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Conceptverslag van de Algemene Vergadering van  
19 november 2015, aanvang 19.30 uur in Hotel De Valk te Franeker 
 
Aanwezig hoofdbestuur: 

 W. Sinnema, voorzitter 

 A. Breeuwsma, penningmeester 

 T. Dijkstra, technische- en wedstrijdzaken 

 J. van Erve, commercie 

 J. Siegersma, wallball en technische zaken 
Aanwezig bondsbureau: 

 G. Faber, bondsdirecteur 

 T. van der Meulen 

 N. Adema-Houthuijse (notulist) 

 M. Osinga (notulist) 
Aanwezige ereleden: 

 W. Brouwer 

 E. Vogels 

 T. Piersma 
Aanwezig PC bestuur: 

 J. Westra, tevens erelid 

 S. Volberda 

 J. Bosgra 
Aanwezige genodigden: 

 Bestuur Kaatsmuseum, J. Hiemstra & P. van Duinen 
 
Verenigingen: 
Amsterdam, Arum, Berltsum, Bitgum, Bolsward, Broeksterwald, Dongjum, Dronryp, Easterein, 
Easterlittens, Ee, Exmorra, Ferwert, Franeker, Groningen, Grou, Hallum, Harlingen, Hijum-Finkum, 
Holwerd, Hommerts-Jutrijp, Huizum, IJlst, Ingelum, Jelsum-Koarnjum-Britsum, Kimswerd, 
Leeuwarden, Lekkum, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Morra-Lioessens, Pingjum, 
Reduzum, Schettens-Longerhouw, Sexbierum-Pietersbierum, St Annaparochie, St Jacobiparochie, 
Stiens, Tzummarum, Wergea, Winsum, Witmarsum, Wommels, Workum en Zweins. 
 
Federaties: 
Sneek e.o. 
 
Afwezig m.k.: 
Verenigingen: Akkrum, Dokkum, Folsgare, Goënga, Hilversum, Húns-Leons, Niawier-Metslawier-
Oosternijkerk, Ried, Schalsum, Schingen-Slappeterp, Sneek, St Nicolaasga, Tzum, Weidum en Wier. 
Federaties: Littenseradiel. 
 
Er zijn achtenveertig verenigingen aanwezig en één federatie. Vijftien verenigingen en één federatie 
hebben zich afgemeld. Achtenveertig verenigingen vertegenwoordigen honderdeneenenveertig 
stemmen van de in totaal honderdenveertien verenigingen. 
 
1. OPENING  
De voorzitter dhr. W. Sinnema opent om half acht de vergadering en verwelkomt de leden, 
verenigingen & federaties, de kaderleden, de ereleden, de leden van de Koninklijke Permanente 
Commissie en het bestuur van het Kaatsmuseum. 
 
Onlangs constateerde Daan Roosegaarde dat Nederland altijd een land van doen was, maar dat het 
steeds meer een land van meningen wordt. Tegenwoordig heeft iedereen het idee dat hij een mening 
moet hebben om ergens bij te horen. Soms heeft de voorzitter bij het kaatsen het idee dat we in het 
land van meningen zijn beland. Als je kijkt naar de kaatssport, dan wordt die gedragen door de 
doeners. Kaatsen vereist een grote inzet van vrijwilligers.  
Dit is geen oproep om vanavond geen mening te hebben, maar wel een ode aan de doeners. 
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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Ingekomen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van diverse verenigingen, ereleden en genodigden. 
 
Mededelingen: 
Culturele Hoofdstad 2018 
De organisatie is nog steeds bezig om een keatswike te organiseren. Het is nu nog de vraag hoe dit 
zich gaat verhouden tot de andere activiteiten. 
 
TEAM NL 
Dhr. J. Siegersma vertelt dat Team NL onder leiding staat van Marten Feenstra en Geert 
Vandervelden. Zij hebben in overleg met verschillende kaatsers een plan van aanpak gemaakt, 
waarna ze in mei van start zijn gegaan met de trainingen voor het Internationaal spel, Llargues en het 
Wallball. Het doel is om medailles te winnen op de internationale toernooien. De focus ligt op het EK 
2018 in Franeker. 
 
