
 

 

 

Gespreksnotities regioledenberaden najaar 2017: 

Aanwezig in Raerd: 15 verenigingen en 2 federaties 

Voorstelronde aanwezigen en welke problematiek bij hen speelt: 

 

-minder jeugd op de training van de vereniging 

-meer regie op federaties, uniforme opgave en regels 

-bij overgang jeugd naar senioren haken te veel af 

-teruggang actieve leden 

-indeling federatie Súdwesthoek (opdelen in andere federaties?) 

-minder vrijwilligers 

-minder bestuursleden 

-kv te Skingen-Slappeterp heeft haar bestuur weer op orde! 

-een aantal verenigingen geeft aan dat het goed met hen gaat en dat zij geen speciale 

problematiek kennen.  

 

Meerwaarde KNKB – wat verwacht u van de KNKB? Wigle Sinnema 

Wat is de meerwaarde? Wigle Sinnema zegt dat hij hele lijsten kan opnoemen van 

activiteiten die de KNKB voor verenigingen doet, maar eigenlijk moet je het omdraaien. 

Zonder bond is er geen georganiseerde wedstrijdkaatsen mogelijk. Door organisatie houdt je 

met elkaar de kaatssport in stand. Dat is het uitgangspunt en daar hangt een kostenplaatje 

aan.  

Het antwoord van Pieter Breuker in een recent artikel op knkb.nl is een mooi voorbeeld. 

 

Besproken zijn de regels die federaties hanteren. Er zijn te veel verschillen. Betreffen veelal 

verschillen bij het regiokaatsen, niet elke federaties accepteert kaatsers uit andere 

federaties, niet overal digitale opgave, hoe ga je met geselecteerde KNKB-kaatsers om op 

de federatie enz. Hoe kunnen we uniformiteit bewerkstelligen? 

Antwoord: we gaan met de federaties in gesprek, onder meer op het Overkoepelend 

Overleg te Wirdum. 

In de zuidoosthoek van Friesland zijn verschillende kaatsverenigingen die niet lid van de bond 

zijn. Wat doen we daarmee? Reden is de ledenafdracht en de organisatie van een aantal 

verplichte KNKB-wedstrijden. 

Antwoord: we gaan contact zoeken met deze verenigingen en met hen bespreken wat we 

als KNKB voor hen kunnen betekenen.  

 

Begroting     Alida Breeuwsma 

Er is al een eerste gesprek met de AV commissie Financiën geweest, dit was positief. Zij zullen 

proberen voor de kerst advies uit te brengen. 



 

De afdracht blijft gelijk, er zijn wel minder leden maar het blijft binnen de bandbreedte. 

Voor de begroting zijn er een aantal grote uitgaveposten: 

- EK 2018 

- Kaatsacademie, trainingen worden ook in 2018 weer gratis aangeboden. 

 * Een vereniging geeft aan dat zij best zouden willen bijdragen aan de 

 trainersopleiding als er de garantie is dat die pas opgeleide trainer voor hen 

 behouden blijft en hun jeugd komt trainen. Waarschijnlijk hebben meer verenigingen 

 hier wel interesse voor.  Wigle geeft aan dat het gratis aanbieden van trainingen 

 tijdelijk is, het wordt ingezet om het trainersvak te promoten en weer meer trainers te 

 krijgen.  Een vereniging geeft aan dat wel gemonitord moet worden dat trainers bij 

 de vereniging gaan trainen en dat ze behouden blijven voor de kaatssport, anders is 

 het zonde van het investeerde geld.  

- De Keats! wordt vanaf 2018 niet langer 11 maal per jaar verspreid aan abonnementhouders 

maar wordt 4 maal verspreid aan alle leden. Het blad gaat hiermee ook een iets andere 

functie krijgen. Het doel is dat de bond beter kan laten zien waar het voor staat en dat de 

binding wordt versterkt. Netto kost dit nu 45.000 euro. Dit zou iets minder kunnen worden als 

grotere adverteerders worden binnengehaald.  Een vereniging geeft aan dat mogelijk een 

(jubilerende) vereniging ook wel interesse heeft hierin iets te betekenen en een sponsor kan 

aanbieden o.i.d. 

