					

					

JAARVERSLAG

KNKB 2015

Voorwoord
Het jaar 2015 gaat de boeken in als het jaar van de vernieuwingen.
Dit heeft te maken met de uitvoering van het huidige Meerjarenbeleidsplan.
Na verschillende jaren de diverse onderwerpen te hebben voorbereid, kwam in 2015
de daadwerkelijke uitvoering tot stand. Het wedstrijdstramien werd aangepast en
experimenten werden doorgevoerd op het gebied van minder lange kaatsdagen,
snellere wedstrijden, kaatsen op eigen niveau en kaatsen in de regio.
Naast het wedstrijdstramien is er aandacht gegeven aan het gelijktrekken van regels tussen de dames
en herencategorieën. Het instellen van de Keatsoff bij de dames is hier een voorbeeld van.
Daar waar kon, is het Kaatsreglement gedereguleerd. Het eenlingenbeleid, de vrije opslag bij de jeugd
en het instellen van een vereenvoudigde wedstrijdopzet bij de categorieën Jongens en Meisjes werden
bewerkstelligd.
Ook werden na een uitgebreide evaluatie de ranking en de gestuurde loting vereenvoudigd. De gestuurde loting veranderde zodanig dat op de PC in 2015 de vier hoogst gerankte parturen werden uitgezet.
Dit besluit werd overigens niet overal even enthousiast ontvangen.
Nieuw was ook de werkgroep Wedstrijdstramien en het overleg met de ‘kleine’ verenigingen. Tevens
waren er vernieuwingen op het vlak van het Hoofdbestuur. Liefst vier nieuwe Hoofdbestuursleden konden worden verwelkomd.
Ook is in 2015 de besluitvormingsstructuur binnen de KNKB sterk veranderd. Om de verenigingen
beter te betrekken bij de besluitvorming zijn regioledenberaden ingesteld. Het doel is dat per jaar, her
en der in het kaatsgebied, acht dergelijke vergaderingen worden gehouden. Daarentegen wordt slechts
eenmaal per jaar (in het voorjaar) de Algemene Ledenvergadering gehouden. Hierdoor komt
er meer tijd om in de winterperiode het nieuwe beleid voor te kunnen bereiden.
Nieuw is ook de contributieafdracht. Na 2010 was deze niet meer gewijzigd of aangepast. Hier is veel
aandacht aan besteed waardoor het voorstel op de AV vrij snel kon worden aangenomen. Het nieuwe
systeem is gebaseerd op solidariteit: met elkaar de lasten dragen.
Voor het eerst zijn in het wedstrijdseizoen de wedstrijdgerelateerde werkgroepen (TC, werkgroep
scheidsrechters, werkgroep Lotingen, Reglementencommissie enz.) een aantal keren met elkaar in
overleg gegaan. Dit om de werkzaamheden beter op elkaar af te stemmen.
Eveneens is veel aandacht besteed aan het voeren van zuinig beleid, waardoor de jaarrekening weer
zwarte cijfers toont. Verder is zowel de financiële- als de andere bondsadministratie prima op orde.
2015 was het laatste jaar van de licentiehouders kaatshandschoenen. Door de vrije marktwerking is de
structuur veranderd in geregistreerde kaatshandschoenen-makers.
Verder is er nogal geïnvesteerd in zaken als de kaatsactiviteiten tijdens Culturele Hoofdstad 2018, het
internationale team Llargues en Wallball (Team NL), het vernieuwen van de website knkb.nl en het
bondsorgaan Wis In. Daarnaast was er de prachtige wisselwerking met de sponsors, Club van Tien en
de netwerkbijeenkomsten (ook nieuw!). Als laatste wil ik het nieuwe bondsbureau noemen. Het is een
prachtige locatie geworden met een schitterende uitstraling.
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Het aantal schoolkaats-projecten is explosief gegroeid
tot een aantal van boven de
200 in Fryslân.
Foto: Suwarda Vis

