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Verslag van de Algemene vergadering van 22 november 2012,  
aanvang 19:30 uur in Tulip Inn De Valk te Franeker 
 
Aanwezig hoofdbestuur: 

 S. Saakstra, voorzitter 

 S. Groustra, penningmeester 

 T. Dijkstra, wedstrijdzaken 

 B. Blümers, sponsoring & marketing 

 A. Weiland, breedtesport / verenigingen 
Aanwezig bondsbureau: 

 R. Ahlers, bondsdirecteur 

 E. Seerden-Wagenaar 

 T. v.d. Meulen 

 Y. Broersma - Van Noord 

 A.H. Helvrich – Riem, notulist 

 M. Gerlofsma, stagiaire 
Aanwezige ereleden: 

 W. Brouwer 

 U. van Dijk 

 G. Hoekstra 

 Th.R. Piersma 
Aanwezig PC bestuur: 

 J. Westra, tevens erelid 

 Th. Bakker 

 J. Bosgra 
Aanwezige genodigden: 

 T. Boomstra 

 F. Dijkstra 

 J. van der Meij 

 J. Dijkstra 
 
Verenigingen: 
Achlum, Anjum, Arum, Bitgum, Burgwerd, Damwald, Deinum, Dongjum, Drachten, Dronryp, 
Easterein, Easterlittens, Easterwierrum, Ee, Ingelum, Exmorra, Franeker, Grou, Hallum, Hartwerd, 
Holwerd, Hommerts-Jutrijp, Huizum, Huns-Leons, Kimswerd, Leeuwarden, Makkum, Mantgum, 
Marsum, Midlum, Minnertsga, Morra-Lioessens, Oude Leije, Peins, Pingjum, Reduzum, Ried, 
Scharnegoutum, Schettens-Longerhouw, Schingen-Slappeterp, Sexbierum, Sneek,  
St. Annaparochie, St. Jacobiparochie, St. Nicolaasga, Stiens, Ternaard, Tzummarum, Wier, Winsum, 
Witmarsum, Wommels, Workum, Wijnaldum en IJlst. 
 
Federaties: 
Barradeel, Franekeradeel, Littenseradiel, Mid Fryslan, Sneek e.o., Wunseradiel/Bolsward/Workum 
en Zuidwesthoek.  
 
Afwezig m.k.: 
Amsterdam, Broeksterwald, Buitenpost, Cornwerd, Dokkum, Ferwert, Heerenveen, Hilversum, 
Menaam, Oude Bildtzijl, Reahus-Turns, Schalsum, Tzum, Wolsum, Federatie Dongeradeel. 
 
Er zijn vijfenvijftig verenigingen aanwezig en zeven federaties. Veertien verenigingen hebben zich 
afgemeld. Vijfenvijftig verenigingen vertegenwoordigen honderd negenenveertig stemmen van de in 
totaal honderd drieëntwintig verenigingen. 
 

1. OPENING 
De voorzitter opent om half acht de vergadering met een welkom aan de vertegenwoordigers van de 
verenigingen en federaties, de ereleden, verenigingsconsulenten, kaderleden, leden van de 
Koninklijke Permanente Commissie, genodigden en de pers.  
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2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN 
Ingekomen: 
Er is bericht van verhindering ontvangen van; 
de genodigden van NOC*NSF, de heren René Lammers en Koen Mühlradt.  
de ereleden K. Vellinga en S. Saakstra. 
De VVK vraagt de vergadering toestemming tot spreekrecht. De vergadering heeft hiertegen geen 
bezwaar. 
 
