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Conceptverslag van de Algemene Vergadering van  
31 maart 2016, aanvang 19.30 uur in Recreatiecentrum Bloemketerp te Franeker 
 
Aanwezig hoofdbestuur: 

 W. Sinnema, voorzitter 

 A. Breeuwsma, penningmeester 

 T. Dijkstra, technische- en wedstrijdzaken 

 J. van Erve, PR en commerciële zaken 

 J. Siegersma, wallball en technische zaken 

 M. Bartels, juridische zaken 
Aanwezig bondsbureau: 

 G. Faber, bondsdirecteur 

 T. van der Meulen 

 N. Adema-Houthuijse (notulist) 

 M. Osinga (notulist) 
Aanwezige ereleden: 

 W. Brouwer 

 E.L. Vogels 

 T.R. Piersma 
Aanwezig PC-bestuur: 

 J. Westra, tevens erelid 

 S. Volberda 

 J. van der Veen 

 T. Bakker 

 I. Hellinga 
Aanwezige genodigden: 

 Bestuur Kaatsmuseum, J. Hiemstra, T. Kuipers en P. van Duinen  

 G.A. de Boer 
 
Verenigingen: 
Achlum, Amsterdam, Arum, Berltsum, Bitgum, Bolsward, Broeksterwâld, Cornwerd, Deinum, Dokkum, 
Dongjum, Dronryp, Easterein, Easterlittens, Ee, Exmorra, Franeker, Goutum, Grou, Harlingen, 
Holwerd, Hommerts-Jutrijp, Huizum, IJlst, Ingelum, Jelsum-Koarnjum-Britsum, Kimswerd, Lekkum, 
Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Minnertsga, Morra-Lioessens, Oudebildtzijl, Peins, Raerd, 
Reduzum, Ried, Schettens-Longerhouw, Schingen-Slappeterp, Sexbierum-Pietersbierum, Sneek, Sint 
Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Stiens, Tzum, Tzummarum, Weidum, Wergea, Wijnaldum, 
Winsum, Witmarsum, Wiuwert-Britswert, Wjelsryp, Wommels en Workum. 
 
Federaties: 
Menaldumadeel en Wûnseradiel. 
 
Afwezig m.k.: 
Verenigingen: Damwâld, Folsgare, Goënga, Groningen, Heerenveen, Hilversum, Húns-Leons, 
Leeuwarden, Lollum-Waaksens en Zweins. 
Federaties: Littenseradiel en Franekeradeel. 
 
Er zijn zevenenvijftig verenigingen aanwezig en twee federaties. Tien verenigingen en twee federaties 
hebben zich afgemeld. Zevenenvijftig verenigingen vertegenwoordigen honderdendrieënvijftig 
stemmen. 
 
1. OPENING  
De voorzitter Wigle Sinnema opent om half acht de vergadering en verwelkomt de leden, de 
bestuurders van verenigingen en federaties, de kaderleden, de ereleden, de leden van de Koninklijke 
Permanente Commissie en het bestuur van het Kaatsmuseum. 
 
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd: een nieuw bondsbureau, wijzigingen in het hoofdbestuur, 
aanpassingen aan de kaatshandschoen en er is een nieuwe site gemaakt. De basis is nu weer op 
orde.  
De regiobijeenkomsten hebben een goed beeld gegeven van wat er bij de verenigingen leeft. De 
komende tijd staat in het teken van ‘hoe nu verder met de kaatssport’. 
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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Ingekomen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van diverse verenigingen, ereleden en genodigden. 
 
Mededelingen: 
Nieuwe kaatsvereniging 
Er is een nieuwe kaatsvereniging bijgekomen. Dit is KV ‘Oer Alles Hinne’ uit Mijdrecht. De KNKB is blij 
weer een nieuwe vereniging te mogen verwelkomen. 
 