 

Niet langer een accountantsverklaring 

Op financieel gebied is verder een aandachtspunt dat we niet langer een 

accountantsverklaring kunnen krijgen tegen de prijs waarvoor dit de afgelopen jaren is 

gedaan. Door meer wettelijk verplichte regels gaat een accountantsverklaring wel tussen de 

20 en 25.000 euro kosten. Er wordt gekeken naar een tussenoplossing voor dit jaar waarbij er 

wel een accountant naar de jaarrekening kijkt en tevens een commissie te werk gaat, die 

dan op de ALV officieel benoemd moet worden.  

 Kan de AV commissie financiën dit er niet bij doen?  Dan heb je mogelijk te maken met 

belangenverstrengeling, zij hebben de begroting al goedgekeurd. De voorkeur van Alida 

Breeuwsma gaat uit naar een afzonderlijke commissie die de AV voorziet van een advies.  

 

 

Kaatsacademie    Afke Hijlkema 

Welke vereniging heeft wel eens gebruik gemaakt van de FB Oranjewoud Kaatsacademie? 

 2 verenigingen.  

  1 vereniging voor scheidsrechter 

  1 vereniging voor kaatstrainer en voor losse avonden zoals ‘besturen met een visie’ 

Er wordt opgemerkt dat de cursusavond ‘besturen met een visie’ goed was. 

 

Is er animo voor een bestuursavond, bijvoorbeeld met een Joop Alberda als spreker?  

 Een aantal verenigingen reageert positief, anderen reageren niet of hebben die behoefte 

niet. 

 

De cursussen/opleidingen worden gepresenteerd, inclusief de locaties. 

Er wordt geconstateerd dat het voor sommige vrijwilligers een drempel is om ergens (ver) 

naar toe te reizen, is een opleiding ‘aan huis’ mogelijk?  

 Ja, dit is mogelijk. Als er een groep van 4 of 5 geïnteresseerden is kan hiermee gestart 

worden. Dit zou dan vanaf maart kunnen. Wellicht dat dit ook interessant is voor een 



 

federatie.  

 

Ruerd Veldhuis (federatie Mid-Fryslân): Vernieuwend opleiden, wellicht een app ontwikkelen, 

een app waar technieken worden uitgelegd met filmpjes o.i.d. 

 

Johan Okkinga (Kaatsschool Arum): We moeten als kaatsscholen wel het algemeen belang 

dienen, wèl om tafel met elkaar. 

- Wellicht moeten we de selectietrainingen weer invoeren 

- De beste trainer moet bij de jeugd (jongsten) 

 

Vereniging uit Raerd geeft aan dat de kaatsschool ook negatief uit kan pakken voor de 

hoeveelheid jeugd bij een vereniging. De beteren gaan trainen bij de kaatsschool, voor de 

minderen blijven er niet genoeg kaatsers/vriendjes over om mee te kaatsen.  

Stelling: Een gediplomeerde kaatser is geen meerwaarde voor onze club 

  Wisselende reacties.  

         Een diploma zegt niet alles wordt aangegeven, verstand hebben van kaatsen wil 

 niet zeggen dat je dit over kunt brengen op de jeugd. Dit wordt gecounterd door te 

 stellen dat je van de opleiding wel mag verwachten dat die aandacht besteed aan 

 het kunnen overbrengen.  

          Iemand zonder diploma zou best heel geschikt kunnen zijn als trainer. 

Stelling: Het dalende spelniveau is het gevolg van slechte training 

 Over het algemeen wordt gesteld dat dit niet direct het geval is. 

 Oplossing: selectietraining?!? 

 Er speelt ook een mentaal aspect, op training laten sommige kaatsers een uitstekend 

niveau zien echter kunnen ze dit op de wedstrijden niet laten zien.  

Stelling: Mag je een KT3 of KT4 verplichten 2x per jaar bijscholing te volgen? 

 In het voetbal is dit heel normaal geeft een vereniging aan 

 Echter, het wordt mogelijk wel lastiger trainers te werven als je dit verplicht stelt 

 Je kunt mensen in ieder geval proberen hiervoor te motiveren 

 

 

Wallball/ Internationaal  Johannes Siegersma 

Het is een kleine olievlek dat zich steeds verder verspreid. 

