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Regioledenberaden 
 
De vier regioledenberaden (rlb’s) zijn weer achter de 
rug en ik kan zeggen dat het constructieve avonden 
waren. In een goede sfeer werden open discussies 
gehouden met in het bijzonder aandacht voor hetgeen 
bij de verenigingen en federaties leeft. Aan de hand van 
deze avonden gaat de KNKB bezig met nieuwe 
(beleids)plannen voor volgend jaar. Deze worden op de 
rlb’s van februari 2017 aan u gepresenteerd en dan 
verder inhoudelijk met u besproken. 
 
Het is natuurlijk moeilijk een complete samenvatting te 
geven, maar ik wil toch een paar onderwerpen naar 
voren halen: 
 
-Hoe gaan we verder met het werven en behoud van 
jongere leden? Hoe triggeren we ze voor de kaatssport? 
Deze vraag kwam op alle rlb’s terug. 
De KNKB heeft mevr. Baukje Wallendal opdracht 
gegeven dit nader te onderzoeken. Dit is eigenlijk een 
opdracht in de zin van ‘Transitie van de (kaats)sport’. 
We moeten in de toekomst rekening houden met 
veranderende wensen en eisen van de hedendaagse 
sporter. Als bond en verenigingen moeten we hier op 
inspelen.   

 
 

 

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.  

  
 Wedstrijdzaken 
 
De opgave voor de KNKB-wedstrijden zal worden vervroegd 
naar de maandagavond tot 19.00 uur. Dit heeft te maken 
met de werkzaamheden van de Jeugd-TC’s en de 
werkgroep Lotingen. Hun tijd tot 
woensdagavond/donderdagmorgen  
-tijdstip bekendmaking van de wedstrijdlijsten op de site- 
was nu te beperkt waardoor in een aantal gevallen e.e.a. 
niet op de juiste wijze plaats kon vinden.   
Om de opgavetermijn helder en eenduidig te houden is 
gekozen dit voor alle categorieën te laten gelden. 
 
Voorgesteld wordt bij de wedstrijden van de Heren, 
Junioren en Dames zijlijnen bij de opslag te leggen. Dit is 
voor de kaatser zelf en met name voor de scheidsrechters 
een erg nuttig hulpmiddel om een rechte opslag te 
bewerkstelligen. Zijlijnen ter lengte van een meter. Het is 
gebleken dat er geen extra keurmeester nodig is.  
Bij de jeugd is het rechte opslaan geen probleem. Daar blijft 
de opslaglijn over de gehele breedte van het speelveld van 
toepassing.   
Ook dit wordt een agendapunt in de rlb’s. 
 
Vrije reclame op afdelingshirts 
 
Een voorstel wordt ook het afschaffen van de 
reglementering over reclame op de afdelingshirts/broeken 
en trainingspakken op afdelingswedstrijden. Het wordt 
voortaan aan de verenigingen over gelaten in hoeverre en 
op welke wijze zij hun wedstrijdkleding er qua opdruk, 
kleuren  en reclame uit willen laten zien.  

  



 

 
-Ongewenst gedrag op de velden. Wat is hierin de rol 
van de vereniging in relatie met scheidsrechters, tc en 
natuurlijk ouders? Besloten is een soort protocol op te 
stellen wat men hierin van elkaar mag verwachten en 
wat elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
zijn.  
 
-Eenlingenbeleid. Voldoet het systeem aan de 
verwachtingen? Er waren dit jaar 24 eenlingen, maar in 
enkele gevallen was er kritiek. Deze kritiek wordt in 
eerste instantie besproken in de werkgroep Eenlingen 
waarna e.e.a.  in de rlb’s van februari 2017 een 
agendapunt gaat worden. 
 
-Tekort aan scheidsrechters. Binnen de KNKB worden 
deze winter  concrete plannen gemaakt om meer 
scheidsrechters te kunnen werven. 
 
-Gewezen is op de verenigingsondersteuners,  
draaiboek wedstrijddag, schoolkaatsen, Fryske sport yn 
dyn Klasse. Ik adviseer u hier gebruik van te maken! 
 
-Wat betreft de evaluatie met de kaatsers, hun 
opmerkingen worden besproken in verschillende 
werkgroepen, onder andere de wg Ranking. Zodra daar 
meer over bekend wordt, worden ze ingelicht. 
 

Gratis kaatstrainerscursussen 
 
Ook volgend jaar blijven de cursussen voor 
trainersdiploma’s door de KNKB vergoed. 
 

 
 

Begroting KNKB en AV commissie Financiën 
  
Het hoofdbestuur is veelvuldig bezig geweest -met name de 
penningmeester- om de begroting op te maken. Nieuw 
hierin is dit jaar de rol van de AV commissie Financiën.  Deze 
driekoppige commissie zal in eerste instantie -indien zij 
akkoord gaat- mandaat verlenen aan het HB om per  
1 januari 2017 met deze begroting van start te kunnen gaan. 
Zij gaan tevens de verenigingen voorzien van advies. Op de 
AV van 16 maart vindt de finale besluitvorming hieromtrent 
plaats. 
 

NK Senioren in 2017 weer op het Sjûkelân 
 
De werkgroep NK Senioren is met een aantal 
hoofdbestuursleden van start gegaan met de voorbereiding 
van de NK Senioren Heren. Deze gaat op Pinkstermaandag  
5 juni plaatsvinden en het Sjûkelân gaat hier weer onderdeel 
in vormen.  
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