Communicatie 
Het bondsblad, de Wis In, is opgefrist en heeft een nieuwe naam gekregen. De eerste Keats! is 
uitgereikt aan dhr. Jan de Vries van hoofdsponsor St. FB Oranjewoud. Op 8 april valt deze Keats! bij 
de unieke adressen (± 9000) van alle KNKB-leden op de deurmat. 
In het najaar was al aangekondigd dat er een nieuwe website zou komen, omdat de huidige site 
absoluut aan vernieuwing toe was. Hier is de afgelopen maanden hard aan gewerkt. Vanmiddag is de 
website online gegaan, dus vanavond thuis allemaal kijken! 
Jan Braaksma gaat wedstrijdverslagen verzorgen op de site over de wedstrijden van de dames en 
heren hoofdklasse. 
 
Kaatshandschoen 
Er wordt dit jaar niets aan de kaatshandschoen gedaan. De controle zal wel verder verbeterd worden. 
Dit zal gaan gebeuren door het invoeren van een jaarmerk. Dit is zichtbaar voor de scheidsrechter, 
publiek en andere kaatsers.  
Tevens mag er niet meer gekaatst worden met een (nieuwe) kaatshandschoen voordat hij gekeurd is 
in Franeker. Daarom zal er tweewekelijks een handschoenkeuring gaan plaatsvinden. 
Het wisselen van kaatshandschoen mag vanaf dit seizoen alleen nog op de boven gebeuren. Dit is 
overzichtelijker voor de scheidsrechter en de werkgroep Kaatshandschoenen. 
Vanaf dit seizoen mag een niet-rankingkaatser een handschoen lenen van iemand die een 
goedgekeurde handschoen heeft. 
Er is een derde registratiehouder bijgekomen: dit is Cornelis Terpstra.  
 
Reglement 
Vorig jaar was er veel gedoe om de uitslag van één kaatswedstrijd. Er is nu in het kaatsreglement 
opgenomen dat de uitslag van de wedstrijd bindend is. Deze kan achteraf niet meer worden 
aangepast. 
 
Ondersteuning 
Het vernieuwde productenboek en het draaiboek wedstrijddag staan weer op de site. De verenigingen 
worden geadviseerd deze goed te raadplegen. 
Tevens staat het verenigingsondersteuningsteam weer voor u klaar. Heeft u vragen of ergens hulp bij 
nodig? Schakel het verenigingsondersteuningsteam in! 
 
Loting 
Vanaf dit seizoen zullen de lotingen van de rankingwedstrijden en de NK’s op het nieuwe 
bondsbureau plaatsvinden. Dit is op dinsdagavond om 20.00 uur en is openbaar, dus iedereen is 
welkom.  
 
Kaderkaarten 
We horen van de verenigingen dat er teveel kaderkaarten zijn. Het plan om de partnerkaarten te 
schrappen is voor dit seizoen van de baan. Eerst wordt er een vrijwilligersbeleid gemaakt. Aan de 
hand daarvan gaan we kijken in hoeverre het aantal kaderkaarten terug moet worden gebracht. 
 
Kaatsmuseum 
Het kaatsmuseum gaat 2 augustus open.  
 
Trainersfonds 
Uit de regioledenberaden is naar voren gekomen dat het moeilijk is om trainers te krijgen en de 
opleiding te betalen. Daarom is er een trainersfonds ingesteld. De KNKB betaalt de trainersopleiding. 
Verenigingen kunnen zo meer trainers aantrekken. De eis die verenigingen moeten stellen aan de 
cursisten is dat zij minimaal twee jaar trainingen zullen verzorgen bij de vereniging. Dit trainersfonds 
geldt eerst één jaar. 
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De vereniging Harlingen vraagt wanneer het trainersfonds ingaat. Geldt dit al voor degene die 
momenteel bezig is met een kaatstrainerscursus? 
Ja, dit geldt ook voor hen. 
 
