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Vergaderingen 
 
Voor uw agenda: 
 
Overleg verenigingen die een Dames of Heren 
hoofdklaswedstrijd  organiseren: 
3 oktober, 19.30 uur te Minnertsga  
 
Regioledenberaden (aanvang 19.30 uur) 
25 oktober Ferwert 
27 oktober Exmorra 
1 november Tzummarum 
3 november Wergea 
 
In het kader van het nieuwe besluitvormingsproces 
nodigen wij u van harte uit om één van deze 
overleggen bij te wonen. Afgelopen jaar werden deze 
regioledenberaden goed ontvangen. Er is voldoende 
ruimte om verenigingsonderwerpen te bediscussiëren 
en er is meer interactie en onderlinge binding dan op 
de ‘oude’ ledenberaden. Het belangrijkste punt in 
deze vergaderingen is opnieuw de vraag wat er bij de 
verenigingen (zowel groot als klein) leeft en wat de 
KNKB kan of moet doen om de ondersteuning te 
vergroten.  
 
Algemene ledenvergadering (aanvang 19.30 uur) 
16 maart 2017   
Recreatiecentrum Bloemketerp te Franeker 
 
 

Gratis kaatstrainerscursussen 
 
Er zijn al 16 aanmeldingen voor de cursus Kaatstrainer 
3, die vanaf 4 oktober van start gaat in St. Anne. 
Aanmelden is nog mogelijk. Zie onderstaande link. 
http://www.knkb.nl/pageid=13338/Opleidingen.html 
 
Kaatstrainer 2 cursussen in 2017 
In het voorjaar van 2016 hebben wij op vier  
 

 

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.  

  
 Facturatie Wedstrijdzaken 
 
Uiterlijk de eerste week van oktober ontvangt u de facturatie 
van de kosten rond de KNKB-wedstrijden (scheidsrechters, 
masseurs e.d.) van Tetman van der Meulen.  
 
 

Evaluaties 
 
De evaluaties over afgelopen seizoen zijn alweer begonnen. 
Die met de commissies/werkgroepen en de kaatsers hebben 
alweer plaatsgevonden. De ingebrachte onderwerpen zullen 
worden besproken op het overleg met de verenigingen die 
een hoofdklaswedstrijd organiseren en op de 
regioledenberaden.   
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verschillende locaties (St. Annaparochie, Morra, Balk 
en Berlikum) een Kaatstrainer 2 cursus mogen 
verzorgen. In totaal hebben er zo’n 40 enthousiaste 
liefhebbers deelgenomen aan deze cursus die opleidt 
tot assistent-kaatstrainer. In het voorjaar van 2017 
hopen wij weer op minimaal twee locaties de 
Kaatstrainer 2 cursus te kunnen organiseren. Heeft u 
interesse of weet u een geschikte locatie? Neem dan 
contact met ons op! 

 
 

Ontwikkelgroep Kaatsacademie 
 
De afgelopen maanden is er door de ontwikkelgroep 
van de FB Oranjewoud Kaatsacademie gewerkt aan 
het door ontwikkelen van het huidige cursusaanbod. 
Binnen de ontwikkelgroep is er een sterke wens om 
naast de huidige trainer/coach cursussen te komen 
met een programma dat reeds gediplomeerde 
trainer/coaches in staat stelt kennis te maken met de 
nieuwste inzichten m.b.t. het trainen en coachen van 
kaatsers. De eerste stappen om dit te kunnen 
realiseren zijn inmiddels gezet. Zo zijn ze we doende 
het trainer/coach bestand te actualiseren en ligt er een 
concept voor een eerste avond klaar. 
 

 
 

Te kort aan scheidsrechters! 
 
Afgelopen jaar zijn verschillende acties ondernomen om het 
aantal scheidsrechters te vergroten, helaas heeft dit niet 
geleid tot het gewenste resultaat. Ook dit jaar nemen  weer 
een aantal scheidsrechters afscheid en blijft het 
scheidsrechterskorps ondanks een aantal nieuwelingen nog 
steeds te klein.  
Dit probleem gaat deze komende periode intensief worden 
opgepakt, want we kunnen absoluut niet zonder 
leidsmannen en leidsvrouwen. 
 
 

Ziekte Geert Faber 
 
Helaas ben ik vanwege ziekte een tijd uit de running 
geweest. Afgelopen week ben ik weer een aantal uren gaan 
werken en hoop in de komende tijd mijn functie weer in het 
geheel op te pakken. Heel hartelijk bedankt voor de 
belangstelling  in de zin van telefoontjes, mails en kaarten.  
Hopelijk tot een spoedig weerzien.  
 
G. Faber 

 