Mededelingen: 
Fryske Olympiade: De Stichting Fryske Olympiade wil drie Friese buitensporten uitdragen op 14 en 
15 juni 2013. Deze Olympiade start op vrijdag met activiteiten voor de jeugd. Ook het kaatsen wordt 
hierbij betrokken. De stichting verwacht 3.000 bezoekers met een uitloop tot 10.000. 
Terugblik WK Kaatsen: Het WK was sportief gezien een geweldig succes. Het onderdeel 
muurkaatsen moeten we verder op de kaart zetten. Financieel is het evenement positief, in ieder 
geval zonder verlies verlopen. 
Onderzoek: Er wordt door René Lammers van NOC*NSF een onderzoek gedaan naar het 
functioneren van de bondsorganisatie met specifieke aandacht voor het bondsbureau. De werkdruk 
is erg hoog. René Lammers komt na zijn onderzoek met een advies. 
Zachte bal: Op 18 mei en 26 mei 2013 organiseren de verenigingen Tzummarum en Ried een 
afdelingswedstrijd met zachte bal. Er zijn vast en zeker nog meer initiatieven. 
Voorstellen: De verenigingen Dronryp en Makkum hebben twee voorstellen ingediend voor de AV. 
Het eerste voorstel heeft betrekking op het scheef opslaan. Dit verzoek is voor deze AV te laat 
binnengekomen en wordt doorgeschoven naar de AV in april 2013. Het tweede voorstel is geen 
voorstel maar een verzoek om de aangiftedatum te verplaatsen naar dinsdag 19.00 uur. Dit is een 
uitvoeringsbesluit dat wordt meegenomen in de evaluaties.. 
Sport Impuls: Betreft aanvragen op verenigingsniveau om in aanmerking te komen voor subsidie bij  
samenwerking met andere verenigingen. Vooral wanneer kaatsverenigingen kunnen samenwerken 
met andere sportaanbieders om de doelgroepen te bereiken. Hier liggen bijvoorbeeld mooie kansen 
met het muurkaatsen en het kaatsen met de zachte bal. De bewezen interventie “Spelend leren 
kaatsen” met de dvd “kaatsen met de zachte bal” staat namens de KNKB op de menukaart van de 
sportimpuls.. 
Veilig Sport Klimaat: De eerste acties lopen. In het kader van bewustwording start een cursus op 26 
november a.s. met een training coaching. Een cursus mentale weerbaarheid en besturen met een 
visie liggen klaar voor geïnteresseerde verenigingen.. Er hoeven slechts 5 verenigingen te zijn die 
zich hiervoor aanmelden en een cursus kan worden opgestart.. 
Een verklaring omtrent gedrag geldt ook voor verenigingen bij aanvaarding van een trainer. Hiervoor 
is advies gevraagd aan bondsarts Frans Nijman. Begin 2013 komt hier meer informatie over. 
 

3. VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 3 APRIL 2012 
De vereniging Dongjum verzoekt het verslag uiterlijk twee tot drie weken na de vergadering bekend 
te maken. Het verzoek wordt meegenomen. 
Het conceptverslag wordt verder zonder vragen en of  opmerkingen door de vergadering 
goedgekeurd. De voorzitter bedankt de notulist voor de verslaglegging. 

 
4. VASTSTELLEN BEGROTING 2013 

De heer Groustra geeft een toelichting op de begroting voor 2013. Voor het Technisch Ledenberaad 
is slechts één aanmelding binnengekomen en is daarom niet doorgegaan. De penningmeester vindt 
dit jammer. 
De vereniging Sint Annaparochie: Vraagt naar de positieve reservering van de investeringen. Vraagt 
tevens naar de besteding van de NOC*NSF subsidies, de verhoging van de personele kosten, de 
uitbreiding van kosten van vast dienstverband en de langdurige verplichtingen.   
De vereniging Holwerd vraagt naar de voortgang bij de hoofdsponsoring naar aanleiding van de 
overname van de Friesland Bank.  
De heer Groustra geeft aan dat de continuïteitsreserve van € 0 naar € 300.000 is gegaan. De 
salarispost heeft betrekking op minder uitgaven voor personele kosten.  
Mevrouw Blümers geeft een toelichting op de voortgang van de hoofdsponsoring door de Friesland 
Bank. Er is nog een doorlopend contract tot 1 januari 2014. Voor het vervolg praat het hoofdbestuur 
met de Stichting Fryslan Boppe. Deze Stichting vindt het kaatsen belangrijk en wil het blijven 
ondersteunen.  
De vereniging Sint Annaparochie vraagt nogmaals naar het vast dienstverband van 1 fte. De heer 
Saakstra geeft aan dat het zo is als het er staat. 
 
De vergadering gaat unaniem, bij handopsteken, akkoord met de begroting 2013. 
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De vergadering stemt eveneens, zonder tegenstemmen, in met de verhoging van het 
abonnementsgeld van de WIS IN en de tarieven voor 2013.    
 
 

5. VASTSTELLEN VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN 
a. Missie en visie 
 
De voorzitter geet een korte uitleg bij het meerjarenbeleidsplan.  
De KNKB heef drie ambities; het vergroten van de kaatssport, het verbeteren van de technische 
ontwikkeling en het versterken van de infrastructuur.  
De boodschap van de verenigingen en kaderleden die op de Roadshows aanwezig waren, is dat de 
KNKB voor minder regels moet zorgen en meer verantwoordelijkheid bij kaatser en vereniging moet 
leggen. De verenigingen willen dit ook. De vereniging is de basis en zorgt voor de binding binnen de 
bond. De uitkomst van de Roadshow staat, samen met de evaluaties met verenigingen, het kader en 
het rapport van Tjisse Wallendal, model voor de uitkomsten zoals in het beleidsplan opgenomen. De 
uitdagingen proberen met elkaar te realiseren. 
 