Werving (club)scheidsrechters 
Door het verloop wordt het groepje KNKB-scheidsrechters erg klein. Daarom wil men uit de nieuwe 
aanwas van clubscheidsrechters de enthousiastelingen vragen om door te gaan met de 
scheidsrechtersopleiding van de KNKB. 
Voor de clubscheidsrechtersavonden zijn al 65 aanmeldingen, verdeeld over 5 avonden.  
 
Bobsport-campagne 
Riemke Schiphof van Sport Fryslân vertelt over de Bobsport-campagne. Verenigingen kunnen het 
Bobsport-promotieteam vragen om tijdens hun evenement de campagne te promoten. Tevens ligt er 
voor alle verenigingen een materiaalpakket klaar. 
 
3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 19 NOVEMBER 2015 
De vereniging Dronryp vraagt of er nog aanpassingen in het eenlingenbeleid zijn.  
Nee, het kaatsreglement blijft onveranderd. 
 
De vereniging Bolsward vindt de benamingen van personen in het verslag te formeel.  
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 
4. VERANTWOORDING 2015 
Het jaarverslag  
Het jaarverslag 2015 wordt vastgesteld. 
 
Jaarrekening 2015 
Alida Breeuwsma vertelt dat alle zaken op orde waren voor de accountant. Men is bezig om de 
efficiëntie nog beter te krijgen. Er is een lage debiteurenstand. 
Het jaar 2015 is afgesloten met een positief resultaat. Het resultaat is € 5.000,- boven de begroting. 
De baten en lasten zijn een ton lager geworden. Dit heeft te maken met het vervallen van VSK.  
Tevens zijn de sponsorinkomsten door de inzet van Nicole verhoogd. Ook heeft de KNKB weer een 
contract met hoofdsponsor St. FB Oranjewoud kunnen afsluiten. 
Andere kosten zijn hoger uitgevallen door o.a. de verhuizing naar Franeker en de vernieuwde website. 
Verder zijn er nog een aantal resultaat-neutrale mutaties. Er is geen subsidie meer voor VSK, maar er 
zijn ook geen gemaakte kosten. De begrote projectleider is niet aangenomen, maar daar hebben we 
dus ook geen subsidie voor gekregen. Er is een lichte daling in de verkoop van kaatsballen. Daardoor 
zijn er minder nieuwe ballen aangeschaft. 
De bestemmingsreserve van de bondspassen is niet meer van deze tijd. Daarom is deze veranderd in 
de post communicatie en automatisering. Tevens zijn er twee nieuwe bestemmingsreserves 
toegevoegd. Dit zijn: speciale evenementen en trainers/training. 
Het financiële ledenberaad is afgelast, omdat er maar twee aanmeldingen waren. 
Het positieve resultaat is toegevoegd aan de algemene reserve. 
 
De vereniging Amsterdam zegt dat het op de vorige AV al duidelijk was dat de sponsoring omhoog 
zou gaan. Tevens wil de bond weer een verlaging aanbrengen in de organisatiekosten. Is hier een 
ondergrens voor? 
Alida Breeuwsma zegt dat er altijd geprobeerd wordt te besparen op vergaderkosten en porti.  
 
De vereniging Dongjum vindt dat er niet € 10.000,- toegevoegd hoeft te worden aan het noodfonds, 
omdat de afdracht voor de verenigingen aan de KNKB weer gerelateerd wordt aan het ledenaantal.  
Alida Breeuwsma zegt dat dit eerst wel gebeurt voor het geval verenigingen op andere manieren in 
problemen komen. 
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De vereniging Bolsward vraagt hoe je ambities met betrekking tot wallball-activiteiten waar wilt gaan 
maken als je er geen geld voor over hebt om een kaatsmuur te realiseren.  
Alida Breeuwsma zegt dat hier € 20.000,- aan uit wordt gegeven en dat dit onder de gewone kosten 
staat. 
De vereniging Bolsward zegt dat zij alleen morele steun van de KNKB heeft gekregen voor de bouw 
van de kaatsmuur. Tevens kon er geen beroep worden gedaan op de landelijke organisatie 
‘sportimpuls’, omdat de KNKB hier niet bij is aangemeld. 
Wigle Sinnema zegt dat hij het tijdens de pauze met de vereniging Bolsward gaat bespreken. 
De uitkomst hiervan is: het bestuur gaat kijken of er alsnog gebruik gemaakt kan worden van de 
‘sportimpuls’ en de KNKB gaat een afspraak met Bolsward maken om dit punt nader te bespreken. 
 