In dit voorwoord wil ik ook de inzet van onze vrijwilligers en sponsors benadrukken. Zij die, op welk
gebied dan ook, iets voor het kaatsen hebben betekend: heel veel dank daarvoor!
In het bijzonder wil ik hier de medewerkers van het bondsbureau aanhalen. Ze hebben naast hun
reguliere werkzaamheden alle veranderingen mee begeleid. Ze hebben het afgelopen jaar, met veel
motivatie, prima werk geleverd. Nicole, Maaike en Tetman, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!
Kenmerkend voor een jaarverslag is de opsomming van feiten.
Bovenstaande opsomming betekent dat er veel gerealiseerd is dit jaar, een teken dat de KNKB volop
in beweging is. Begin 2016 wordt het nieuwe wedstrijdstramien vastgesteld en dan wordt het tijd te
oogsten, om met elkaar goede en aantrekkelijke wedstrijden te organiseren.
Ik heb er veel vertrouwen in dat deze nieuwe ontwikkelingen zullen leiden tot een welkome stabiliteit
in het reilen en zeilen van de bond. Dat is ook nodig, want er staan alweer andere uitdagingen te
wachten. Een veranderende sportbeleving/cultuur en teruglopende ledenaantallen zijn al gaande.
Traditionele sportorganisaties en verenigingen moeten zich ontwikkelen om te voldoen aan de vraag
van de hedendaagse sporter, waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat men zijn hele leven lid blijft
van een (kaats)vereniging.
We krijgen te maken met een teruggang van inkomsten, doordat subsidies teruglopen, waardoor we
op zoek moeten naar andere financieringsbronnen.
Efficiëntie en effectiviteit moet rigoureus worden toegepast en allerhande samenwerkingsverbanden
met andere (sport)organisaties en (sport)verenigingen moeten vanzelfsprekend worden. De KNKB en
haar verenigingen moeten hiervoor openstaan om bestendig de toekomst in te gaan. Niet eenvoudig,
maar wat een mooie uitdaging!
G. Faber,
directeur KNKB
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Colofon
Uitgave: Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB)
Sjaardemastraat 15, 8801 KW Franeker
Telefoonnummer 0517-392646 (www.knkb.nl)
Opmaak: MediaState, Minnertsga
Druk: Drukkerij Van der Eems, Easterein
Samenstellers: Geert Faber, Alida Breeuwsma,
Maaike Osinga, Tetman van der Meulen en
Nicole Adema.
Ook verslag van Stichtingen Kaatsmuseum
Foto’s: Anne Waterlander en Elisabeth Dijkstra
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Astrid Kooistra, eerste vrouwelijke
scheidsrechter van de PC in Franeker.
Zij kan terugkijken op een goed optreden.
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1. Versterking van de bondsorganisatie
Hoofdbestuur

wordt een adviesorgaan van de AV. Deze commissie wordt

gemandateerd om de begroting van de KNKB (voorlopig) vast

Het Hoofdbestuur bestond begin 2015 uit voorzitter Sipke

te stellen. Normaliter vond deze goedkeuring op de AV van

Saakstra, vice-voorzitter en portefeuillehouder Technische

het najaar plaats. De Financiële Commissie neemt die rol over

Zaken en Wedstrijdzaken Tjeerd Dijkstra, secretaris en

en adviseert schriftelijk de AV. De AV neemt vervolgens een

portefeuillehouder Verenigingen en Federaties Alida Breeuwsma

definitief besluit over de begroting.

en penningmeester Sietze Groustra. Zowel Saakstra als

Groustra traden tijdens de voorjaarsvergadering van 2015 af.

De werkgroep Contributiebeleid is afgelopen jaar bezig geweest

Wij willen beide heren nogmaals bedanken voor hun jarenlange

met het opstellen van een evenredig en toekomstbestendig

inzet. Ze stonden dag en nacht klaar voor de KNKB!

systeem voor de afdracht van de bondscontributie door de

Wigle Sinnema (Arum) werd op de voorjaarsvergadering

aangesloten leden (verenigingen) aan de KNKB. Het probleem

benoemd als voorzitter van het Hoofdbestuur.

was dat de afdracht niet evenredig was verdeeld over de

Johannes Siegersma (Berlikum) werd benoemd als lid van het

verenigingen. Sinds 2010 waren de verenigingen aan de hand

Hoofdbestuur met als portefeuille Wallball & Internationale

van hun toenmalige ledenaantal ingeschaald. Verenigingen met

Activiteiten, Kaatsacademie FB Oranjewoud en een aantal

een dalend aantal leden ondervonden financieel nadeel van

onderwerpen uit de portefeuille Technische Zaken.

deze systematiek.

