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AGENDA ALGEMENE VERGADERING 
KONINKLIJKE NEDERLANDSE KAATSBOND 
 
Donderdag, 31 maart 2016 
Recreatiepark Bloemketerp, Burg. J.Dijkstraweg 3 te Franeker 
Aanvang: 19.30 uur 
 
 

             
 

1.  Opening 
 
2.  Mededelingen en ingekomen stukken 

  Hoofdsponsor FB Oranjewoud 
  Website knkb.nl en Wis In – Keats! 
  Kaatshandschoen  
  Niet langer toekenning kaderkaarten voor partners 
  Trainersfonds 
  Werving (club)scheidsrechters 
  BOB-campagne sportkantines 
         
3.  Verslag van de Algemene Vergadering d.d. 19 november 2015 

 
4.  Verantwoording 2015 

  Jaarverslag 2015 
        Jaarrekening 2015      
        Verzoek tot verlening van decharge voor het gevoerde beleid 

 
5.  Voorstel Wedstrijdstramien  

 
6.  Voorstel instellen AV-commissie Financiën     

 
7.  Verkiezing lid Hoofdbestuur en lid Statutaire Commissie  

  Verkiezing lid Hoofdbestuur -op voordracht van het Hoofdbestuur-:  
  Dhr. L.J. Dijkstra (Bitgum) voor de portefeuille Verenigingen & Federaties. 
  Mevr. M. Heida (Tzummarum) wordt -op voordracht van het Hoofdbestuur-   
  voorgesteld als lid van de Strafcommissie. 

  
8.  Rondvraag 

 
9.  Sluiting 
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3. 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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
 
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.  
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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. 
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. 
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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. 
 
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. 
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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. 
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.
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4. Verantwoording 2015 

 
Jaarverslag 2015: zie www.knkb.nl 
 
Jaarstukken 2015 - FINANCIEEL VERSLAG 
 
Algemene toelichting  
Resultaat 
De exploitatie over 2015 is afgesloten met een positief resultaat van € 5.190. Het positieve resultaat is een 
combinatie van lagere inkomsten maar ook lagere uitgaven dan begroot.  

 De post subsidieverstrekkers is lager doordat we geen geld meer van het NOC*NSF krijgen voor VSK 
(Veilig Sport Klimaat), deze zelfde daling zie je ook aan de lastenkant (opleiding/cursussen).  

 De begrote projectleider is niet ingevoerd, waardoor lagere personeelskosten dan begroot.  De aanvraag 
voor subsidie is hiermee ook vervallen.  

 Het bedrag aan sponsoring is hoger dan de begroting door een aantal nieuwe sponsorcontracten. Het 
bedrag wat we in 2015 hebben gekregen van de hoofdsponsor is lager dan in 2014. In het contract met 
de hoofdsponsor over 2014 zaten taakstellende targets opgenomen, dit in tegenstelling tot 2015. 

 We zijn erin geslaagd om veel kostensoorten zoals organisatie en wedstrijdkosten, te verlagen.  

 In 2015 zijn de opleidingskosten fors lager ten opzichte van 2014, omdat we dit proces in 2015 hebben 
ondergebracht bij de diverse  kaatsscholen. Ook zie je hier de VSK daling.  

 
In de toelichting op de exploitatierekening wordt aangegeven welke afwijkingen ten opzichte van de begroting 
uiteindelijk hebben geleid tot het positieve resultaat over 2015.  
 
Financiële positie 
Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, egalisatierekeningen investeringen en voorzieningen) 
bedraagt ultimo 2015 € 570.000 (2014 € 517.000) Dit is een toename van € 53.000 ten opzichte van ultimo 2014 
en wordt voornamelijk veroorzaakt door het positieve resultaat. 
 
Het eigen vermogen is opgesplitst in een Algemene Reserve van € 80.467 en een Continuïteitsreserve van  
€ 325.000. De Continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. 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 begroting 2015 10% van € 800.000 = € 80.000. 
 
Het liquiditeitssaldo (kortlopende vorderingen + liquide middelen - kortlopende schulden) bedraagt 
ultimo 2015 € 548.000 positief en is ten opzichte van eind 2014 (€ 492.000 positief) toegenomen met  
€ 56.000. 
 
Toekomstig financieel beleid 
In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd, tarieven verhoogd en producten 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 

 Strakke sturing van de formatie op het bondsbureau en strikte toepassing van de cao 

 Nieuwe methode van contributieafdracht aan de bond door de verenigingen invoeren in 2016 

 Procesbeschrijving van het factureerproces en verbetering/versnelling doorvoeren. 
 
