot 16 jaar gratis toegang heeft op de herenhoofdklasse 
wedstrijden. 
De heer Saakstra geeft aan dat op de gebruikelijke wijze binnen de commissie afscheid van Auke 
Spijkstra wordt genomen. Geeft aan dat Hoekstra volkomen gelijk heeft dat Spijkstra dat wel heeft 
verdiend. 
De heer Tolsma merkt op dat de spelers vrij zijn in de keuze van het schoeisel. Stelt voor dit bij de 
verenigingen te evalueren.  
De vereniging Wytgaard-Wirdum geeft aan dat het doel van het contributiemodel duidelijk is. Helaas 
komen er bij deze vereniging niet meer leden, maar verdwijnen er steeds meer leden. Er zijn 
ondertussen al 40 leden minder. Het probleem wordt nog groter doordat een grote groep leden geen  
afdracht willen betalen aan de KNKB. Volgens haar zijn er meer verenigingen met dit probleem.  
De heer Saakstra geeft nogmaals aan dat de bedoeling van het contributiemodel positief is. Hij vindt 
het jammer dat de vereniging in moeilijkheden komt, vooral ook doordat een groot aantal leden geen 
lid wenst te worden van de KNKB, zoals de vereniging Wytgaard-Wirdum aangeeft. Hij weet dat er 
contact is geweest tussen de afdeling verenigingsondersteuning en de vereniging en hoopt dat dit leidt 
tot oplossingen.  

 
10. SLUITING 

Voorzitter Saakstra laat weten dat een gezamenlijke inzet voor het jaarplan en de speerpunten 
belangrijk is. Hij rekent op ondersteuning van de verenigingen in dit proces, zodat veranderingen 
kunnen worden doorgevoerd, die leiden tot een positieve beleving van het kaatsen in de toekomst. Als 
voorbeeld noemt hij de opleiding “modern besturen”. “Er moet nog veel meer om en op de velden 
gebeuren”, aldus de voorzitter. 
 
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om half tien de vergadering en bedankt de 
aanwezigen voor hun inbreng en wenst een ieder wel thuis.  
 
 
 
ACTIELIJST 
 
Actie   Door   Deadline  Verantwoordelijk 

 
Clubscheidsrechters bij jeugdwedstrijden meenemen naar het overleg met de werkgroep Scheidsrechters. 
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FINANCIEEL VERSLAG 

 

Algemene toelichting  
 

 

Resultaat 
De exploitatie over 2011 is afgesloten met een positief resultaat van € 165.406. Op basis van de cijfers over 
het eerste halfjaar 2011 was een resultaat van minimaal € 90.000 verwacht.  
Het resultaat is ook nu weer voor een groot deel te wijden aan de extra (eenmalige) bijdragen van NOC*NSF in 
het kader van de ontwikkeling naar een 2** bond. Daarnaast zijn de opbrengsten over de hele linie redelijk op 
niveau gebleven en zijn bijna alle uitgaven lager dan begroot.  
Positief is dat de bezuinigingen het beoogde effect hebben behaald en ook in 2011 goed zijn doorgevoerd. 
Zorgelijk zijn de ontwikkelingen op enkele structurele posten in de exploitatie, zoals het nog steeds dalende 
aantal leden en het teruglopende aantal abonnementen op de WISIN.  
In de toelichting op de exploitatierekening wordt aangegeven welke afwijkingen ten opzichte van de begroting 
uiteindelijk hebben geleid tot het positieve resultaat over 2011. 

 

Financiële positie 
Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, egalisatierekeningen investeringen en voorzieningen) 
bedraagt ultimo 2011 € 425.000 (76% van het balanstotaal). Dit is een toename van € 191.000 ten opzichte 
van ultimo 2010 en wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve resultaat. 

 
Het eigen vermogen is ultimo 2011 opgesplitst in een vrij besteedbare Algemene Reserve van € 40.000, een 
Continuïteitsreserve van € 285.511 en een overige bestemmingsreserve van € 19.000. De Continuïteitsreserve 
zit daarmee bijna op de wat als wenselijk is berekend, namelijk € 300.000. Deze reserve moet minimaal die 
omvang hebben om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De absolute ondergrens is berekend op 
10% van de exploitatie omvang, op basis van de huidige cijfers 10% van € 900.000 = € 90.000 

 

Het liquiditeitssaldo (kortlopende vorderingen + liquide middelen - kortlopende schulden) bedraagt 
ultimo 2011 € 379.000 positief en is ten opzichte van eind 2010 (€ 151.000 positief) toegenomen met  
€ 228.000. 