Jan van Erve trad in juli 2015 toe tot het Hoofdbestuur. Hij

Op de AV van afgelopen najaar werd besloten jaarlijks een

was daartoe op de voorjaarsvergadering benoemd. Hij nam de

vast bedrag aan contributie aan de KNKB af te dragen zodat

portefeuille Sponsoring, Marketing en Communicatie op zich.

deze stabiele inkomsten behoudt en daarmee adequaat en

Mr. Monique Bartels werd op de najaarsvergadering benoemd

slagvaardig kan inspelen op toekomstige ontwikkelingen.

als lid van het Hoofdbestuur. Zij werd secretaris en nam de

Besloten werd dat

(nieuwe) portefeuille Juridische Zaken op zich.

€ 178.000 aan contributie door de verenigingen moet worden

Mevr. Alida Breeuwsma nam na het afscheid van Groustra het

afgedragen. Dit bedrag ligt in de lijn van de afdracht van de

penningmeesterschap op zich. De portefeuille Verenigingen &

afgelopen jaren. Feitelijk houdt dit in dat de senioren in 2016

Federaties moet nog worden ingevuld.

€ 15,- afdragen en de jeugd € 10,-.

Het Hoofdbestuur heeft zich vanzelfsprekend ook in 2015 weer

Op de AV van het voorjaar is het Eenlingenbeleid aangenomen.

gehouden aan de eisen van goed sportbestuur, die als zodanig

Dit betekent dat jeugdkaatsers die geen partuur bij de

door NOC*NSF zijn vastgelegd. Het betreffen governance-eisen

eigen vereniging kunnen vormen, mogen kaatsen voor een

zoals transparantie van besluiten (houden van vergaderingen),

aangrenzende vereniging. In 2015 is hier dertienmaal gebruik

openbaarmaking van een financieel verslag, voldoen aan ISR-

van gemaakt. In twee gevallen is niet gebruik gemaakt van een

eisen m.b.t. tuchtrecht en integriteit e.d.

aangrenzende vereniging, maar is een vereniging uit de z.g.

Algemene Vergadering

tweede lijn gekozen. Op de AV van het najaar is besloten dat

voortaan alleen een vereniging mag worden gekozen die qua

Afgelopen jaar is tweemaal een Algemene Vergadering

postcode aangrenzend is aan de eigen vereniging.

(AV) gehouden. In 2016 wordt alleen in het voorjaar een AV

Op de AV van het najaar is een voorstel om per afdeling

gehouden. Die in het najaar komt te vervallen. Dit is in de

meerdere parturen naar een NK bij de jeugd af te vaardigen

afgelopen AV van 19 november 2015 besloten. Voornoemd

door de verenigingen niet aangenomen. Met name de ‘kleine’

besluit is een onderdeel van de aangenomen nieuwe

verenigingen stemden hier tegen.

besluitvormingsstructuur. Daarnaast worden in de vier regio’s

In 2015 zijn een viertal regiowedstrijden gehouden. Dit met

ledenberaden gehouden. Deze vinden zowel in het voorjaar

wisselend succes. Waar bij de ene vereniging veel deelname

als in het najaar plaats. Hierdoor vindt er meer praktische

was, moest bij een andere vereniging de wedstrijd vanwege

afstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen de KNKB

gebrek aan deelname worden afgelast. In overleg met de

en de verenigingen en federaties. Daarnaast kan er geëvalueerd

federaties is besloten het aantal regiowedstrijden in 2016 te

worden over het afgelopen seizoen en kunnen er inhoudelijke

verminderen tot twee wedstrijden. Op de AV van het najaar is

discussies plaatsvinden over beleidsthema’s. Nu de AV in het

besloten meer aandacht te geven aan de wedstrijdkalender van

najaar is vervallen, komt er meer tijd om nieuw beleid voor te

de federaties op knkb.nl en de digitale opgave. Daarnaast werd

bereiden.

in nauw overleg met de federaties bepaald dat de kaatsers

Deze veranderingen moeten bijdragen aan de verbetering van

vrijheid van keuze hebben in welke regio of in welke federatie

de kwaliteit van het besluitvormingsproces en de vergroting van

men wil kaatsen. Indien op een bepaalde regiowedstrijd

de betrokkenheid van de verenigingen bij de beleidsmatige en

te weinig deelname is, wordt getracht de kaatsers die zich

strategische vraagstukken.

wel hebben opgegeven, door te schuiven naar andere

regiowedstrijden. Verder worden voor alle KNKB-kaatsers

Wel dient een Financiële Commissie te worden ingesteld. Dit

afzonderlijke wedstrijden georganiseerd, waardoor deze niet
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meer op regiowedstrijden hoeven uit te komen.