 
Het hoofdbestuur vraagt om decharge voor de jaarrekening. 
Dit wordt, onder applaus voor Alida Breeuwsma, unaniem verleend. 
 
5. VOORSTEL WEDSTRIJDSTRAMIEN 
Tjeerd Dijkstra vertelt dat er, naar aanleiding van de regioledenberaden, op de najaars-AV besloten is 
dat er een werkgroep samengesteld zou worden voor het wedstrijdstramien. Met behulp van deze 
werkgroep is er een voorstel gekomen. 
 
Aantal parturen 
Vorig jaar waren er acht parturen op de hoofdklasse. Het voorstel is om dit bij de heren hoofdklasse 
en eerste klas in het weekend naar tien parturen te veranderen en doordeweekse partijen blijven dan 
acht parturen. 
Bij de dames hoofdklasse is het aantal gelijk gebleven. De dames eerste klas is in principe onbeperkt. 
Bij zeven wedstrijden is er de mogelijkheid om er een tweede klas naast te organiseren. 
 
Aanvangstijd 
Vorig jaar is er besloten om te kaatsen in dagdelen. Vanuit de verenigingen kwamen er veel 
tegengeluiden. Het voorstel is om de aanvangstijd aan te passen naar 11.00 uur. In de 
regioledenberaden kwam naar voren dat er toch meerdere verenigingen zijn die liever om 12.00 uur 
starten. Daarom konden verenigingen voor 14 maart aangeven of zij om 12.00 uur willen starten. 
De doordeweekse partijen starten om 15.30 uur, tenzij dit in verband met omstandigheden anders 
moet worden. 
 
Ranking en gestuurde loting 
De ranking zal blijven zoals deze in 2015 ook gehanteerd is. Er is gemiddeld één wisseling per 
wedstrijddag. Bij de heren kan dit enigszins wijzigen, omdat de hoofdklasse en eerste klas 
voornamelijk weer uit tien parturen gaat bestaan. 
De gestuurde loting zal blijven zoals deze in 2015 was. Bij de reguliere vrije formatie wedstrijden blijft 
het schema met de wisselende tegenstanders. Bij afwijkende wedstrijden wordt er één partuur per 
blokje van vier uitgezet. 
De PC bij zowel de dames als de heren is hier een uitzondering op. De Koninklijke PC heeft afgelopen 
winter aangegeven om terug te willen gaan naar de vrije loting. Argumenten hiervoor zijn: traditie, 
onvoorspelbaarheid en een mogelijke spannende wedstrijd tussen toppers ’s ochtends vroeg, 
waardoor het publiek eerder komt. 
De KNKB gaat hier mee akkoord. In navolging daarop wordt de dames-PC ook weer vrij geloot. 
 
Dames 30+ 
Er worden twee dames 30+ partijen georganiseerd. Wellicht zien we gestopte kaatssters weer vaker  
terug op de velden. 
 
FB Oranjewoud Cup 
De FB Oranjewoud Cup bracht niet wat het had moeten brengen. Daarom wordt er dit jaar geen FBO 
Cup georganiseerd. Er wordt ingezet op 2017 om met een beter alternatief te komen. 
 
Meer service aan publiek bij wedstrijden 
De verantwoordelijkheid meer service te bieden aan het publiek bij wedstrijden ligt bij ons allemaal. Er 
wordt een oproep gedaan aan de kaatsers om meer aan het publiek te denken. 
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Niet langer scheef opslaan 
Er mag niet langer scheef opgeslagen worden. De opslager mag wel scheef aanlopen, maar moet met 
zijn standbeen tussen de perklijnen staan op het moment van opslaan. 
 