 

Toekomstig financieel beleid 
In de jaren 2009 tot en met 2011 zijn (forse) bezuinigingen doorgevoerd, tarieven zijn verhoogd en producten 
zijn op kostendekkendheid beoordeeld, waar mogelijk zijn deze volledig kostendekkend gemaakt.  

 

In de begrotingen zijn o.a. de volgende maatregelen doorgevoerd: 

    * Vermindering/schrappen van activiteiten en/of het verhogen van de bijdragen op activiteiten 

    * Vermindering van de formatie op het bondsbureau en strikte toepassing van de CAO 

    * Vaste afdracht per vereniging, het invoeren van een licentiebijdrage voor de organiserende 

   verenigingen van heren hoofdklasse wedstrijden en inleggelden bij de NK’s 

    * Scheidsrechters en tribune kostendekkend 

    * Lagere bijdrage aan de VVK 

    * Afstoten tribune 
Ook de komende jaren zal de exploitatie verder op kostendekkendheid per activiteit/product worden 
doorgenomen. In principe wordt kostendekkendheid nagestreefd en daar waar dit niet lukt, zullen bewuste 
financiële beleidskeuzes worden gemaakt 

.  
Belangrijkste financiële doelstelling blijft een structureel meerjarig sluitende exploitatie en het opbouwen van 
een Continuïteitsreserve van € 300.000. 

 

Sietze Groustra 

penningmeester  
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Balans per 31 december 2011   

(na resultaatbestemming)   

   31 december 2011  31 december 2010

                       EUR                  EUR                  EUR                   EUR 

ACTIVA     

      

Vaste activa     

      

Materiële vaste activa     

Bondskantoor            14.241           16.991

Kantoorinventaris              4.393             9.018

Wedstrijdaccomodaties                     2                    2

Tribunes/terreinmaterieel                  4           21.005

           18.640           47.016

   

Vlottende activa  

   

Voorraden  

Kaatsballen            27.950           38.650

Diversen                     -             1.500

           27.950           40.150

Vorderingen  

Debiteuren              8.929           15.234

Belastingen/sociale verzekeringen              6.096             3.633

Overige vorderingen en overlopende activa            45.485           20.948

           60.510           39.815

Liquide middelen  

Deposito’s          382.927         169.750

Banken            65.084           36.193

Kas              2.590             1.035

         450.601         206.978

   

   

   

         557.701         333.959
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  31 december 2011           31 december 2010 

                   EUR                  EUR                  EUR                   EUR 

PASSIVA     

      

Eigen vermogen    

Algemene reserve          40.000           30.000

Continuïteitsreserve        285.511         149.105

Overige bestemmingsreserves          19.000                    -

         344.511 179.105

   

Egalisatierekeningen investeringen -             4.200

   

   

Voorzieningen 80.621           54.990

   

   

Kortlopende schulden  

   

Crediteuren         11.592           18.302

Belastingen en premies sociale verzekeringen            7.210             7.248

Overige schulden en overlopende passiva        113.767           70.114

         132.569         95.664

   

   

   

   

   

   

   

   

   

         557.701         333.959
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Exploitatierekening 2011     

      

       Rekening      Begroting      Rekening  

              2011             2011             2010  

Baten                  EUR                  EUR                  EUR  

      

11 Contributies/abonnementen        263.621       270.260        263.341 

12 Donaties/giften            5.700           5.700           6.630 

13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen        106.644       132.230        126.954 

14 Subsidieverstrekkers        234.504       165.972       238.683 

15 Sponsoring en advertenties        281.704       268.630        286.991 

16 Opleidingen/cursussen            6.676           8.000          3.678 

17 Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen          27.092         34.000          37.165 

18 Overige inkomsten            7.492           4.500          12.945 

19 Rente            7.640           2.000            4.045 

    

Totaal baten        941.073       891.292        980.432 

      

      

Lasten     

      