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.  
 
In de begroting van 2016 zijn de volgende -taakstellende- maatregelen opgenomen:  

 Sponsoring verhogen met € 15.000 

 Continue verlaging van de organisatiekosten 
 
Alida Breeuwsma-Breimer 
Penningmeester 

http://www.knkb.nl/
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Jaarrekening 2015 

 

Balans per 31 december 2015 
(na resultaatsbestemming) 

 

EUR EUR EUR EUR

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bondskantoor 3.250 6.000

Kantoorinventaris 2 2.061

Wedstrijdaccomodaties 2 2

Tribunes/terreinmaterieel 4 4

3.258 8.067

Vlottende activa

Voorraden

Kaatsballen 16.580 14.680

Diversen 2.009 2.499

18.589 17.179

Vorderingen

Debiteuren 284 8.047

Belastingen en premies sociale verzekeringen 9.281 6.845

Overige vorderingen en overlopende activa 9.863 13.927

19.428 28.819

Liquide middelen

Spaarrekening 593.760 538.338

Banken 2.694 51.721

Kas 643 858

597.097 590.917

638.372 644.982

31 december 2015 31 december 2014
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EUR EUR EUR EUR

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 80.467 75.277

Continuïteitsreserve 325.000 325.000

Overige bestemmingsreserves 165.353 116.696

570.820 516.973

Kortlopende schulden

Crediteuren 8.000 26.467

Belastingen en premies sociale verzekeringen 17.067 8.345

Overige schulden en overlopende passiva 42.485 93.197

67.552 128.009

638.372 644.982

31 december 2015 31 december 2014
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Exploitatierekening 2015 
 

Realiteit Begroting Realiteit

2015 2015 2014

A Baten EUR EUR EUR

11 Contributies/abonnementen 249.863 254.260 252.725

12 Donaties/giften 4.000 4.000 4.000

13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen 55.324 57.050 66.151

14 Subsidieverstrekkers 163.795 256.000 202.845

15 Sponsoring en advertenties 203.189 200.700 259.623

16 Opleidingen/cursussen 3.585 8.500 3.830

17 Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen 18.373 34.000 21.253

18 Overige inkomsten 11.349 3.250 9.215

19 Rente 5.113 4.000 5.422

Totaal baten 714.591 821.760 825.064

B Lasten

21 Personeelskosten 201.442 232.000 219.747

22 Huisvestigingskosten 19.336 19.500 18.564

23 Organisatiekosten 128.833 140.200 144.898

24 Kosten communicatie, promotie en representatie 196.638 150.000 130.582

25 Opleidingen/cursussen 9.465 91.500 55.694

26 Trainings- en wedstrijdwezen 101.192 107.860 110.830

27 Sportstimulering 12.024 19.100 7.416

28 Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen 17.330 31.250 19.817

29 Wall Ball (internationaal, jeu de pelote, muurkaatsen) 28.091 20.350 23.707

 Totaal lasten 714.351 811.760 731.255

 

Gewone exploitatieresultaat 240 10.000 93.809

C Bijzondere baten en lasten    

31 Bijzondere baten 30.070 0 13.810

32 Bijzondere lasten 25.120 10.000 24.360

4.950 -10.000 -10.550

Resultaat 5.190 0 83.259  
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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. De jaarrekening is opgesteld 
volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 (organisaties zonder winststreven). De 
Jaarrekening is opgemaakt op 18 februari 2016.  

 
Herrubricering 
Om de jaarrekening in overeenstemming te laten zijn met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 
(organisaties zonder winststreven) heeft het bestuur besloten om geen gebruik meer te maken van 
voorzieningen. De voorzieningen hadden in het verleden het karakter van bestemmingsreserves (en stonden zo 
ook verwoord in de grondslagen), echter werden in de jaarrekening als een vorm van voorziening gepresenteerd 
tussen het eigen vermogen en de overige passiva. 
Het effect van deze her rubricering is verwerkt conform de 'cumulatief effect in eigen vermogen' methode. Dit 
betekent dat de her rubricering is toegepast alsof dit altijd al heeft plaatsgevonden. 
Het effect van de wijziging op het eigen vermogen per 1 januari 2014 bedraagt  € 92.623 positief hetgeen 
overeenkomt met de stand van de voorzieningen per 31 december 2013. De stelselwijzing heeft geen effect op 
het resultaat.  