Experimenten 
Om de kaatssport aan te passen aan de tijd, moeten er experimenten worden uitgevoerd. In 
Tzummarum op de heren 1

e
 klas zal gespeeld worden met de vereenvoudigde wedstrijdorganisatie. 

Er wordt nog met een vereniging gesproken om een wedstrijd heren vrije formatie met vrije opgave te 
organiseren waarbij er niet in één keer boven geslagen mag worden. 
 
De vereniging Weidum vraagt of twaalf parturen een uitzondering is. 
 
De vereniging Bitgum vraagt of de voorstellen in ieder geval drie jaar gelden. Indien er dan iets niet 
goed gaat, zitten de verenigingen er nog twee jaar aan vast. 
Tevens is de vereniging Bitgum vorig jaar toegezegd dat zij een Grand Slam met twaalf parturen krijgt. 
Blijft dat nu ook zo? 
Tjeerd Dijkstra  beantwoordt dat het wedstrijdstramien in principe voor drie jaar is. Daarmee willen we 
rust creëren. Indien er dusdanige afwijkingen of ontwikkelingen zijn, kan er worden ingegrepen. 
Gezien het feit dat de werkgroep gezegd heeft weer terug te gaan naar tien parturen, vervalt de 
toegevoegde waarde van wedstrijden met twaalf parturen. In 2016 zullen er daarom geen Grand 
Slams meer zijn. 
 
De vereniging Wergea vraagt of de dames hoofdklasse wedstrijd, mits er genoeg keurmeesters zijn, in 
drie perken kan. 
Tjeerd Dijkstra zegt dat dit besproken is in de werkgroep. De richtlijn is dat er zoveel mogelijk in twee 
perken gekaatst wordt, maar dat er bij bijzondere omstandigheden in meer perken kan worden 
gekaatst. 
 
De vereniging Sint Annaparochie wil graag een toelichting op de ranking bij de heren. Zijn er twee of 
drie uitgezette parturen? Wat wordt de reikwijdte van de keurmeester? Zit hij er alleen om de lijn te 
bewaken of wordt het een soort hulpscheidsrechter in verband met het wisselen van de 
kaatshandschoen? 
Tjeerd Dijkstra zegt dat er bij reguliere rankingwedstrijden geloot wordt conform schema. Bij een 
afwijkende rankingwedstrijd wordt er één partuur per blokje van vier uitgezet. 
De scheidsrechter is de baas van de wedstrijd. Het is aan de scheidsrechter om afspraken te maken 
met de keurmeester.  
 
De vereniging Mantgum zegt dat ‘scheef opslaan’ niet meer mag. Er worden geen hulplijnen gelegd in 
het veld. Wanneer is het ‘scheef opslaan’?  
Tjeerd Dijkstra zegt dat de aanloop wel scheef mag zijn, maar dat het standbeen bij de opslag recht 
tussen de perklijnen moet staan. Er is inderdaad afgesproken om geen hulplijnen te leggen. De 
afgelopen jaren is gebleken, bij de dames en heren 1

e
 klas, dat hulplijnen niet nodig zijn. Anders moet 

je weer een extra keurmeester op de hulplijnen zetten. 
 
De vereniging Winsum zegt dat je prima een prop op beide zijlijnen neer kan zetten. De keurmeester 
achter het perk kan dan zien of de opslager hiertussen opslaat.  
 
De vereniging Makkum vraagt om de voorstellen niet meteen drie jaar vast te leggen, maar na het 
kaatsseizoen te evalueren en dan vast te stellen of het drie jaar vastgelegd kan worden. 
 
Wigle Sinnema zegt dat de voorstellen in principe drie jaar gelden. 
 
De voorstellen worden aangenomen. 
 