21 Personeelskosten        164.715       220.000        207.508 

22 Huisvestingskosten          22.088         25.000          24.341 

23 Organisatiekosten        197.066       177.622        217.551 

24 Kosten communicatie, promotie en representatie        148.261       153.150        147.157 

25 Opleidingen/cursussen           15.709         20.000          8.779 

26 Trainings- en wedstrijdwezen        181.935       222.720        191.474 

27 Sportstimulering           8.804         24.050        15.734 

28 Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen          22.505         31.250          36.648 

    

Totaal lasten        761.083       873.792        849.192 

         

Gewone exploitatieresultaat        179.990 17.500        131.240 

    

Bijzondere baten en lasten   

    

31 Bijzondere baten           21.119                   -            2.548 

32 Bijzondere lasten          35.703         17.500           6.863  

          -14.584        -17.500 -4.315 

    

Resultaat         165.406 - 126.925 
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Toelichting op de balans en de exploitatierekening  

  

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening  

  

De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. Voor zover niet  

anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.  

  

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva  

  

Materiële vaste activa  

  

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met  

de daarover berekende afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald op grond van verwachte   

levensduur.  

  

Voorraden  

  

De voorraad wordt gewaardeerd op inkoopprijs; er wordt indien noodzakelijk rekening   

gehouden met incourantheid.   

  

Vorderingen, liquide middelen en schulden  

  

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde;  

voor verwachte oninbare vorderingen wordt een voorziening getroffen.  

  

Egalisatierekeningen investeringen  

  

De egalisatierekeningen investeringen zijn gevormd door ontvangen subsidies en andere  

bijdragen met betrekking tot investeringen. Deze investeringen zijn opgenomen onder de  

materiële vaste activa. Het afschrijvingsbedrag wordt jaarlijks in mindering gebracht op deze  

egalisatierekening investeringen.  

  

Voorzieningen  

  

Ter dekking van toekomstige uitgaven inzake schade veroorzaakt door weersomstandigheden,  

kosten van uniformen, internationale wedstrijden en jubilea worden voorzieningen gevormd;    

de waardering van deze posten is gebaseerd op nominale uitgangspunten.  

  

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat  

  

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben; winsten   

worden slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd; verliezen en   

risico’s worden in acht genomen, zodra zij worden geconstateerd.   
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  Toelichting op de balans per 31 december 2011  

     

    

  Vaste activa  

    

  Materiële vaste activa  

    

  Het volgende overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa:  

    

                 Tribunes 

              Wedstrijd         en 

         Bonds-    Kantoor-  accomo-    terrein  

       kantoor   inventaris     daties 
materiaa

l        Totaal 

                   EUR EUR      EUR EUR              EUR 

  Boekwaarde per 1 januari 2011         16.991 9.018          2  21.005                 47.016 

  Investeringen 2011                  -      -    -          -                - 

           16.991 9.018    2 21.005      47.016 

  Afschrijvingen 2011           2.750 4.625    - 21.001      28.376 

  Boekwaarde per 31 december 2011         14.241      4.393    2         4       18.640 

          

  De afschrijving op de verbouwingskosten van het bondskantoor geschiedt in 5-10 jaar lineair. 

   

  Het afschrijvingspercentage op de kantoorinventaris bedraagt 25 - 50%. 

   

  Het afschrijvingspercentage van de wedstrijdaccommodaties (fronton en Jeu de Pelotebaan) bedraagt 10%. 

   

  De tribune is in 2003 gerenoveerd. De renovatiekosten zijn geactiveerd en worden in 15 jaar afgeschreven 

  Per 1 januari 2012 is de tribune om niet overgedragen aan drie kaatsverenigingen. De restant boekwaarde per  

  31 december 2011 groot € 18.001 is in 2011 als extra last ten laste van de exploitatie gebracht.  
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Vlottende activa     

     

Vorderingen     

     

              2011            2010  

                  EUR                 EUR  

Belastingen en premies sociale verzekeringen    

       

Omzetbelasting             4.861            3.629 

Pensioenpremie PGGM             1.235                   4 

      

Stand per 31 december             6.096                      3.633 

      

Overige vorderingen en overlopende activa     

      

De samenstelling van deze post is als volgt:     

      

Subsidies NOC&NSF *)  34.251          15.307 

Te vorderen rente  6.754            3.177 

Vooruitbetaalde kosten  3.787            2.464 

Diverse vorderingen   693                   - 

     