 
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. 
Door het bestuur is gedurende 2015 eenmalig besloten om de investeringen in het nieuwe bondsbureau in één 
keer ten laste van het resultaat te brengen (betreft met name huurdersinvesteringen).   
 
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.  
 
Voorzieningen 
Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden 
afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald 
door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen 
per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
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. 



Algemene vergadering 31 maart 2016    pagina 18 

 

 
Toelichting op de balans per 31 december 2015 

 
Vaste activa

Materiële vaste activa

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

Kantoor- Wedstrijd-

Bonds- inven- accomo- Terrein-

kantoor taris daties materieel Totaal

€ € € € €

Boekwaarde per 1 januari 6.000 2.061 2 4 8.067

Investeringen/Desinvesteringen 0 0 0 0 0

6.000 2.061 2 4 8.067

Afschrijvingen 2.750 2.059 0 0 4.809

Boekwaarde per 31 december 3.250 2 2 4 3.258

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

Het afschrijvingspercentage op de kantoorinventaris bedraagt 20%.

Het afschrijvingspercentage op de wedstrijdaccomodaties bedraagt 10%.

De investeringen aan inventaris in 2015 zijn in één keer in het resultaat genomen, en dus niet 

geactiveerd.  
 
Debiteuren 
De verantwoorde debiteuren zijn inclusief een voorziening voor dubieuze debiteuren ad € 4.500 (2014: € 21.000). 

 
Voorraden 
De verantwoorde voorraden zijn inclusief een voorziening voor incourantheid ad € 5.620 (2014: € 5.620). 
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Vlottende activa

Vorderingen

31 december 2015 31 december 2014

EUR EUR

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

Omzetbelasting 9.281 6.845

Stand per 31 december 9.281 6.845

Overige vorderingen en overlopende activa

Te vorderen rente 5.113 5.421

Vooruitbetaalde kosten 4.750 8.506

Stand per 31 december 9.863 13.927

Liquide middelen

De liquide middelen staan per 31 december 2015 geheel ter vrije beschikking. 

Eigen vermogen

Algemene reserve

Stand per 1 januari 75.277 -7.982

Resultaat van het boekjaar 5.190 83.259

Stand per 31 december 80.467 75.277

Een positief 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. 

Continuïteitsreserve

Stand per 1 januari 325.000 325.000

Bij/af: overige mutaties gedurende boekjaar 0 0

Stand per 31 december 325.000 325.000

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. 

Als continuïteitsreserve wordt een bedrag van 10% van de exploitatie omvang (afgerond € 80.000) 

als absoluut minimum noodzakelijk geacht. Voor de KNKB betekent dit dat de hoogte van de 

continuïteitsreserve op basis van de begroting 2016 kan worden vastgesteld op € 325.000.  
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Eigen vermogen (vervolg)

Bestemmingsreserves

31 december 2015 31 december 2014

EUR EUR

Stand per 1 januari 116.696 0

Bij: herrubricering vanuit voorzieningen 0 92.623

Bij/af: overige mutaties gedurende boekjaar 48.657 24.073

Stand per 31 december 165.353 116.696

Opbouw bestemmingsreserves

Het volgende overzicht geeft de opbouw van de bestemmingsreserves. De bestemmingsreserves zijn

vrij besteedbaar. 

Uniformen scheidsrechters

Stand per 1 januari 12.000 0

Bij: herrubricering vanuit voorzieningen 0 8.500

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 2.500 3.500

Af: besteed 0 0

Stand per 31 december 14.500 12.000

   

De reserve voor uniformen is gemaximeerd op € 20.000.

Internationale wedstrijden

Stand per 1 januari 8.400 0

Bij: herrubricering vanuit voorzieningen 0 7.150

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 1.250 1.250

Af: besteed 0 0

Stand per 31 december 9.650 8.400

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

 

Jubileum 2017

Stand per 1 januari 8.500 0

Bij: herrubricering vanuit voorzieningen 0 7.500

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 3.000 1.000

Af: besteed 0 0

Stand per 31 december 11.500 8.500

In 2007 heeft de 110-jarige KNKB haar jubileumwedstrijd georganiseerd.

Vanaf 2008 wordt jaarlijks € 1.000 (tot en met 2007 € 2.500) gedoteerd.
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31 december 2015 31 december 2014

EUR EUR

Speciale evenementen

Stand per 1 januari 0 0

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 15.000 0

Af: besteed 0 0

Stand per 31 december 15.000 0

Deze post wordt opgebouwd voor speciale evenementen zoals de Fryske Olympiade en 

Culturele hoofdstad 2018.