6. VOORSTEL INSTELLEN AV-COMMISSIE FINANCIEN 
Wigle Sinnema vertelt dat er op de najaars-AV besloten is dat er nog maar één algemene vergadering 
per jaar is. Deze zal plaatsvinden in het voorjaar. De begroting moet van tevoren vastgesteld worden. 
In de voorjaars-AV wordt deze dan definitief vastgesteld. Daarom willen we een AV-commissie 
Financiën instellen. Graag willen we de volgende personen benoemen: Kanter Breuker, Janny 
Hijlkema en Henk Kemper. 
 



 Algemene Vergadering KNKB 31 maart 2016  6 

 

De vereniging Dongjum vraagt of er een datum ingepland wordt om overleg te hebben met de 
commissie. 
Wigle Sinnema zegt dat overleg alleen tijdens de AV kan. 
 
De vereniging Wergea vraagt of de verenigingen de begroting op tijd kunnen ontvangen. Dit vermijdt 
discussies achteraf. 
Wigle Sinnema zegt dat de begroting op hetzelfde moment vastgesteld wordt. De AV-commissie 
brengt een advies uit. In de voorjaars-AV wordt verantwoording afgelegd. Het gaat er om dat op 1 
januari gestart kan worden met de nieuwe begroting. 
 
Het voorstel wordt unaniem aangenomen. 
 
7. BESTUURSVERKIEZING 
Strafcommissie 
Kees Arendz is afgetreden als lid van de Strafcommissie. Marie Heida wordt voorgedragen door het 
Hoofdbestuur als nieuw lid van de Strafcommissie. Door applaus van de aanwezigen wordt Marie 
Heida aangenomen als lid van de Strafcommissie. Kees Arendz wordt door de voorzitter bedankt voor 
zijn werkzaamheden voor de Strafcommissie. 
 
Hoofdbestuur 
Lolke Jan Dijkstra stelt zichzelf kort voor.  
Door het applaus van de aanwezigen wordt Lolke Jan Dijkstra benoemd tot hoofdbestuurslid, 
portefeuille verenigingen en federaties. Hij krijgt het HB-speldje en een stoel achter de bestuurstafel.  
 
8. RONDVRAAG 
De vereniging Winsum bedankt de voorzitter voor de positieve sfeer en zegt dat de tekst op de 
schermen niet goed leesbaar is achter in de zaal. 
 
De vereniging Franeker zegt dat zij € 350,- licentiegeld betaalt aan de KNKB voor haar 
hoofdklassepartij. Hiervoor heeft ze de laatste drie jaar geen promotie gehad. Vroeger betaalde ze  
€ 0,25 per bezoeker. Met de regeling van vroeger was men € 25,- kwijt geweest. 
Een aantal jaar geleden is het museum als het ware afgestoten. Wij hebben de verplichting dat we het 
museum veel meer moeten ondersteunen dan dat we nu doen. 
Wigle Sinnema zegt dat voor het licentiegeld op de Omrop iedere week een spotje uitgezonden wordt.  
Het kaatsmuseum krijgt ieder jaar € 10.000,- van de KNKB. Tevens hebben veel verenigingen het 
museum gesponsord. 
 
De vereniging Ried vindt dat de NK’s evenredig verdeeld moeten worden. Er zijn weer veel grote 
verenigingen die een NK hebben gekregen. De kleine verenigingen moeten proactiever benaderd 
worden. 
Tjeerd Dijkstra zegt dat dit klopt. Deze verenigingen hebben zichzelf opgegeven. Voor het 
kaatsseizoen van 2017 willen we de (kleine)verenigingen actiever gaan benaderen. 
 
De vereniging Bolsward is het opgevallen dat een groot deel van de wedstrijden al ingevuld is voordat 
zij de aanvraag kan doen. Voor volgend jaar is al minimaal de helft van de 50+ partijen ingevuld. 
Geert Faber geeft aan dat de vereniging de partij aan moet vragen. De verenigingen die er nu al op 
staan, hebben dit ook gedaan. 
 
9. SLUITING 
Wigle Sinnema sluit de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst allen nog een 
fijne avond en wel thuis. 