Stand per 31 december           45.485                    20.948 

  
*) Specificatie: 
      - Nog te ontvangen 2010 (10%) minus € 4.500 15.307 
      - Nog te ontvangen 2011 (10%)                                       18.944 
 ----------- 
         Per saldo NOC*NSF 34.251 
 ======  

  

Eigen vermogen     

     

     

Algemene reserve     

      

Stand per 1 januari            30.000          52.180 

Af: naar Continuiteitsreserve                   -         -22.180 

Resultaat van het boekjaar  10.000       - 

     

Stand per 31 december   40.000 30.000 

      
Het saldo van de Algemene Reserve is vrij beschikbaar en kan worden gebruikt om eenmalige  
uitgaven te dekken waartoe bij het vaststellen van de begroting expliciet wordt besloten. Voor de 
komende vier jaar is hiervoor maximaal € 10.000 per jaar beschikbaar  

      

In de begroting van 2012 is € 10.000 bestemd voor de organisatie van het WK in Nederland 
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Eigen vermogen (vervolg)   

              2011             2010  

  EUR EUR 

Continuïteitsreserve   

   

Stand per 1 januari   149.105                   - 

Bij: via Algemene Reserve   - 22.180 

Resultaat van het boekjaar         136.406 126.925 

   

Stand per 31 december  285.511 149.105 

   
Als continuïteitsreserve wordt een bedrag van 10% van de exploitatie (afgerond € 90.000) als 
absoluut minimum noodzakelijk geacht. Er bestaan geen formele richtlijnen voor de gewenste 
hoogte van de continuïteitsreserve binnen een bond, maar in algemene zin wordt het als reëel 
gezien om de continuïteitsreserve zodanig vast te stellen dat de KNKB nog 1 jaar aan haar 
(vaste) verplichtingen kan voldoen. Dit zou neerkomen op de uitvoeringskosten (waar de 
personele kosten het grootste deel van zijn) voor 1 jaar. NOC*NSF werkt hiermee in de vorm van 
het Bestemmingsfonds Lotto, ook daar is uitgegaan van de minimale hoogte om 1 jaar alle 
verplichtingen te kunnen betalen.    

   
Voor de KNKB betekent dit dat de hoogte van de continuïteitsreserve op basis van de begroting 
2011 kan worden vastgesteld op € 300.000. Om dit saldo te bereiken is in de begrotingen jaarlijks 
tussen € 15.000 en de € 25.000 gereserveerd.  

   

Overige Bestemmingsreserves   

   

Stand per 1 januari   -                   - 

Bij: dotatie via mutaties in de reserves in het boekjaar           19.000     - 

Stand per 31 december  19.000 - 

   
De gereserveerde middelen voor een nieuwe bondspas worden met 
ingang van 2011 middels een bestemmingsreserve verantwoord  

   

   

Egalisatierekeningen investeringen   

Het volgende overzicht geeft het verloop van de egalisatierekeningen investeringen:  

    

Financieringsfonds renovatie tribune   

   

Stand per 1 januari              4.200           4.800 

Af: Besteed (deel afschrijvingen)               -600 -600 

Af: Naar voorziening groot onderhoud De Trije            -3.600 -  

   

Stand per 31 december  - 4.200 
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Voorzieningen   

               2011             2010  

   EUR EUR 

Het volgende overzicht geeft het verloop van de voorzieningen:  

    

Voorziening uniformen scheidsrechters   

    

Stand per 1 januari            12.792         15.565 

Toegevoegd t.l.v. exploitatie             2.500           2.500 

            15.292         18.065 

Besteed (in 2011 ontvangen van de Friesland Bank)            -2.500 5.273 

    

Stand per 31 december           17.792         12.792 

     

De voorziening uniformen is gemaximeerd op € 20.000.  

   

Voorziening internationale wedstrijden   

    

Stand per 1 januari            17.607         16.357 

Toevoeging  1.250 1.250 

            18.857         17.607 

Besteed  141 - 

   

Stand per 31 december           18.716         17.607 

    

Betreft de opbouw voor de eigen organisatie van internationale wedstrijden (EK of WK).  

In de begroting van 2012 is € 20.000 bestemd voor de organisatie van het WK in Nederland. 