Reserve voor trainers/training

Stand per 1 januari 0 0

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 18.000 0

Af: besteed 0 0

Stand per 31 december 18.000 0

Deze post wordt opgebouwd om verenigingen te ondersteunen in trainers of opleidingen van 

trainers.

Regen/wedstrijdfonds

Stand per 1 januari 25.146 0

Bij: herrubricering vanuit voorzieningen 0 23.178

Bij: ontvangen premie 1.878 2.012

Af: uitkeringen aan verenigingen 321 44

Stand per 31 december 26.703 25.146

Groot onderhoud De Trije 

Stand per 1 januari 16.000 0

Bij: herrubricering vanuit voorzieningen 0 14.000

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 2.000 2.000

Af: besteed 0 0

Stand per 31 december 18.000 16.000

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

onderhoudsprognose is hiermee het aandeel voor de KNKB t/m 2024 gedekt. 

Noodfonds verenigingen 

Stand per 1 januari 10.000 0

Bij: herrubricering vanuit voorzieningen 0 10.000

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 2.088 950

Af: besteed 2.088 950

Stand per 31 december 10.000 10.000

Verenigingen die in financiële problemen komen, kunnen een verzoek indienen bij de KNKB voor

tijdelijke financiële ondersteuning.  
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31 december 2015 31 december 2014

EUR EUR

Afrekening subsidies

Stand per 1 januari 21.650 12.295

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 350 9.355

Af: besteed 0 0

Stand per 31 december 22.000 21.650

De totale reservering is de laatste jaren gemaximeerd op 10% van de verantwoorde subsidies in een

jaar (10 % van 163.792 = 16.379). 

Communicatie/automatisering

Stand per 1 januari 15.000 0

Bij: herrubricering vanuit voorzieningen 0 10.000

Bij: toegevoegd t.l.v. exploitatie 5.000 5.000

Af: besteed 0 0

Stand per 31 december 20.000 15.000

Deze post is hernoemd omdat besloten is niet meer te investeren in een bondspas. 

De communicatie moet op een manier georganiseerd worden die aansluit bij de huidige (digitale) tijd.  
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Kortlopende schulden 
 

31 december 2015 31 december 2014

EUR EUR

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing 14.939 8.345

Pensioenpremies PGGM 2.128 0

Stand per 31 december 17.067 8.345

Overige schulden en overlopende passiva

Accountants- en administratiekosten 8.000 8.000

Vakantiegeld 7.947 7.342

Vakantiedagen en overuren 3.989 8.155

Vooruitontvangen baten 1.815 5.188

Afrekening VSK subsidie 2013 en 2014 0 25.757

Diversen 20.734 38.755

Stand per 31 december 42.485 93.197

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Er is een contract gesloten met BPM Paribas inzake de lease van kopieerapparatuur met een

looptijd van 5 jaar, vanaf 01-06-2015 en eindigt op 01-06-2020. 

De financiële verplichting op jaarbasis bedraagt afgerond: € 3.600 (exclusief BTW). 

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

verlengd tot en met 2010. Daarna is deze niet meer schriftelijk verlengd, het is een 

stilzwijgende verlenging over productie afspraken geworden.

Er is een huurovereenkomst met de Bouwcombinatie Noordwest voor de huur van kantoorruimte

in Franeker met een looptijd van 5 jaar, vanaf 01-11-2015. Deze vertegenwoordigd een 

waarde van € 13.700 per jaar. De huurovereenkomst eindigt op 01-11-2020.  
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Toelichting op de exploitatierekening 2015 

 
Baten 

 
Realiteit Begroting Realiteit

2015 2015 2014

11 Contributies/abonnementen

Contributies 168.300 174.800 175.038

Aanpassing contributiebeleid 8.950 3.200 2.937

Licentiekaarten 11.668 12.960 12.544

Abonnementen bondsorgaan 60.945 63.300 62.206

Totaal contributies/abonnementen 249.863 254.260 252.725  
 
Met ingang van 2011 is er sprake van een vaste afdracht per vereniging. Vanaf 2016 wordt het in de najaars alv 
van 2015 goedgekeurde voorstel voor een nieuwe methodiek ingevoerd. 
 