Website 
Dhr. J. van Erve zegt dat de KNKB bezig is een nieuwe website te realiseren. Deze moet ‘responsive’ 
worden, zodat de site ook goed zichtbaar wordt op tablet en mobiel. Verder wil de KNKB beter 
faciliteren voor de verenigingen door een Dropbox en een nieuwsbrief via de site. Het belangrijkste is 
dat de site gebruiksvriendelijker wordt en veel meer beleving uitstraalt. 
De site moet online gaan voor het begin van het nieuwe kaatsseizoen. 
 
WISIN 
Tegelijk met de vernieuwing van de website, wordt het kaatsblad de WISIN aangepakt. Er is sprake 
van een teruglopend aantal abonnees, dus het blad wordt verjongd en er moet meer beleving in 
komen. De website en de WISIN gaan beter op elkaar aansluiten. Vanwege het totaal nieuwe blad, 
een andere aanpak en het creëren van meer beleving, is er gekozen voor een nieuwe naam: Keats! 
 
Commercie 
Tot slot vertelt dhr. J. van Erve over de voortgang wat betreft de sponsors. Los van de hoofdsponsor is 
het gelukt om een groei in sponsors te realiseren. Niet alleen in aantal, maar ook in bedrag. 
Tevens kan hij het goede nieuws brengen dat de hoofdsponsor FB Oranjewoud ook volgend jaar weer 
hoofdsponsor van de KNKB zal zijn. 
 
Eenlingenbeleid 
Mevr. A. Breeuwsma geeft een update over het eenlingenbeleid. Het beleid is na het kaatsseizoen 
geëvalueerd. Er is besloten dat er geen eenlingen meer in de 2

e
 ring naar een andere vereniging 

mogen zoeken. Dit werd te ingewikkeld. Verder moet het initiatief meer vanuit de vereniging gaan 
komen en kunnen verzoeken tot 1 mei 2016 ingediend worden. 
 
De vereniging Dronryp zegt dat het Hoofdbestuur de aanvragen moet gaan controleren en 
goedkeuren, zodat het geen vrije formatie gaat worden. 
Dhr. W. Sinnema zegt dat de KNKB daar voor gaat waken en benadrukt dat de verantwoording bij de 
verenigingen onderling ligt. 
 
Kaatshandschoen 
Dhr. G. Faber zegt dat het Hoofdbestuur dit jaar bekend heeft gemaakt dat de nieuwe 
kaatshandschoen op verschillende tijden in verschillende categorieën in gebruik moet worden 
genomen. Verder wordt er van het licentiebeleid afgestapt. Er gaan volgend jaar geregistreerde 
kaatshandschoenenmakers komen. De controle op de handschoenen is afgelopen seizoen verbeterd 
en er zijn meer controleurs bijgekomen.  
Een kaatshandschoenenmaker kan geregistreerd worden als die aan de technische eisen voldoet en 
geen tuchtrechtelijke schorsing heeft. Indien hij verkeerde kaatshandschoenen maakt, kan hij 
waarschuwingen krijgen, met als gevolg dat een registratie ingetrokken kan worden. 
 
De vereniging Ingelum vraagt of er nog gekeken is naar het uitlenen van de kaatshandschoen. 
Dhr. G. Faber zegt dat dit in behandeling is. Op de voorjaars-AV wordt hier meer over verteld. 
 
Nieuwe bondsbureau 
Dhr. G. Faber zegt dat het nieuwe bondsbureau een mooie uitstraling heeft gekregen. Het is een mooi 
ingericht en functioneel gebouw. De opening zal plaatsvinden op 25 november. 
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3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 2 APRIL 2015 
Het verslag wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van het verslag: 
Mevr. A. Breeuwsma zegt dat er inmiddels is gekeken naar de bondspassen. Deze zijn niet meer van 
deze tijd en worden afgeschaft. Het hoofdbestuur wil het geld dat gereserveerd is voor de 
bondspassen gebruiken voor de herinrichting van de nieuwe website. 
 