De vereniging Huns-Leons vraagt wat er wordt bedoeld met een compactere ALV? Komen er 
middelen bij? Verzoekt de tabel wat compacter te houden. Wat is het gewenste beeld? 
De vereniging Bitgum vraag om bepaalde regels te structureren op de Algemene Vergadering, meer 
over te hevelen naar de federaties en graag veranderen: Ranking KNKB + kaatsers. Wil de 
vermelding van de vereniging erbij. 
De vereniging Sint Annaparochie noemt de knelpunten; primair prijzen kaatsen, opleiding in verband 
met het scheidsrechters tekort. De handschoen als zijnde ”kaatsdoping” weer goed krijgen. Voor 
iedereen moet de handschoen hetzelfde zijn. 
De vereniging Dongjum vindt alles zo vaag. Met de begroting wordt ingestemd door alleen maar “ja” 
te zeggen. 
De vereniging Holwerd: De kaatser staat centraal en bepaalt zelf naar welke wedstrijd hij gaat en op 
basis van de ranking mee kaatst en alleen ABC prijzen. 
De heer Saakstra geeft aan dat het Beleidsplan, het te voeren beleid voor de komende jaren in 
hoofdlijnen aangeeft. In het jaarplan, dat ook altijd aan de AV wordt voorgelegd, worden de concrete 
plannen opgenomen. Beleidsmatig wordt een belangrijk voorstel daaruit later altijd nog weer aan de 
AV voorgelegd. Je zegt nu als vergadering ja tegen dat beleid voor de komende jaren.  
De vereniging Huns-Leons wil de bijeenkomst wat interactiever, sneller en vlotter besluiten. De koers 
later vaststellen, wat wel en niet goed is. Middelen voor de regio. Een goede opleiding met meer 
middelen. De ambities bevatten nu geen concreet voorstel. De ambitie is, meer mensen op de 
velden te krijgen. 
De heer Dijkstra laat weten dat, bij de Ranking met de kaatsers, de verenigingen nu al worden 
vermeld. De kaatsers praten mee. Zo ook bij bijvoorbeeld het aantal deelnemende parturen. 
Bespiegelingen naar de toekomst. 
 
2

e
 ronde 

De vereniging Huns-Leons wil dat de Algemene Vergadering toegankelijk is voor iedereen. Het 
rapport van Tjisse Wallendal is gemaakt zonder ruggenspraak, de Bond heeft meer leden, zij kiezen 
het bestuur en de besluiten worden door de leden genomen.  
De vereniging Sint Annaparochie vindt het antwoord wat te vrijblijvend. Het duurt onnodig veel te 
lang. 
De vereniging Bitgum meldt dat in speerpunt 11 het arbitragebeleid is opgenomen. De 
wedstrijdagenda geeft aan dat er twee wedstrijden zijn voor de heren en dames en zij willen naar 
Bolsward. Wat als er te weinig kaatsers zich opgeven? 
De vereniging Holwerd: De kaatsers mogen zelf bepalen waar zij willen kaatsen. Hoe komt het met 
de merkepartijen? Voor de voortgang van deze partijen moet goed gewaakt worden. 
De heer Saakstra antwoordt dat we slagvaardiger tot een besluit moeten komen. Voorstellen 
indienen en er op reageren. Het rapport van Tjisse Wallendal is zonder last of ruggespraak 
samengesteld. Er zijn nog helemaal geen besluiten genomen als het gaat om het ja of nee instellen 
regio’s. Er is een werkgroep die daar over aan het nadenken is. Als er een voorstel komt, dan kan de 
AV alsnog daarover besluiten. 
De vereniging Sint Annaparochie wil dat het in duidelijker taal wordt verwoord. Het beleidsplan wordt 
opgesteld voor vijf jaar. Het jaarplan wordt nader benoemd met de actiepunten en is een afgeleide 
van het meerjarenbeleidsplan. 
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De heer Saakstra antwoordt dat de ranking niet bedoeld is weer te geven welke vereniging of 
kaatser belangrijker is. De ranking is belangrijk voor het selecteren van kaatsers. Het systeem moet 
goed transparant zijn voor het selecteren voor wedstrijden.  
Het beleidsplan 2013 – 2017 wordt zonder tegenstemmen aangenomen. Met dank aan de heren 
René Lammers (NOC*NSF) en Geert van Tuinen. 