    

Voorziening jubilea 2017   

   

Stand per 1 januari              4.350           3.350 

Toegevoegd t.l.v. exploitatie             1.000           1.000 

             5.350           4.350 

Besteed  - - 

   

Stand per 31 december             5.350           4.350 

   

In 2007 is de 110-jarige jubileumwedstrijd georganiseerd. Vanaf 2008 wordt jaarlijks € 1.000 gedoteerd 

   

Regenfonds   

    

Stand per 1 januari            20.241          19.154  

Ontvangen premie             2.375            3.037  

            22.616          22.191  

Uitkeringen aan verenigingen  2.453 1.950 

    

Stand per 31 december  20.163         20.241  
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Voorziening groot onderhoud De Trije    

             2011             2010  

 EUR EUR 

Stand per 1 januari               

Toegevoegd t.l.v. exploitatie            5.000 -

Toegevoegd t.l.v. reserve Financieringsfonds renovatie tribune            3.600 -

             8.600

Besteed  - -

  

Stand per 31 december             8.600        -

  

De KNKB neemt deel in van de vereniging van eigenaren de Trije. Volgens de meest recente  

onderhoudsprognose is hiermee het aandeel voor de KNKB t/m 2021 gedekt  

    

Voorziening noodfonds verenigingen  

  

Stand per 1 januari               

Toegevoegd t.l.v. exploitatie           10.000 -

           10.000 -

Besteed  - -

  

Stand per 31 december           10.000         -

  
Verenigingen die in financiële problemen komen kunnen een verzoek 
indienen bij de KNKB voor tijdelijke financiële ondersteuning.  

  

Totaal voorzieningen per 31 december  80.621         54.990

    

    

Kortlopende schulden    

    

Belastingen en premies sociale verzekeringen  

   

Deze post is als volgt samengesteld:  

   

Loonheffing            7.210           7.248

Pensioenpremies  - -

     

Stand per 31 december              7.210           7.248
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Overige schulden en overlopende passiva   

              2011             2010  

  EUR EUR 

Deze post is als volgt samengesteld:   

   

Accountants- en administratiekosten  8.000         2.000 

Vakantiegeld             5.092           7.330 

  Vakantiedagen en overuren             4.611         18.945 

  Vooruit ontvangen baten                925                   -

  Diversen           95.139         41.839 

       

  Stand per 31 december          113.767       70.114 

     

    

    

        

  Niet uit de balans blijkende verplichtingen  

    

  Het contract met De lage landen betreffende de huur van kopieerapparatuur eindigt per 30 juni 2013  

  De financiële verplichting op jaarbasis bedraagt: € 6.180 (exclusief BTW).  

    

  Er is een contract met de Friesland Bank inzake de huur, om niet, van ruimte in het bankgebouw in   

  Franeker ten behoeve van het kaatsmuseum. De vergoeding voor gas, water, elektra en OZB   

  bedraagt € 2.800 per jaar. Het contract loopt voor onbepaalde tijd tot wederopzegging:  

  opzegtermijn bedraagt zes maanden.  

    

  De overeenkomst met Kaatsatelier Scheepvaart inzake de levering van kaatsballen is begin 2009  

  verlengd tot en met 2010. De financiële verplichting bedraagt c.a. € 36.000 per jaar.   

    

  

Er is een huurovereenkomst met de KNVB voor de huur van kantoorruimte in Heerenveen met een 
looptijd van 5 jaar, vanaf 1 juli 2010. Deze vertegenwoordigt een waarde van € 10.000 (peil 2011) per 
jaar. De huurovereenkomst eindigt op 30 juni 2015. 
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Toelichting op de exploitatierekening 2011    

      

       Rekening      Begroting      Rekening  

BATEN             2011             2011             2010  

                    EUR                  EUR                  EUR  

11 Contributies/abonnementen     

      

Contributies        172.466        175.400        175.222 

Aanpassing contributiebeleid            9.284           7.400                   - 

Licentiekaarten          10.963           8.460          11.125 

Abonnementen bondsorgaan          70.908         79.000          76.994 

Totaal        263.621       270.260 263.341 

      

Met ingang van 2011 is er sprake van een vaste afdracht per vereniging   

      

12 Donaties/giften            5.700           5.700            6.630 

      

13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen     

      

Entreegelden wedstrijden          20.039         21.750          22.874 

Inkomsten tribune en mobiele kaatsmuur           6.306           8.281            5.804 

Selectietrainingen (zie 26 voor de kosten)          30.535         34.694          33.637 

Thematrainingen            1.773           3.600            1.756 

Scheidsrechtersvergoedingen          25.298         29.575          19.924 

Masseurvergoedingen            7.067           8.430            8.294 

Kaatskampen                   0            8.000            4.230 

Muurkaatsen            9.783         13.000            7.617 

Bijdragen Internationale toernooien                    -                  -          17.968 

Overige inkomsten            5.843           4.900            4.850 

   106.644 132.230        126.954 

      
De bijdragen Internationale toernooien zijn ter dekking van de direct daaraan gerelateerde  
uitgaven, zie onder 26 Internationale activiteiten. 