4. VASTSTELLEN BEGROTING 2016 
Het structurele resultaat loopt tot nu toe goed. Dit komt mede door de hogere bijdrage, van NOC*NSF, 
dan was begroot. 
De inkomsten staan onder druk. De subsidie van NOC*NSF wordt in de toekomst lager, de 
contributies en het aantal abonnees nemen af. 
Er is een target in ‘organisatiekosten’ opgenomen. De WISIN en de opleidingen moeten 
kostendekkend gaan worden. Voor de Culturele Hoofdstad 2018 is nog geen concrete begroting 
gemaakt, dus dit is een pm post. 
Zowel de baten als de lasten zijn met € 100.000,- naar beneden gegaan. De huidige afdracht blijft 
gelijk aan de begroting van 2015 en er gaat een eigen bijdrage ingevoerd worden voor de 
selectietrainingen van Team NL. 
Er is al 3 jaar korting op de subsidiegelden van NOC*NSF in verband met de lagere Lotto-inkomsten. 
Vanuit het VSK komt er geen geld meer binnen, want daar komen we, als kleinere sportbond, niet 
meer voor in aanmerking. 
Voor de sponsoring is een target van € 15.000,- opgenomen. 
De personeelskosten komen lager uit doordat de functie Projectleider Innovatie is komen te vervallen. 
Omdat de directeur vrijgespeeld moet worden om de diverse projecten voor zijn rekening te nemen en 
om de kwetsbaarheid te verkleinen is er 0,7 fte extra begroot. 
 
De vereniging Bitgum vraagt of er geen problemen ontstaan met het punt contributieafdracht als de 
begroting van tevoren al vastgesteld wordt. 
Mevr. A. Breeuwsma zegt dat de begroting precies hetzelfde blijft als het punt contributieafdracht niet 
aangenomen wordt. 
 
Namens de VVK zegt dhr. P. Piersma dat de enige wijziging het betalen voor Team NL is. Hij wil dat 
de target van de sponsoring met € 1000,- verhoogd wordt, zodat er geen geld gevraagd hoeft te 
worden voor Team NL. Dit is namelijk bij geen enkele sportbond het geval. 
 
De vereniging Amsterdam vraagt hoe hard en realistisch de targets zijn. 
Dhr. J. van Erve zegt dat deze heel realistisch zijn. Er was afgelopen jaar een teruggang in de 
sponsoring. De hoofdsponsor deed dit jaar namelijk minder dan vorig jaar. Op het gebied van 
suppliers, bordsponsors en netwerkclubsponsors hebben we dit jaar veel gewonnen. Er zijn sponsors 
opgewaardeerd naar hogere bedragen en een aantal hebben al voor meerdere jaren bijgetekend. 
 
De vereniging Dongjum zegt dat verenigingen een bedrag aan de bond moeten betalen voor het 
organiseren van een hoofdklasse wedstrijd. Dit geld gebruikt de bond voor de promotie rond de 
hoofdklasse wedstrijden. Nu staan er radiosponsors in de begroting opgenomen. De vraag is: waar 
blijft het geld dat de verenigingen afdragen voor het organiseren van een hoofdklasse wedstrijd? 
Dhr. W. Sinnema zegt dat dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
De begroting wordt unaniem goedgekeurd. 

 
5. VASTSTELLEN JAARPLAN 2016 
Dhr. G. Faber vertelt kort de belangrijkste punten uit het jaarplan. Alle verenigingen hebben het 
kunnen lezen, dus het hoeft niet uitgebreid behandeld te worden. 
De communicatie moet worden geoptimaliseerd, de digitale opgave verbeterd en er moeten meer 
trainers opgeleid worden. Verder zijn de regioledenberaden ingevoerd, komt er nog maar één AV per 
jaar en gaat Wedstrijdzaken weer terug naar het bondsbureau. 
 
Er zijn geen vragen of opmerkingen over het Jaarplan. Het Jaarplan wordt vastgesteld. 
 