In 2015 zijn diverse overleggen/evaluaties geweest, die waren

opslaan af te schaffen. Dit omdat de regel niet uniform kan

commissies en werkgroepen beter op elkaar af te stemmen.

Op de AV van het najaar werd eveneens besloten het scheef

bedoeld de verschillende werkzaamheden van de statutaire

worden toegepast en dat het, zij het in beperkte mate, meer

In navolging van 2014 blijft dit een voortdurend proces. In 2015

foutieve slagen kan veroorzaken.

is eveneens besloten de taken en verantwoordelijkheden van

Op de AV van het najaar werd bondstrainer Gerrit Okkinga

de werkgroepen opnieuw te gaan beschrijven.

gehuldigd vanwege het feit dat hij 50 jaar trainer bij de KNKB

Er moet duidelijkheid zijn in de taak- en rolverdeling tussen

is! Een kaatskenner ‘yn ieren en sinen’!

de verschillende geledingen van de bond, waardoor

de verenigingen en federaties optimaal kunnen worden

Bondsbureau

gefaciliteerd.

Het vaste personeel bestond in 2015 uit mevr. Nicole

De verenigingsondersteuners hebben een negental

Adema, commercieel manager, mevr. Maaike Osinga,

verenigingen bijgestaan. Het betrof vooral ondersteuning met

managementassistente, dhr. Tetman van der Meulen,

het opmaken van beleidsplannen, taakverdeling (werkgroepen/

financieel medewerker en dhr. Geert Faber in de functie van

commissies) en trainers/trainingen. Via de mail zijn nog eens

directeur. Naast de vaste medewerkers werkte dhr. Henk Haar

vier verenigingen ondersteund. Daarnaast zijn er presentaties

(Leeuwarden) op vrijwillige basis een aantal dagen per week bij

ontwikkeld die betrekking hebben op het behoud van

de KNKB. Hij neemt een aantal taken op het gebied van onder

vrijwilligers en opmaken van beleid en dergelijke. Er is veel

andere schoolkaatsprojecten en verenigingsondersteuning

expertise bij deze groep en de verenigingen zouden daar veel

voor zijn rekening. Tevens werkt mevr. Sijke de Jong (Blauhûs)

meer gebruik van moeten maken.

als vrijwilligster één dag per week op het bondsbureau.

De werkgroep Wantencontroleurs bestond dit jaar uit 7 leden.

Ze assisteert Maaike bij de dagelijkse administratieve

Door de invoering van de nieuwe kaatshandschoen bij de heren

werkzaamheden.

senioren werd de controle vergemakkelijkt. Probleem werd in

Dhr. Hille Saakstra is coördinator van ons opleidings-,

de loop van het seizoen dat kaatsers, die slechts sporadisch op

ontwikkel- en innovatie instituut de FB Oranjewoud

de KNKB-wedstrijden verschenen, niet in het bezit waren van

Kaatsacademie, terwijl dhr. Jan de Groot en dhr. Dirk van der

een goedgekeurde handschoen. Mede door de samenwerking

Leest de trainers van de KNKB opleiden.

van een aantal kaatsverenigingen kon dit probleem grotendeels
worden opgelost.

Per 1 november is het bondsbureau verhuisd van Heerenveen

De werkgroep Wallball en Internationale Activiteiten werd nieuw

naar Franeker, Sjaardemastraat 15, pal naast het Sjûkelân.

leven ingeblazen. De werkgroep werd geherstructureerd en

Doordat de KNVB te Heerenveen vanwege organisatorische

kreeg een nauwe verbinding met Team NL. Door de realisatie

redenen begin 2016 verhuist naar Zwolle, moest de KNKB

van meerdere kaatsmuren kreeg het Wallball opnieuw een

- als onderhuurder van de KNVB - op zoek naar een andere

impuls. Het instellen van een algemene wedstrijdagenda voor

werkplek. Eerder was er al discussie geweest wat uiteindelijk

deze kaatsdiscipline op de website van de KNKB, bleek een

heeft geleid tot een besluit om op termijn weer terug naar

goede keus.