      

14 Subsidies   

   

NOC*NSF regulier           57.653         57.653          59.710 

NOC*NSF ontwikkelplan 2** bond          30.922         30.922          31.538 

NOC*NSF ontwikkelplan 2** bond extra          50.000                   -          50.000 

NOC*NSF extra (vrij besteedbaar)          46.169         29.451          47.034 

NOC*NSF opleiding kaatstrainer 2/3/4             4.700           2.950            5.300 

Min VWS Ecotax               64                   -               105 

Provincie Fryslân          44.996         44.996          44.996 

        234.504       165.972        238.683 

      
NOC*NSF ontwikkelplan 2** bond  is toegekend voor het traject van 1* bond naar 2** bond. Deze  
gelden zijn geoormerkt en niet vrij besteedbaar. € 30.922 is ingezet ter dekking van de (interim)  
directie en € 50.000 is gebruikt voor automatisering, ict en de “verbouwing” van de website. (zie 23) 
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       Rekening      Begroting      Rekening  

              2011             2011             2010  

                   EUR                  EUR                  EUR  

15 Sponsoring en advertenties   

    

Hoofd- en subsponsors         181.573       179.730        209.968 

Af: bijdrage aan VVK         -32.000        -32.000         -37.000 

Boarding- kleding- en websitesponsors          63.482         68.400          70.940 

Opbrengsten bondspas                 88             -500 -447 

   

Subtotaal; reguliere sponsorinkomsten        213.143       215.630        243.461 

Extra sponsors met direct daaraan gerelateerde uitgaven          47.176         28.000          22.113 

Advertenties WISIN          21.385         25.000          21.417 

        281.704       268.630              286.991 

   
De totale opbrengsten vallen iets hoger uit dan begroot door o.a (eenmalige) extra sponsorgelden 
betreffende KNKB radiospotjes, klassement sponsoring etc. en advertenties Keatsaginda. 
De extra kosten welke de tegenhanger zijn van deze extra sponsorgelden staan vermeld onder  
nummer 24 extra kosten promotie, onder 24 extra representatie, onder 26 overige wedstrijden en 
overige wedstrijdwezen.  
De inkomsten uit advertenties WIS-IN blijft achter bij de raming, per saldo is de WISIN echter nog 
wel winstgevend (zie ook 11 en 24).  

   

16 Inkomsten uit opleidingen   

     

Cursusgeld kaatstrainer 2/3/4            4.572           8.000            3.678 

Cursusgeld overige opleidingen            2.104                   -                   - 

            6.676           8.000                  3.678 

   

Voor de uitgaven (zie 25)   

Kaatstrainer 2:   12 geslaagd   
Kaatstrainer 3:   24 geslaagd   
Kaatstrainer 4:     - geslaagd   

   

17 Opbrengst bondsartikelen          27.092         34.000          37.165 

    

18 Overige inkomsten          7.492           4.500          12.945 

    

19 Rente            7.640           2.000            4.045 

    

   

Totaal Baten        941.073 891.292        980.432 
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       Rekening      Begroting      Rekening  

LASTEN              2011             2011             2010  

                   EUR                  EUR                  EUR  

      

21 Personeelskosten   

Totale personele kosten        195.637       220.000        239.046 

Af: naar NOC*NSF traject 2** bond (zie onder 23)         -30.922                   -         -31.538 

        164.715       220.000 207.508 

      
De kosten (interim) directie zijn voor € 30.922 ten laste van het budget NOC*NSF traject 2** bond 
verantwoord. (zie 23) 

 

Gemiddeld aantal fte’s: 

 Vast dienstverband                     3,0                     3,0                     3,0  

 Tijdelijk dienstverband                      0,6                     0,6                     0,6  

                      3,6                     3,6                     3,6  

      

      