6. VOORSTEL HOOFDBESTUUR ‘Versterken besluitvormingsstructuur KNKB’ 
Besluitvormingsstructuur 
Het voorstel is in de regioledenberaden uitgebreid besproken. Dhr. G. Faber vertelt daarom alleen de 
belangrijkste punten. 
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Het doel is om de besluitvorming te verbeteren en de inbreng en betrokkenheid van verenigingen en 
federaties te vergroten. Er worden regioledenberaden georganiseerd, zodat het hoofdbestuur beter 
kan zien wat er leeft bij de verenigingen en er goede discussies gevoerd kunnen worden. 
Bij het huidige systeem is er na het wedstrijdseizoen een te korte periode voor de evaluaties, want in 
oktober vindt het ledenberaad al plaats en moeten de stukken voor de Algemene Vergadering de deur 
uit, omdat de AV in november plaatsvindt.  
Het voorstel is om na het wedstrijdseizoen meer tijd te creëren voor evaluaties, regioledenberaden en 
beleidsvoorbereiding. In maart zal dan de enige AV plaatsvinden. 
Als er geen najaars-AV is, kan de begroting niet goedgekeurd worden. Dhr. R. Lammers van 
NOC*NSF adviseert om een financiële commissie in te stellen als adviescommissie van de AV. Deze 
commissie geeft een voorlopige goedkeuring. De AV in maart heeft het laatste woord. Zij moet de 
begroting goed- of afkeuren. 
Volgend jaar op de voorjaars-AV moet de commissie benoemd worden. 
 
Bondsorganisatie 
Om een duidelijke structuur te creëren in de bondsorganisatie moeten de taken en bevoegdheden van 
de werkgroepen en het bondsbureaupersoneel worden afgestemd op de huidige werkzaamheden. Er 
moet een duidelijke afbakening komen van de uit te voeren taken. Verder komen de 
wedstrijdgerelateerde commissies maandelijks bij elkaar om hun bevindingen te delen en hun 
werkzaamheden op elkaar af te stemmen. 
 
De vereniging Makkum zegt dat het ledenberaad komt te vervallen. Bij de regiobijeenkomsten moeten 
er dan notulen gemaakt worden die naar alle verenigingen rondgestuurd worden. 
Dhr. W. Sinnema zegt dat als je notulen maakt, deze vervolgens goedgekeurd moeten worden. 
Daarom is dat nu niet gedaan. 
De vereniging Makkum vindt dat er dan een verslag moet worden gemaakt, want die hoef je niet goed 
te keuren. 
 
De vereniging Bitgum vraagt hoe dwingend het advies van de financiële commissie is naar de AV. Wat 
als de commissie ‘nee’ zegt? 
Dhr. W. Sinnema vertelt dat het een commissie is voor de Algemene Vergadering. Niet voor het 
Hoofdbestuur. De commissie wordt benoemd door de AV, maar de verenigingen houden altijd het 
laatste woord. Indien de verenigingen de begroting toch afkeuren op de voorjaars-AV, moet het 
bestuur alsnog aan de slag. 
 
Het voorstel wordt aangenomen, dus dit was de laatste AV in de herfst. 
 
7. VOORSTEL HOOFDBESTUUR ‘Contributieafdracht’ 
Dhr. H. Kemper zit in de werkgroep contributieafdracht. Hij houdt een betoog over controle, 
vertrouwen en ‘met z’n allen de schouders er onder’. 
De werkgroep heeft meerdere scenario’s bedacht. Van de zes scenario’s zijn er drie overgebleven die 
uiteindelijk gepresenteerd zijn aan een zestal verenigingen. De verenigingen zijn unaniem tot één 
scenario gekomen. 
 
Het voorstel: 

 Het vaste bedrag aan de KNKB vaststellen op € 178.000,- 

 Het vaste bedrag wordt op basis van het aantal leden verdeeld over de verenigingen. 

 De peildatum bepalen volgens de T-1 systematiek. Voor het jaar 2016 wordt hierbij uitgegaan 
van 1-1-2015. 

 Waarbij het tarief voor het jaar 2016 voor de jeugd wordt vastgesteld op € 10,- (vast) en voor 
de overige leden op € 15,- (variabel). 

 Bij een significante daling van het aantal leden volgen de benodigde maatregelingen. 

 Verenigingen zijn gehouden voor alle leden de voorgeschreven bondsafdracht te betalen. 
 
