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AV 19 november 2015 
 

Hieronder vindt u een opsomming van de 

belangrijkste besluiten en mededelingen. 

- Monique Bartels is benoemd als hoofdbestuurslid 

Secretariaat en Juridische Zaken.                                          

- De Website en Wis In worden vernieuwd. 

- Jeugdkaatsers mogen voortaan alleen nog maar een 

vereniging uit de 1e ring benaderen voor dispensatie 

via het eenlingenbeleid. 

- Vanaf 1 januari komen er geregistreerde 

kaatshandschoenenmakers. 

- Er is voortaan alleen nog maar één voorjaars-AV. Hier 

voorafgaand zijn er 4 regioledenberaden. De data van 

deze beraden zijn begin februari gepland.                 

- Vanaf 1 januari moeten de verenigingen per lid 

betalen i.p.v. een vaste contributieafdracht per jaar. 

- Er mag er niet meer scheef opgeslagen worden. 

- Er mag nog steeds maar met één partuur per 

afdeling op een NK gekaatst worden. 

 

Financiële Commissie 
 

Door het aannemen van de nieuwe besluitvorming op 

de laatste AV wordt gewerkt aan de samenstelling van 

een Financiële Commissie. Dit is een adviescommissie 

voor de AV. Zij adviseert middels een schriftelijk 

rapport aan de AV over de begroting, jaarrekening en 

de (des)investeringen. Ze geven daarin een 

onderbouwing over de verantwoording  van de 

financiën.  De Financiële Commissie bestaat uit drie 

leden. De AV benoemt de voorzitter en de leden.  

 

Nieuwsbrief 
 

De KNKB wil door middel van reguliere nieuwsbrieven  

de leden, kaatsers, sponsors en andere betrokkenen op  

de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen binnen  

de bond.  

 

  



 

De leden mogen geen verenigbaarheid hebben met 

andere werkgroepen/commissies/hoofdbestuur of 

besturen van verenigingen/federaties van de KNKB.  

Er wordt een profiel (gevraagde competenties) van de 

functie opgemaakt. Een selectiecommissie verzorgt 

het traject van benoeming. 

Er wordt momenteel gewerkt aan de functieprofielen, 

de opmaak van een reglement en aan de concept-

wijzigingen van de Statuten en Huishoudelijk 

Reglement. De nieuwe commissie wordt op de 

voorjaars-AV benoemd. 

 

Wedstrijdagenda 2016 
 

De nieuwe wedstrijdagenda voor 2016 is onder 

Bondsnieuws op knkb.nl te vinden. 

 

 

Werkgroep Wedstrijdstramien 2016 
 

De werkgroep Wedstrijdstramien, bestaande uit een 

viertal verenigingen, een hoofdklaskaatser, een 

tweetal kaderleden en een drietal hoofdbestuurs-

leden, heeft op 22 december haar eerste overleg 

 

Schoolkaatsen 
 

De verenigingen kunnen de aanvragen voor volgend jaar weer 

indienen. Coördinator Henk Haar zal e.e.a. verzorgen. 

 

    

Sponsoring 
 

Wij kijken terug op een seizoen vol met sportieve  

hoogtepunten, goede sponsorresultaten en positieve  

ontwikkelingen in de sponsorclub van de KNKB. 

 

Het nieuwe sponsorplan in combinatie met de geweldige inzet  

en klankbord functie van de Club van 10 begint zijn vruchten af  

te werpen, de verbinding met de sponsors van de KNKB is  

gemaakt en de betrokkenheid van onze sponsors bij het  

kaatsen is groot.    

   

Langs deze weg willen wij u nogmaals hartelijk bedanken voor  

uw bijdrage aan de Kaatssport. Wij zijn hier ontzettend blij  

mee en hopen dat we volgend jaar wederom op uw steun  

mogen rekenen. 

 

 

Tekort aan scheidsrechters! 
 

De werkgroep Scheidsrechters heeft (opnieuw) aangegeven  

dat er te weinig scheidsrechters zijn. Hierdoor kunnen er  

steeds minder KNKB-scheidsrechters op wedstrijden worden 

afgevaardigd. In januari 2016 zal worden besproken hoe dit 

zorgelijke knelpunt moet worden aangepakt.   

Overigens zijn er meer lege plekken in de verschillende werk- 

groepen. De KNKB wil daarom op voorhand in deze 

nieuwsbrief al vrijwilligers vragen zich op te geven voor een  

kaderfunctie bij de KNKB.  

 

 

Stagiaires 
 

Er komen in februari twee studenten van de opleiding HBO 

Sportgezondheid en Management (oude ALO) een aantal 

maanden stagelopen bij de KNKB. Ze gaan aan aantal 

onderzoeken verrichten. Een daarvan zal zijn hoe de federaties 



 

 

gehad. Zaken als aantal parturen, aanvangstijd en 

gestuurde loting komen in dit overleg aan de orde. 

Het tweede overleg is gepland op 11 januari 2016. 

 

 

Regiokaatsen 
 

Op de site zijn de nieuwe richtlijnen voor het 

Regiokaatsen vermeld. De weekenden waarin deze 

wedstrijden worden gehouden zijn 4 juni en 16 juli. 

Alle KNKB-kaatsers hebben op deze datums hun eigen 

wedstrijden.  

 

 

 

 

 

 

er na de gemeentelijke herindeling uit moeten zien. De vraag 

werd gesteld door een aantal federaties. Uiteraard 

zullen de federatiebestuurders nauw in dit onderzoek  

betrokken worden. Verder is het de bedoeling dat ze nog een  

paar onderzoeken gaan oppakken. 
  

 

Bedankt 

 
Afgelopen jaar heeft de KNKB weer flinke stappen gemaakt.  

Naast de reguliere werkzaamheden zijn er ook nogal wat  

veranderingen tot stand gekomen op het gebied van -onder  

andere- de besluitvorming, de sponsoring, het eenlingenbeleid, 

het regiokaatsen, de aanstaande vernieuwing van de website 

en WISIN, Team NL, het grote aantal schoolkaatsprojecten,  

de bezuinigingen op de uitgaven, de verhuizing en niet te  

vergeten de nieuwe contributieafdracht.  

Allemaal zaken die met behulp van actieve kaatsliefhebbers  

tot stand zijn gekomen.  

Het hoofdbestuur en de medewerkers van het bondsbureau  

willen iedereen die afgelopen jaar, op wat voor manier dan  

ook, hebben bijgedragen aan de activiteiten van de KNKB en  

de verenigingen en federaties, heel hartelijk bedanken.  

 

We wensen iedereen prettige feestdagen en een gezond en  

sportief 2016 toe! 

 

 

 

G.Faber 

 

 

 