22 Huisvestingskosten          22.088         25.000          24.341 

      

      

23 Organisatiekosten     

      

Algemeen         96.289       115.500        111.829 

Commissies/nieuw beleid regulier            8.668         20.000          13.164 

NOC*NSF ontwikkelplan 2** bond (zie onder 14 en 23)          30.922         30.922 31.538 

NOC*NSF ontwikkelplan 2** bond extra (zie onder 14)          50.000                   -          50.000 

Contributies/verzekeringen leden en NOC*NSF          11.187         11.200          11.020 

          197.066       177.622 217.551 

      
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.  
De kosten (interim) directie zijn voor € 30.922 ten laste van het budget NOC*NSF traject 2** bond 
verantwoord.  

€ 50.000 is gebruikt voor automatisering, ict en de “verbouwing” van de website. 

      

      

24 Kosten communicatie, promotie en representatie     

      

Kosten Bondsorgaan          87.485         95.000          86.316 

Kosten Promotie          14.056         18.000          18.667 

Extra kosten promotie betaald uit extra sponsorgelden            3.906                   -                   - 

Kosten museum          13.645         12.650          13.026 

Representatiekosten/interne PR          19.166         23.000          19.325 

Extra Repr./interne PR betaald uit (extra) sponsorgelden          10.003           4.500            9.823 

          148.261       153.150 147.157 

      
De kosten bondsorgaan vallen lager uit dan begroot, dit ter compensatie van de lagere inkomsten  
uit abonnementen en advertenties WISIN.  

De post Extra Representatiekosten/interne PR is hoger o.a. door radiospotjes bij Omrop Fryslân 
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      Rekening      Begroting     Rekening  

             2011             2011             2010  

                  EUR                  EUR                  EUR  

     

25 Opleidingen          15.709         20.000           8.779 

     

Voor inkomsten (zie 16)  

     

26 Trainings- en wedstrijdwezen     

      

Trainingen          54.225         60.000          44.890 

Wedstrijden 
                  0                   0                   0

 

 NK-wedstrijden          30.852         36.770          34.848 

 Overige wedstrijden             9.525           2.500            9.244 

 Internationale activiteiten             4.525           2.500          19.539 

 Kosten scheidsrechters          19.000         23.200          20.770 

 Medische begeleiding/massage            9.987         15.000          12.697 

 Tribunes/JdP-baan/mobiele kaatsmuur            7.965         13.650          19.468 

 Muurkaatsen en Jeu de Pelote             8.735         21.100            9.640 

 Overige kosten wedstrijdwezen          37.121         48.000          20.378 

Totaal        181.935       222.720        191.474

      
De kosten Trainingen zijn hoofdzakelijk lager door de lagere uitgaven voor selectietrainers, er zijn  
minder trainingen aangeboden. Zie ook de lagere opbrengsten bij onderdeel 13 Wedstrijdbaten en 
trainersvergoedingen. 
De kosten Overige wedstrijden zijn hoger door de vergoedingen van de klassementssponsor, zie  
de hogere opbrengsten bij onderdeel 15 Sponsoring. 

      

27 Sportstimulering          8.804         24.050          15.734 

      

Hieronder vallen o.a. de kosten kaatskamp, thematrainingen, schoolkaatsprojecten, provinciaal 

schoolkaatsen en de bijdragen aan de federaties. Lagere uitgaven voornamelijk door het niet  

doorgaan van het kaatskamp. (Zie ook 13 Wedstrijdbaten en trainersvergoedingen) 

      

28 Kostprijs bondsartikelen          22.505         31.250          36.648 

    

    

Totaal Lasten        770.583       873.792        849.192 

    

31 Bijzondere baten     

      

Vrijval reservering inzake nieuwe Bondspas 2010          9.500 - - 

Diversen (BTW suppl. oude jaren en vrijval voorz dub. deb)          11.619 - 2.548 

Totaal          21.119 -            2.548 

      

32  Bijzondere lasten 

     

Dotatie continuïteitsreserve                    -          17.500 - 

Afwaardering boekwaarde tribune          18.000                   - - 

Dotatie voorziening verenigingen          10.000 - - 

Diversen (voorziening De Trije en incourante voorr.)            7.703                   -            6.863 

Totaal          35.703          17.500           6.863 
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Controleverklaring van de onafhankelijk accountant   

  

  

Aan: Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond  

   

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in Financieel Verslag opgenomen jaarrekening 2011 van vereniging Koninklijke Nederlandse 
Kaats Bond te Heerenveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en 
exploitatierekening over 2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde 
grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. 