Heroverweging van de afdracht zal plaatsvinden bij een significante daling en stijging van het aantal 
leden. De bandbreedte wordt als volgt gedefinieerd: 

 Wanneer het ledenaantal kleiner wordt dan 10.000 

 Wanneer het ledenaantal groter wordt dan 15.000 
 
De vereniging Wergea zegt dat dit grote problemen gaat geven voor de vereniging. Alle donateurs zijn 
opgegeven. De vraag is of de donateurs uit T-1 gehaald kunnen worden. 
Dhr. H. Kemper zegt dat dit een eenmalig nadeel is. 
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De vereniging Stiens heeft veel vrijwilligers bij de kinderen. Omdat ze daar een VOG voor moeten 
aanvragen, moeten ze de vrijwilligers aanmelden bij de bond om een bondsnummer te krijgen. Hoe ga 
je als vereniging om met niet-betalende leden? 
Dhr. W. Sinnema zegt dat het Hoofdbestuur vindt dat het de verantwoordelijkheid voor de vereniging 
zelf is, hoe die hier mee omgaat. 
 
De vereniging Dronryp vraagt hoe er wordt omgegaan met de afspraken die in 2010 zijn gemaakt. 
Dhr. H. Kemper zegt dat er formeel niets vastligt.   
 
De vereniging Bitgum vraagt of het plan voor twee jaar vaststaat, want de tarieven worden pas na 
twee jaar geëvalueerd. 
Mevr. A. Breeuwsma zegt dat als de marge te groot wordt tussen het vaste tarief van de jeugd en het 
variabele tarief voor de senioren, het tarief van de jeugd misschien omhoog moet. 
De vereniging Bitgum vraagt of het dan volgend jaar weer kan veranderen. 
Mevr. A. Breeuwsma meldt dat het totale contributiebedrag vaststaat en dat het tarief van de senioren 
kan fluctueren door een wijziging in het aantal leden (nu € 178.000). 
 
De vereniging Groningen vraagt of er nagedacht is over welke vereniging de contributie moet betalen 
voor een kaatser die lid is van meerdere verenigingen? 
Dhr. H. Kemper zegt dat iedere vereniging het af moet dragen, omdat elke vereniging ook de 
contributie van dat lid krijgt. 
 
De vereniging Amsterdam is blij dat na een aantal jaren de verenigingen weer voor ieder lid hetzelfde 
bedrag moeten betalen. 
 
De vereniging Dronryp is voor solidariteit. Wel zijn ze bang voor de variabele. 
We kunnen het nu zo doen, maar waar belanden we dan met ons ledenaantal?  
Kaatsen blijft een goedkope sport. We moeten meer met de jeugd doen. Zij zijn de toekomst. Zij 
moeten later de contributie betalen.  
Wij vinden het een minder voorstel dan dat wat er was. 
Dhr. H. Kemper zegt dat Dronryp een goed systeem had, maar als een vereniging € 4000,- verliest, 
kan hij dat niet weer terugverdienen.  
 
De vereniging Bitgum vraagt of de kaatsscholen ook een afdracht moeten doen aan de KNKB. 
Dhr. W. Sinnema vindt dat dit buiten de orde van het voorstel valt. De opmerking wordt wel 
meegenomen. 
 
De vereniging Groningen is in hoofdzaak wel voor het beleid, maar vindt het wel krom dat meerdere 
verenigingen voor hetzelfde lid moeten betalen. 
Dhr. H. Kemper zegt dat dit zich voordoet in elk systeem. 
Dhr. K. Pompstra (ook lid van de werkgroep contributieafdracht) zegt dat het de keuze van de kaatser 
is om lid te blijven bij meerdere verenigingen. 
 
De vereniging Dronryp zegt dat er wel afspraken gemaakt zijn in 2011, maar waar het om gaat is de 
aanwas van de jeugd. We kunnen de contributie wel verdelen uit solidariteit, maar de verenigingen 
moeten actiever worden om een bloeiende club te worden. 
 
De vereniging Zweins heeft leden die lid zijn van meerdere verenigingen. De contributie voor hen is  
€ 15,-, dus er blijft niets over. 
 
Er wordt gestemd over het voorstel. Op vier tegenstemmen en twee onthoudingen na, wordt het 
voorstel aangenomen zoals het omschreven is. Opmerkingen worden wel meegenomen. 
 