Het afgelopen seizoen is er succesvol een dorpencompetitie georganiseerd, hier hebben zes 

dorpen aan deelgenomen, geprobeerd wordt dit volgend seizoen uit te breiden.  

Oproep: verenigingen in deze zaal met een muur kunnen zich ook aanmelden! 

TeamNL reist over twee weken af naar Colombia voor het WK. In totaal vliegen 27 mensen 

die kant op, waaronder 10 sporters, medische begeleiding, bondscoaches, HB-leden en 

overige supporters. De supporters en HB-leden betalen de reis volledig zelf.  

In 2018 vindt het EK in Franeker plaats. 

 

Keatsstêd    Monique Bartels 

Er is een stichting gevormd welke haar bezig houdt met Keatsstêd 2018. In deze stichting 

zitten Johannes Siegersma, Monique Bartels, Rinse Bleker, Ludwig Seerden, een afvaardiging 

van de PC en van het Keatsmuseum en European sports for all games. 



 

De Keatsstêd 2018 is gelinkt aan Kulterele Haadstêd 2018. Er zijn in de week van de PC allerlei 

activiteiten.  

- Maandag: Loting op het Sjûkelân 

- Dinsdag: Zachte Bal PC voor dames 

- Woensdag: PC 

- Donderdag e.v.: EK 2018 

De Waadhoeke-gemeenten dragen bij aan dit project.  

Er zal een wandelroute door de stad zijn met een bijbehorende app dat wijst op interessante 

kaatsgerelateerde plaatsen in de stad. 

 

Vereniging: Hoe krijg je de mensen hierheen? Krijgt het kaatsen hierdoor wel echt een 

gezicht? Het is wel een kans maar het gevaar ligt op de loer dat het toch een ‘intern’ feestje 

blijft. 

 

 

Wedstrijdagenda 2018  Geert Faber 

- De definitieve wedstrijdagenda wordt deze week naar de verenigingen gestuurd.  

- Voor de jeugd zal er in mei enkel op de zondag gekaatst worden, er zullen sowieso minder 

wedstrijden zijn voor hen, dit is uit een strategisch overleg naar voren gekomen.  

- De dames hebben weer een volledig gevulde kalender 

-4 maal 3 omlopen kaatsen op jeugdwedstrijden 

-2 regiowedstrijden 

- De wedstrijd aan Dongjum is vergeven aan Menaam, zij hebben dit al vorig jaar 

aangevraagd toen zij hoorden dat Dongjum mogelijk zou stoppen. Menaam wil dit weekend 

structureel aanhouden.  

Easterlittens heeft het weekend dit jaar (en mogelijk voor 1 jaar) ook aangevraagd. Zij 

kunnen nu het weekend van Menaam krijgen. Het is nog niet zeker of zij dit gaan invullen. 

Rond Pinksteren is er de Keatswike, dit jaar wordt deze aangevuld met het NK Junioren op de 

zaterdag. 

Lolke-Jan merkt op dat de commissie schoolkaatsen deze week heeft besloten dat de 

Keatswike te vroeg in het jaar valt om de finales voor het Provinciaal schoolkaatsen te 

kunnen organiseren. Dit zal nu plaats vinden op 20 juni. Mogelijk dat in de Keatswike wel de 

voorrondes van Franekeradeel gehouden worden.  

 Wergea: Er moet goed gekeken gaan worden naar welke voorrondes en waar. Neem je 

gemeentes, federaties of regio’s als uitgangspunt? Er verandert veel met de nieuwe 

herindelingen. 

 Lolke-Jan: de commissie is zeer actief met het contact zoeken met de verschillende 

contactpersonen en het bijwerken van de contactgegevens. Dit jaar zullen nog voornamelijk 

de oude gebieden gehanteerd worden.  

 

 

Uitvoeringsorganisatie  Geert Faber 

Het team op het bondsbureau is de afgelopen tijd behoorlijk vernieuwd. Deze worden even 

aangehaald.  

 

 

 

Sluiting door Wigle Sinnema (21.45u) 