 
 
6.  VASTSTELLEN Jaarplan 2013 

Er wordt een projectorganisatie benoemt om het muurkaatsen, dat tegenwoordig internationaal Wall 
Ball heet opnieuw “op te bouwen”. Er is een reeele kans dat Wall Ball Olympisch kan worden en dan  
moeten we daar nu al hard aan werken. Er wordt rond 1 januari 2013 een begin gemaakt. Verder 
komt de Roadshow weer naar u toe, met onderwerpen als samenwerking van verenigingen en waar 
kan de bond mee helpen? De NK’s worden opgepimpt om meer publiek aan te trekken. Bijvoorbeeld 
door een dweilorkest aan te trekken. 
Het Jaarplan wordt zonder tegenstemmen vastgesteld. 

 
7. STAND VAN ZAKEN SPEERPUNTEN 2012 

De speerpunten zijn een weergave van de voortgang van het jaarplan. 
 

8.  RONDVRAAG 
De vereniging Leeuwarden vraagt expliciet naar de status van de Rengersdag. Dit naar aanleiding 
van het gebruik van gele lijnen bij de PC. De vereniging had graag een terugkoppeling gehad. Wat 
betreft de loting voor de Oldehove partij had de vereniging eveneens een terugkoppeling willen 
hebben. Tevens is de vereniging bezorgd over een teveel aan activiteiten. Het kaatsen met de 
zachte bal, de Friesland Bank Cup en de Kippetjespartij die tegelijk met de Oldehove partij was 
waardoor er volgens de vereniging minder toeschouwers waren. 
De heer Dijkstra geeft aan dat het punten van aandacht zijn. We zijn blij met activiteiten maar wil 
liever geen regulerende rol. De “overkill” heeft de aandacht. 
De voorzitter geeft aan dat selectiespelers niet aan wilde partijen mogen meedoen. 
 
De vereniging Beetgum meldt dat tijdens de Fryske Olympiade op 14 en 15 juni 2013 twee NK’s 
worden georganiseerd. Hier moet rekening mee worden gehouden. 
De heer Dijkstra laat weten dat de hoofdklassers op deze Olympiade kaatsen. Er zijn twee NK’s voor 
de jongens en meisjes categorieën. Voor de hoofdklassers is hier rekening mee gehouden. 
 
De vereniging Sint Annaparochie ziet graag dat de junioren categorie wordt toegevoegd aan de 
Friesland Bank Cup. 
De voorzitter geeft aan dat het verzoek wordt meegenomen bij de evaluatie.. 
 
De vereniging Dongjum vraagt naar de brief met informatie betreffende zelf loten. Het dameskaatsen 
moet een promotie zijn voor de Dames PC. De vereniging wil graag twee cycli in plaats van 3 voor 
de dames. Dat geeft meer rust voor de kaatssters. Bij een cycli zijn ze verplicht om bij elkaar te 
blijven. De vereniging geeft aan dat op 26 mei een zachte bal wedstrijd in Ried wordt gehouden en 
dat dit tegelijker tijd met hun heren hoofdklasse wedstrijd is. Vindt dit niet prettig. 
 
De heer Dijkstra geeft aan dat de verenigingen voor 1 december a.s. moeten aangeven dat zij zelf 
willen loten. Er is veel commotie over het dameskaatsen. Het beleid bij de dames wordt op dezelfde 
wijze uitgevoerd als bij de heren. Initiatieven bij de heren worden ook meegenomen bij de dames. Er 
moet stringenter worden gecommuniceerd bij de dames. Het dames kaatsen moet op de aandacht 
blijven behouden. Onduidelijk is nog op welke manier de wedstrijden met de zachte bal onder de 
aandacht worden gebracht in relatie tot de wedstrijdagenda en de website van de KNKB. De 
opmerking over “concurrentie” wordt daarbij betrokken. 
 
De vereniging Skingen-Slappeterp organiseert een 50+ partij en vraagt of de regels die de 
scheidsrechters gebruiken ook op de site vermeld kunnen worden. Vraagt tevens naar de 
toegankelijkheid van de toiletvoorzieningen voor het publiek. Ook bij de NK’s. 
De heer Saakstra antwoordt dat de regels eerst zullen worden geïnventariseerd en beoordeeld 
alvorens te worden gepubliceerd. De oproep geldt ook voor verenigingen en de bond? 
 
De vereniging Huizum geeft aan dat in de wedstrijdagenda voor de heren hoofdklasse de 
wedstrijdvorm blanco is. Geen reactie ontvangen en is nu ingevuld. De proef is eenmalig? Wat is het 
beleid?  
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De heer Dijkstra laat weten dat de vorm blanco is voor uitnodigingswedstrijden. Er zijn meer 
uitnodigingswedstrijden dan vrije formatie. Voor de blanco invullingen zijn nog een groot aantal 
zaken voor die geëvalueerd moeten worden. De verenigingen kunnen hier bij toerbeurt een rol in 
spelen.  
 

9.  SLUITING 
 
De voorzitter sluit om kwart voor tien de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en 
wenst allen wel thuis. 