 

12 Totaal donaties/giften 4.000 4.000 4.000  
 

13 Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen

Entreegelden wedstrijden 18.562 18.350 18.633

Ontvangen huur mobiele kaatsmuur 582 1.300 1.226

Eigen bijdrage selectietrainingen 0 0 10.025

Scheidsrechtersvergoedingen verenigingen 20.791 22.800 21.452

Masseursvergoedingen (verenigingen) 6.310 6.200 6.370

Scholenproject                                   2.764 0 1.119

Overige inkomsten 6.315 8.400 7.326

Totaal wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen 55.324 57.050 66.151  
 
Vanaf 2015 vinden er geen selectietrainingen meer plaats. De trainingen zijn verschoven naar de kaatsscholen. 
Het aantal schoolkaatsprojecten is sterk toegenomen, hier staan ook hogere lasten tegenover.  
 

14 Subsidies

NOC*NSF algemeen functioneren 86.905 84.309 85.706

NOC*NSF basisbijdrage Sportparticipatie 21.861 18.727 20.640

NOC*NSF sportopleiding bonden   10.450 7.100 11.350

NOC*NSF sportopleiding bonden extra 150 0 0

NOC*NSF Veilig sport klimaat 0 71.500 55.250

NOC*NSF Veilig sport klimaat 0 0 -13.649

NOC*NSF Veilig sport klimaat 0 71.500 41.601

V.W.S. ecotax 64 0 54

Prov. Fryslân, structureel 44.364 44.364 43.494

Prov. Fryslân, extra subsidies 0 30.000 0

Totaal subsidies 163.795 256.000 202.845  
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In 2013 is het nieuwe beleidsplan van NOC*NSF 2013-2016 in werking getreden. In de jaren 2013 t/m 2017 wordt 
de bestaande financieringsmethodiek zoals die bestond tot en met 2012 geleidelijk omgezet naar een nieuwe, 
voor de KNKB gunstiger, opzet. Helaas is het NOC*NSF door de sterk teruggelopen Lotto inkomsten 
genoodzaakt in 2015 wederom een korting van 8 % (in 2014 5%) door te voeren. De basisbijdrage 
sportparticipatie van € 21.862 is geoormerkt inzetbaar. Vanaf 2015 kunnen we geen gebruik meer maken van 
VSK. De begrote projectleider is niet ingevoerd. De aanvraag voor subsidie is hiermee ook komen te vervallen. 
 

Realiteit Begroting Realiteit

2015 2015 2014

15 Sponsoring en advertenties

Hoofd en subsponsors 220.099 217.200 276.463

Aandeel VVK -32.000 -32.000 -32.000

Advertenties keatsagenda 5.750 5.000 5.700

Advertenties Wis-In 9.340 10.500 9.460

Totaal sponsoring en advertenties 203.189 200.700 259.623  
 
Het seizoen 2015 is samen met onze hoofdsponsor FB Oranjewoud geëvalueerd. In dit gesprek is ook de 
voortzetting in 2016 besproken. Het bedrag wat we in 2015 hebben gekregen van de hoofdsponsor is lager dan in 
2014. In het contract met de hoofdsponsor over 2014 zaten taakstellende targets opgenomen, dit in tegenstelling 
tot 2015. Sinds iemand verantwoordelijk is voor sponsoring op het bondsbureau trekt het aantal sponsors weer 
aan. Alle processen rond de sponsoring zijn verbeterd. Alle sponsoren zijn bezocht en de contracten zijn 
doorgelopen en vernieuwd. 
 

16 Inkomsten uit opleidingen

Cursusgeld kaatstrainer 2/3/4 3.585 8.000 3.830

Cursusgeld kaatstrainer 1/2/3/4 One Wall 0 0 0

Cursusgeld bestuurskader 0 500 0

Totaal inkomsten uit opleidingen 3.585 8.500 3.830  
 
De ontwikkeling van het aantal deelnemers van de cursussen valt tegen t.o.v. de begroting 2015 
 

17 Totaal opbrengst bondsartikelen 18.373 34.000 21.253  
 
De laatste jaren worden er minder bondsartikelen verkocht  
 

18 Totaal overige inkomsten 11.349 3.250 9.215   
 

19 Totaal rente 5.113 4.000 5.422   
 
 

Totaal Baten 714.591 821.760 825.064  
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Lasten 

 
21 Personeelskosten

Personeelskosten 201.442 202.000 232.269

Ruimte / Doorbelast aan VSK 0 0 -12.522

Projectleider Innovatie 0 30.000 0

Totaal personeelskosten 201.442 232.000 219.747  
 

Aantal FTE's/vast dienstverband 3,3 3,1 4,2

Aantal FTE's/tijdelijk dienstverband 0,0 0,5 0,0

Totaal aantal FTE's (full time equivalenten): 3,3 3,6 4,2  
 

22 Totaal huisvestingskosten 19.336 19.500 18.564  
 
De huisvestingskosten zijn gebaseerd op de nieuwe en oude huisvesting in Franeker. De kosten zijn hoger t.o.v. 
begroting 2015 door hogere schoonmaak- en energiekosten. Daar tegenover staat wel dat we veel meer m2 tot 
onze beschikking hebben, dat we een gedeelte van de ruimte kunnen onder verhuren en dat we op een prima 
locatie in Franeker zitten.  
 