8. VOORSTEL HOOFDBESTUUR ‘Instellen werkgroep Wedstrijdstramien 2016 en 
vereenvoudigde wedstrijdorganisatie’ 
Dhr. T. Dijkstra zegt dat er afgelopen seizoen een nieuw wedstrijdstramien van toepassing was. 
Kortere wedstrijden, dichter bij huis kaatsen en meer hoogtepunten in het kaatsseizoen. 
VvV Sjirk de Wal uit Dronryp heeft naar aanleiding van het afgelopen seizoen een aantal voorstellen 
ingediend, waaronder kaatsen met 10 parturen bij de heren hoofdklasse gecombineerd met een 
aanvangstijd van 11.00 uur. In overleg met de voorzitter van VvV Sjirk de Wal is besloten om de 
voorstellen voor te bereiden in een werkgroep van 4 à 5 afdelingen. Dit zullen verenigingen zijn die 
hoofdklasse- en eerste klas wedstrijden organiseren. Daarnaast zullen de VVK en een aantal kader- 
en hoofdbestuursleden deel gaan uitmaken van de werkgroep. 
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De werkgroep zal met voorstellen komen. Deze worden teruggekoppeld op de regioledenberaden. De 
voorstellen komen vervolgens op de voorjaars-AV. 
 
De vereniging Dronryp zegt dat ze ook wil dat op de heren eerste klas wedstrijden met 10 parturen 
gekaatst wordt. De voorstellen zijn op tijd ingeleverd. Dhr. J.W. van Beem wijst de andere 
verenigingen er op dat die dit ook kunnen doen tot minimaal 8 weken voor de vergadering. 
Verder benadrukt hij dat de voorstellen, als ze worden aangenomen, ingaan in het kaatsseizoen 2016. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
9. VOORSTEL HOOFDBESTUUR ‘Scheef opslaan’ 
Dhr. T. Dijkstra vertelt dat al vanaf 2009 de opslagers scheef op mogen slaan. Dit is ingevoerd om de 
opslager meer mogelijkheden te geven. Sindsdien heeft het scheef opslaan de gemoederen flink 
beziggehouden. In 2013 is er ingestemd om het scheef opslaan nog een periode door te zetten. Toch 
komt de regel op iedere AV weer ter sprake in verband met ongelijkheid in de verschillende 
categorieën. Tevens zou het scheef opslaan niet bijdragen aan het spelbeeld en levert het veel 
foutieve slagen op. 
Afgelopen seizoen is er geturfd bij 38 wedstrijden. Hier kan uit geconcludeerd worden dat er niet veel 
verschil zit tussen recht en scheef opslaan. De enige noemenswaardige verschillen zijn: bij recht 
opslaan worden er meer kaatsen geslagen en bij scheef opslaan zijn er meer kwaadslagen.  
Het Hoofdbestuur wil dat de regels uniform toegepast worden en vraagt daarom de verenigingen 
akkoord te gaan met het afschaffen van het scheef opslaan. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
10. VOORSTEL HOOFDBESTUUR ‘Regiowedstrijden’ 
Dhr. G. Faber vertelt dat het idee van de werkgroep Regiokaatsen is om de KNKB-kaatsers niet meer 
te verplichten om deel te nemen aan de regiowedstrijden. Afgelopen seizoen is namelijk gebleken dat 
zij in veel gevallen niet naar deze wedstrijden toe willen. Er zullen dus gewoon KNKB-wedstrijden 
worden georganiseerd op dezelfde dagen als de regiowedstrijden.  
Er is ruimte voor de federaties om zoveel wedstrijden als zij willen te organiseren. Wel is het de 
bedoeling dat deze wedstrijden op dezelfde datum of in hetzelfde weekend georganiseerd worden. 
Verder vertelt dhr. G. Faber dat het bedrag voor de federaties wordt verdubbeld om hen te 
ondersteunen, zodat ze hun activiteiten kunnen blijven organiseren. 
 
De vereniging Dronryp zegt dat er bij de welpencategorieën geen regiowedstrijden moeten worden 
georganiseerd. Ook is de vakantieperiode geen geschikte tijd. Indien er niet genoeg deelname is voor 
een wedstrijd, moet de regio’s gaan combineren. Of doorschuiven naar een andere categorie of naar 
een andere regio. 
Dhr. G. Faber antwoordt dat er vooralsnog geen regiowedstrijden voor de welpencategorieën komen. 
Ook zal getracht worden, bij wedstrijden met een mindere opgave, de kaatsers door te schuiven naar 
andere regio’s. 
 