 

Verantwoordelijkheid van het bestuur 
Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen 
en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in 
overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële 
verslaggeving conform Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’. Het 
bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het 
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten. 

 

Verantwoordelijkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij 
hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij 
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de 
jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.  

 
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de 
bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de 
jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

 
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die 
relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het 
opzetten van controlewerkzaamheden die in de gegeven omstandigheden adequaat zijn.  Een controle omvat 
tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van 
de redelijkheid van de door het bestuur van de vereniging gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van 
het algehele beeld van de jaarrekening. 

 
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een 
onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het 
vermogen van Vereniging Nederlandse Koninklijke Kaats Bond te Heerenveen per 31 december 2011 en van 
het resultaat over 2011 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde 
grondslagen voor de financiële verslaggeving conform Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties 
zonder winststreven’. 
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Leeuwarden, 28 februari 2012 

 

Ernst&Young Accountants LLP 

 

 

 

w.g. drs. P.J.T.A. van Kleef RA 

 

 

 

Voorstel resultaatbestemming 

 
Voorgesteld wordt om het resultaat over 2011 ad € 165.406 voor € 136.406 toe te voegen aan de 
Continuïteitsreserve, € 19.000 toe te voegen aan de overige bestemmingsreserve (inzake aanschaf nieuwe 
bondspassen) en € 10.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Koninklijke Nederlands Kaats Bond 

Algemene Vergadering 3 april 2012                                                                                               26 

 
Toelichting agenda Algemene Vergadering KNKB d.d. 3-4-2012  
 
6. VERKIEZING LEDEN HOOFDBESTUUR, LEDEN BEROEPSCOMMISSIE, LEDEN 
STRAFCOMMISSIE 
 

In zijn algemeenheid 
In de afgelopen jaren is er wat onduidelijkheid ontstaan over het moment van herverkiezing. 
Of dit nu moet gebeuren in de voorjaars- of in de najaarsvergadering. Het hoofdbestuur heeft 
besloten herverkiezing altijd te laten plaatsvinden op de AV in het voorjaar. De jaartallen voor 
herverkiezing treft u aan in het jaarverslag en straks op de website tussen haakjes achter de 
naam van betrokken commissie- of hoofdbestuurslid. De zittingsperiode tot een eventuele 
volgende herverkiezing voor zowel de leden van de statutaire commissies als voor de leden 
van het hoofdbestuur is 3 jaar, met voor de leden van het hoofdbestuur de beperkende regel 
dat dit maximaal 4 zittingsperioden mogen zijn (12 jaar). Dit laatste is een gevolg van de nota 
goed sportbestuur, waar alle bij het NOC*NSF aangesloten bonden zich aan moeten 
houden. 
 

Verkiezing leden hoofdbestuur 
Aftredend zijn de heren S. Saakstra, S. Groustra en T. Dijkstra. Alle drie de heren hebben 
aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen. 
Het hoofdbestuur stelt voor de heren Saakstra, Goustra en Dijkstra te herbenoemen in hun 
functie.  
 
Verkiezing leden beroepscommissie 
Aftredend zijn de heren K. Postma en P. de Groot. Beiden hebben aangegeven zich weer 
herkiesbaar te stellen.  
Het hoofdbestuur stelt voor de heren Postma en De Groot te herbenoemen in hun functie. 
 
Verkiezing leden strafcommissie 
Aftredend zijn de heren R. de Groot en K. Arendz. Beiden hebben aangegeven zich weer 
herkiesbaar te stellen.  
Het hoofdbestuur stelt voor de heren De Groot en Arendz te herbenoemen in hun functie. 
 
Verkiezing leden reglementencommissie 
Aftredend is de heer H. Hof. De heer Hof heeft aangegeven zich weer herkiesbaar te stellen. 
Het hoofdbestuur stelt voor de heer Hof te herbenoemen in zijn functie. 
Vanwege de laatste aanpassing van de Statuten moeten de heren G. Hoekstra en J. Adema 
nog door de AV worden benoemd. Hun benoeming geldt voor een jaar. Zij komen in de 
lopende cyclus volgend jaar in aanmerking voor herverkiezing.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