23 Organisatiekosten

Algemeen 112.693 116.000 113.212

Comissies 5.414 13.000 6.428

Contributies/verzekeringen 10.726 11.200 12.810

Nieuw beleid 0 0 12.448

Totaal organisatiekosten 128.833 140.200 144.898  
 
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.  
 

24 Kosten communicatie, promotie en representatie

Kosten WIS-IN 69.357 74.000 70.034

Kosten promotie 17.959 24.000 13.257

Kosten sponsors 27.266 24.050 15.801

Subidie kaatsmuseum 10.000 10.000 14.000

Radio sports betaald uit sponsoring 6.500 6.000 6.000

Kosten boarding 8.064 7.950 8.215

Kaatsagenda betaald uit advertenties 4.207 4.000 3.275

Restylen Web site 15.484 0 0

Verhuis en herinrichtingskosten 37.801 0 0

Totaal kosten comm., promotie en represent. 196.638 150.000 130.582  
 
De incidenteel gemaakte kosten voor het de verhuizing en herinrichten in Franeker zijn in één keer in het 
resultaat opgenomen. Ook zijn de kosten gemaakt in 2015 voor het restylen van de website opgenomen in het 
resultaat van 2015. 
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Realiteit Begroting Realiteit

2015 2015 2014

25 Opleidingen

Kaatstrainer 2 / 3 / 4 9.465 17.500 14.093

Opleiding/bijscholing scheidsrechter 0 1.300 0

Overige cursussen 0 1.200 0

Veilig Sport Klimaat 0 71.500 41.601

Totaal opleidingen 9.465 91.500 55.694  
 
De ontwikkeling van het aantal deelnemers van de cursussen valt tegen t.o.v. de begroting 2015. We zetten in 
2016 wel een verhoging in t.o.v. 2014 maar een iets meer gematigde.  
Vanaf 2015 kunnen we geen gebruik meer maken van VSK (inkomsten onder 14). 
 

26 Trainings- en wedstrijdwezen

Trainingen kaatsacademie 8.973 10.270 26.682

NK-wedstrijden 29.797 35.000 29.140

Overige wedstrijden betaald uit sponsoring 12.675 13.300 12.570

Overige wedstrijden 1.000 1.750 2.713

Kosten scheidsrechters 19.272 18.540 17.458

Kosten masseurs 11.382 12.700 11.155

Kosten tribunes/mobiele kaatsmuur 1.674 5.500 1.946

Overige kosten wedstrijdwezen 16.419 10.800 9.166

Totaal training/wedstrijdwezen 101.192 107.860 110.830  
 
Uit de ontwikkeling van de laatste jaren blijkt dat de kosten voor de divers NK’s lager uitvallen. De kosten van de 
mobiele kaatsmuur vallen mee t.o.v. de begroting. In de post overige kosten is de nieuwe aangeschafte kleding 
opgenomen (agv vermissing en breuk).   
 

27 Totaal sportstimulering 12.024 19.100 7.416  
 
Hieronder vallen o.a. de kosten van schoolkaatsprojecten, thematrainingen en de bijdrage aan de federaties.  
 

28 Kostprijs bondsartikelen 17.330 31.250 19.817  
 
De laatste jaren worden er minder bondsartikelen verkocht 
 

29 Wall Ball activiteiten

Internationale activiteiten (jaarlijks) 21.147 6.250 12.611

Muurkaatsen en jeu de pelote 6.943 4.100 3.895

Initiatieven/beleidsplannen 0 10.000 7.201

Totaal Wall Ball 28.091 20.350 23.707  
 
De Wall Ball activiteiten zetten we voort in 2016. Met een bijdrage voor de selectietrainingen van de deelnemers 
en sponsors voor internationale activiteiten, proberen we het saldo voor Wall Ball te verbeteren. 