De vereniging Amsterdam vraagt waar zij bij hoort.  
Dhr. G. Faber zegt dat de FBA bij de regio Zuid Westhoek en Mid Fryslân hoort. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
11. VOORSTEL VVV SJIRK DE WAL DRONRYP ‘Meerdere parturen per afdeling op NK’s’ 
Dhr. J.W. van Beem komt namens de vereniging Dronryp met het voorstel om meerdere parturen per 
vereniging toe te staan op de jeugd NK’s, dus niet op speciale wedstrijden zoals de Ald Meiers en de 
Freule. Regel hierbij is dat als een partuur van een afdeling er af is, mogen die kaatsers niet door 
worden geschoven naar een ander partuur. 
 
De vereniging Sint Annaparochie vindt het een positief voorstel. Er kwam bij hun wel naar voren dat 
met het huidige voorstel manipulatie mogelijk is. Daarom heeft de vereniging met steun van de 
verenigingen Makkum, Minnertsga, Holwerd en Dronryp een amendement ingediend op het voorstel 
van Dronryp. 
Dit amendement luidt: 
Completering van afdelingsparturen wordt alleen mogelijk met (maximaal twee) spelers die op 
dezelfde wedstrijd nog niet op de lijst van een ander partuur hebben gestaan of als vervanger in een 
ander partuur aan de wedstrijd hebben deelgenomen. Bovendien moet tenminste één speler, die op 
de lijst genoemd staat, deel van dat betreffende partuur uitmaken. 
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De vereniging Makkum zegt tegen te zijn op meerdere parturen op een jeugd NK. Met meerdere 
parturen wordt het een gewone afdelingspartij. We willen juist kortere wedstrijddagen. 
Sommige verenigingen beschouwen het als straffen van kinderen als ze niet naar een NK mogen. De 
vereniging Makkum vindt dat het kietelen is om beter de worden. 
Als een vereniging meerdere kaatsers mee wil, moeten ze een vervanger meenemen. Dit houdt wel in 
dat er vier prijzen moeten komen. 
Dhr. T. Dijkstra zegt dat er sinds vier jaar geleden (toen werd een soortgelijk voorstel ook ingediend) 
veranderingen bij de bond zijn ingevoerd. Kaatsers zijn nooit te jong meer, het eenlingenbeleid en het 
doel om de jeugdkaatser zoveel mogelijk te laten kaatsen zijn hier voorbeelden van. 
 
De vereniging Easterein vraagt waarom dit voorstel alleen voor de jeugd is en niet voor de senioren. 
Dhr. T. Dijkstra zegt dat het voorstel zo niet ingebracht is. Voor volgend jaar is dit wellicht een optie. 
 
Dhr. J.W. van Beem zegt dat de kaatser centraal staat. Er zijn maar enkele verenigingen met 
meerdere parturen, dus de wedstrijddag zal niet veel langer duren. 
 
De vereniging Makkum is ook voor ‘de kaatser centraal’, maar veel ouders zullen dan gaan vragen 
waarom mijn kind niet en er zullen meer eenzijdige partijen ontstaan door minder goede parturen. 
 
Dhr. W. Sinnema zegt dat er gestemd gaat worden. Omdat de uitkomst niet duidelijk is bij hand 
opsteken, wordt er hoofdelijk gestemd. 
Bij aanvang van de vergadering waren er 48 verenigingen aanwezig. Zij vertegenwoordigen 141 
stemmen. 
De uitslag is: 50 voor, 84 tegen en 7 onthoudingen. 
Het voorstel wordt verworpen. 
 
12. BESTUURSVERKIEZING 
Mevr. M. Bartels stelt haarzelf kort voor. Ze is tot maart 2014 advocaat geweest en momenteel is ze 
raadslid van de gemeente Littenseradiel. Ze gaat al jaren naar het kaatsen, daarom vindt ze het leuk 
om nu iets voor de sport te gaan doen. Ze vindt het een hele eer dat ze gevraagd is om bestuurslid te 
worden en hoopt dat ze kan bijdragen aan het verminderen van het aantal procedures. 
Door het applaus van de aanwezigen wordt mevr. M. Bartels benoemd tot hoofdbestuurslid, 
portefeuille secretariaat en juridische zaken. 
 