 

Totaal lasten 714.351 811.760 731.255  
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31 Bijzondere baten

VSK afrekening 18.760 0 0

Diversen (o.a. BTW suppletie 2013 en 2014) 11.310 0 13.810

Totaal bijzondere baten 30.070 0 13.810  
 

32 Bijzondere lasten

Dotatie continuïteitsreserve 0 10.000 0

Dotatie bestemmingsres. verenigingen 2.088 0 950

Dotatie bestemmingsres. onderhoud de Trije 2.000 0 0

Dotatie bestemmingsres. Speciale evenementen 8.000 0 0

Inhuur sponsoring en communicatei advies 10.200 0 8.985

Diversen 2.832 0 14.425

Totaal bijzondere lasten 25.120 10.000 24.360  
 

 
 
Overige gegevens 
 
Het resultaat over het boekjaar 2015 ad € 5.190 is conform het voorstel van het bestuur toegevoegd aan de 
algemene reserve (het resultaat over het boekjaar 2015 voor dotatie aan bestemmingsreserves bedraagt € 
54.378). 
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het bestuur van Koninklijke Nederlandse Kaats Bond 

 

Wij hebben de in het financieel verslag opgenomen jaarrekening 2015 van vereniging 

Koninklijke Nederlandse Kaats Bond te Heerenveen gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 

31 december 2015 en exploitatierekening over 2015 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 passend zijn in de omstandigheden. 

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit 

van de interne beheersing van de vereniging. 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 2015 en van het resultaat 

over 2015 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de 

financiële verslaggeving conform Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. 

 

Leeuwarden, 26 februari 2016 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

 

R. Nijholt RA 
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5. Voorstel Wedstrijdstramien 
 

Aanleiding 

Besluit van de Algemene Vergadering op 19 november 2015 om de werkgroep Wedstrijdstramien 2016 in te 

stellen om de ingediende voorstellen van VvV ‘Sjirk de Wal’ te Dronryp uit te werken in samenhang met het beleid 

van de KNKB omtrent het te voeren wedstrijdstramien van de categorieën Junioren/Senioren (dames /heren) voor 

wedstrijdseizoen 2016 e.v.  

 

Doelstelling 

De wedstrijdkalender van de categorieën Junioren/Senioren (dames/heren) hervormen naar hedendaagse 

maatschappelijke ontwikkelingen met breed draagvlak van de verenigingen met inbreng van de kaatsers. 

Daarnaast stabiliteit rond het wedstrijdstramien te creëren.  

 

Voorstel Hoofdbestuur: 

Aantal parturen en aanvangstijden categorie Senioren 

 

Categorie Aantal parturen Aanvangstijd 

Heren v.f. en d.e.l. hoofdklasse beperkt 
10 (zat/zon) 

8 (ma t/m vrij) 

11.00 uur * 

15.30 uur 

Heren v.f. en d.e.l. 1
e
 klas beperkt 

10 (zat/zon) 

8 (ma t/m vrij) 

11.00 uur * 

15.30 uur 

Heren v.f. en d.e.l. 1
e
 klas onbeperkt n.v.t. 10.00 uur 

Heren v.f. en d.e.l. 2
e
 klas onbeperkt n.v.t. 11.00 uur 

 

*  Aanvangstijd 11.00 uur, tenzij door de organiserende vereniging vóór het wedstrijdseizoen wordt gemeld om   

12.00 uur te beginnen. 

 

Aantal parturen en aanvangstijden categorie Dames 

 

Categorie Aantal parturen Aanvangstijd 

Dames v.f. en d.e.l. hoofdklasse beperkt 
8 (zat/zon) 

8 (ma t/m vrij) 

11.00 uur * 

15.30 uur 

Dames v.f. en d.e.l. 1
e
 klas beperkt 

8 (zat/zon) 

8 (ma t/m vrij) 

11.00 uur * 

15.30 uur 

Dames v.f. en d.e.l. 1
e
 klas onbeperkt ** 10.00 uur *** 

Dames v.f. en d.e.l. 2
e
 klas onbeperkt ** 10.00 uur *** 

 

*  Aanvangstijd 11.00 uur, tenzij door de organiserende vereniging vóór het wedstrijdseizoen wordt gemeld om 

12.00 uur te beginnen. 

**  Indien er een 2
e
 klas wedstrijd op de KNKB-wedstrijdagenda staat, wordt bij opgave van 16 parturen of meer 

op de 1
e
 klas, een 2

e
 klas onbeperkt wedstrijd georganiseerd. Hierdoor wordt de 1

e
 klas automatisch een 

beperkte wedstrijd (8 parturen). Indien dit plaatsvindt blijft de aanvangstijd voor zowel de 1
e
- als de  

2
e
 klas 10.00 uur. 

*** De aanvangstijd van de onbeperkte wedstrijden kan nog nader bepaald worden i.v.m. het aantal parturen en 

verliezersronde.   

 

Ranking 

Het huidige ranking systeem (2015) handhaven en daar waar mogelijk zal wederom het rankingsysteem 

geoptimaliseerd gaan worden om de incidentele grote ‘schommelingen’ af te vlakken en de selectie voor de PC 

‘evenwichtig’ te laten verlopen. De te hanteren dynamiek wordt vastgesteld op gemiddeld 1 partuurwisseling per 

wedstrijd. 
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Gestuurde loting 

 Systematiek gelijk aan 2015:  

 Heren vrije formatie beperkt (regulier) met 10 partuur: wisselende tegenstanders (schema); 

 Dames vrije formatie beperkt (regulier) met 8 partuur: wisselende tegenstanders (schema). 

 

 Heren vrije formatie met minder of meer dan 10 partuur: uitzetten (loting) 1 partuur per blokje van 4;  

 Dames vrije formatie met meer dan 8 partuur: uitzetten (loting) 1 partuur per blokje van 4. 

 

 D.e.l. beperkt en onbeperkt (dames en heren): vrije loting en (voor zover mogelijk) op functie. 

 

Algemeen 

 De hiervoor genoemde voorstellen voor een periode van 3 jaar ‘vast zetten’; 

 Indien wedstrijden met afwijkend aantal parturen worden voorgedragen (voorstel) door verenigingen, dan 

zullen deze door de KNKB op waarde worden beoordeeld; 

 In de categorie Dames m.i.v. seizoen 2016 twee wedstrijden inplannen voor 30+ vrije formatie; 

 Het verlenen van service en het begeleiden van toeschouwers bij wedstrijden blijft de    

verantwoordelijkheid van de organiserende vereniging;  

 De bestaande bekercompetitie (FB Oranjewoudcup) laten vervallen voor 2016. Voor       

wedstrijdseizoen 2017 eventueel een andere opzet kiezen; 

 In verband met het afschaffen van het scheef opslaan, wordt voorgesteld om geen      

hulpmiddelen/hulplijnen toe te passen; 

 Bij 10 partuur kaatsen in 2 perken (richtlijn); 

 Verhouding vrije formatiewedstrijden t.o.v. d.e.l. wedstrijden: 2/3 : 1/3 (richtlijn). 

 

Het Hoofdbestuur vraagt u in te stemmen met dit voorstel. 

 
6. Voorstel instellen AV-commissie Financiën   
 
Ingevolge de gewijzigde besluitvormingsstructuur is op de Algemene Vergadering (AV) van 19 november 2015 
besloten een AV-commissie Financiën in te stellen. Dit wordt een adviesorgaan van de AV. De leden van de AV-
commissie Financiën worden voor een termijn van drie jaar benoemd door de AV. Een rooster van aftreden wordt 
gefaseerd ingevoerd. De zittingstermijn wordt maximaal éénmaal verlengd. 
 
De taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de AV-commissie Financiën zijn als volgt: 
 

 Op mandaat van de AV toetst en beoordeelt zij de begroting van de KNKB en overlegt daaromtrent met 
het Hoofdbestuur en zonodig past het Hoofdbestuur de begroting aan; 

 Zij adviseert de AV schriftelijk over de begroting; 

 De begroting van het Hoofdbestuur en het advies van de AV-commissie Financiën worden tegelijkertijd 
aan de AV gepresenteerd; 

 Desgewenst licht de AV-commissie Financiën haar advies over de begroting op de AV mondeling toe; 

 De AV-commissie Financiën neemt kennis van de jaarrekening; 

 De AV-commissie Financiën kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het Hoofdbestuur over 
financieel gerelateerde onderwerpen. 

 
Het Hoofdbestuur stelt de volgende leden voor: 

 De heer mr. K.A.Breuker, woonachtig te Leeuwarden en aldaar notaris; 

 Mevr. J.N.Hijlkema, woonachtig te Grou en controller bij het Medisch Centrum Leeuwarden; 

 De heer H.J.Kemper, woonachtig te Damwoude en (financieel) toezichthouder bij de provincie Fryslân. 
 
Het Hoofdbestuur vraag de AV in te stemmen met het mandaat en de hierboven omschreven taak van de  
AV-commissie Financiën. Tevens vraagt het Hoofdbestuur in te stemmen met de leden die als zodanig zijn 
voorgesteld.   