13. BENOEMING LID BEROEPSCOMMISSIE 
Dhr. Kees Postma treedt af als lid van de Beroepscommissie. Dhr. Marten van der Meulen wordt 
voorgedragen door het Hoofdbestuur als nieuw lid van de Beroepscommissie. Door het applaus van 
de aanwezigen wordt Dhr. M. van der Meulen aangenomen als lid van de Beroepscommissie. 
Dhr. Kees Arendz treedt eveneens af als lid van de Strafcommissie. Hij wordt bedankt voor zijn werk 
en krijgt applaus van de aanwezigen. 
 
14. RONDVRAAG 
De vereniging Berltsum vraagt of het een idee is om ook 10 parturen bij de dames hoofdklasse te 
onderzoeken. Dan zit je ook niet meer met de derde prijs bij de dames. 
Dhr. T. Dijkstra zegt dat dit inderdaad meegenomen wordt door de werkgroep Wedstrijdstramien. 
 
De vereniging Franeker zegt dat op de AV naar voren gekomen is dat de bekercompetitie een 
onderbelicht verhaal is. Het moet van tevoren duidelijk zijn wanneer de wedstrijden plaatsvinden en er 
moet gekeken worden of er een uit- en een thuiswedstrijd kan plaatsvinden. 
Dhr. W. Sinnema zegt dat er gesprekken zijn met de hoofdsponsor. De bekercompetitie staat nog op 
losse schroeven. 
 
De vereniging Leeuwarden vraagt hoe het zit met tuchtrechtelijke straffen uit het verleden indien 
iemand een kaatshandschoenenlicentie aan wil vragen. Hoe ver gaat dit terug? 
Dhr. G. Faber zegt dat dit over de toekomst gaat en dat er niet naar het verleden wordt gekeken. 
De vereniging Leeuwarden wil ook graag weten welke kosten er aan verbonden zijn. 
Dhr. G. Faber zegt dat de kosten achter de schermen bekend zijn, maar dat dit nog juridisch bekeken 
moet worden. 
De vereniging Leeuwarden vraagt of de kosten voor iedereen hetzelfde zijn. 
Dhr. G. Faber vertelt dat een nieuwe licentiehouder een bedrag moet betalen. De huidige 
licentiehouders hebben dit al gedaan. 
Tot slot vraagt de vereniging Leeuwarden wat ze voor de € 350,-, die ze voor de hoofdklasse 
wedstrijden betalen, krijgt.  
Dhr. W. Sinnema zegt dat dit toegevoegd wordt aan de algemene middelen. 
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De vereniging Dongjum had een brief gezonden aan het hoofdbestuur. Ze willen graag weten wat de 
procedure is. 
Dhr. W. Sinnema zegt dat men hier voor de volgende AV mee aan de slag gaat. 
 
15. HULDIGEN DHR. G. OKKINGA, 50 jaar bondstrainer 
Dhr. W. Sinnema vertelt dat toen hij vroeger op de basisschool in Arum zat er een nieuw schoolhoofd 
kwam. Vanaf toen gingen de jongens kaatsen. Arum won meteen het scholenkampioenschap van 
Wûnseradiel. Dat nieuwe schoolhoofd was Gerrit Okkinga. Inmiddels is hij al 50 jaar bondstrainer. 
Dhr. W. Sinnema vertelt over de loopbaan van Gerrit Okkinga en bedankt hem voor zijn inzet. 
Tot slot vertelt Gerrit Okkinga een aantal anekdotes, zijn kijk op het kaatsen, bedankt de bond voor de 
huldiging en hoopt dat hij nog vele jaren door zal kunnen gaan. 
Hij krijgt een canvasdoek met een actiefoto van de PC van 1970 uitgereikt door dhr. G. Faber. 
 
16. SLUITING 
Dhr. W. Sinnema sluit om 22.25 uur de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en 
wenst allen wel thuis. 