Franeker te keren. Door het vertrek van de KNVB is e.e.a. in

Team NL kreeg ook een facelift. Er werd het gehele seizoen

een stroomversnelling gekomen. De nieuwe locatie is in het

tweewekelijks getraind in het Llargues, Wallball en het

hart van de kaatsstad. Het kantoor is erg functioneel ingericht

internationale spel.

en heeft door de foto’s van onze kaatshelden een prachtige

Teammanager mevr. Teunie Piersma was jarenlang een vaste

uitstraling gekregen!

steun bij het internationale kaatsen. Afgelopen jaar droeg ze het

Afgelopen jaar zijn er nauwe contacten geweest met o.a.

stokje over aan Bianca van der Veen.

Sport Fryslân, KNVB, CIOS en NOC*NSF. De bond blijft zich

inzetten voor een blijvende samenwerking met deze en andere

Het seizoen 2015 zal voor de scheidsrechters en de werkgroep

sportorganisaties.

scheidsrechters in de boeken gaan als het jaar van de

Een prima voorbeeld van de samenwerking met andere

kaatswant. Voorafgaande aan het seizoen is er een intense

sportorganisaties is het project ‘Fryske sporten yn dyn klasse’.

discussie geweest tussen de werkgroep scheidsrechters, de

Dit moet de sportparticipatie bevorderen.

scheidsrechters en de KNKB over hoe om te gaan met deze
kwestie. Een ander discussie punt tijdens het seizoen was

Statutaire commissies en werkgroepen

het taalgebruik op de kaatsvelden met name bij de categorie

In 2015 waren er 3 statutaire commissies en 28

Jongens. Ook de bemoeienissen van omstanders (ouders)

werkgroepen. Daarnaast was er het strategisch overleg

werd als zeer zorgelijk ervaren. Sommige scheidsrechters

Besluitvormingsstructuur. Nieuwe en tijdelijke werkgroepen

werden door begeleiders/ouders verbaal heel onvriendelijk

werden geformeerd. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroepen

bejegend.

Wedstrijdstramien, Eenlingenbeleid en Contributieafdracht.

Tijdens het seizoen 2015 zijn er 28 scheidsrechters actief
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geweest op de kaatsvelden. Doordat er de afgelopen jaren

Oranjewoud Kaatsacademie doet dit vanuit het ideaalbeeld

weinig tot geen aanwas van scheidsrechters is geweest, wordt

dat iedere kaatser recht heeft op een opgeleide en begeleide

de spoeling steeds dunner en moet er steeds vaker een beroep

trainer/coach, scheidsrechter en bestuurder. Om dit alles te

gedaan worden op het huidige potentieel scheidsrechters.

kunnen realiseren zijn er in 2015 een aantal activiteiten in gang

Het is dit seizoen dan ook een paar keer voorgekomen dat er

gezet.

voor bepaalde wedstrijden geen scheidsrechters beschikbaar

Voor verenigingen is er de ‘Jeugdbestuur van het Jaar’-

waren. De werkgroep scheidsrechters maakt zich dan ook

verkiezing georganiseerd, waarbij er voor de winnaar

grote zorgen in hoeverre in de toekomst kaatswedstrijden nog

€ 750,- viel te verdienen. Doel van deze verkiezing was om

kunnen worden voorzien van een KNKB-scheidsrechter.

jeugdbesturen van verenigingen in beweging te krijgen en ze

Tijdens het seizoen zijn een zestal scheidsrechters begeleid

plannen te laten bedenken die jeugd aan de sport kaatsen weet

door een persoonlijke coach, met als doel om de betreffende

de binden. De deelname aan deze verkiezing was teleurstellend

scheidsrechters sneller door te laten stromen.

te noemen. De ingezonden filmpjes van VvV ‘Sjirk de Wal’

Astrid Kooistra was de eerste vrouwelijke scheidsrechter op

uit Dronryp en KV ‘It Wetterlân’ uit Grou waren de winnaars

de PC te Franeker. Ze leidde zoals we van haar gewend zijn:

van 2015. Zij toonden aan dat met een verscheidenheid aan

geconcentreerd, resoluut en nagenoeg foutloos!

activiteiten en een positieve sfeer het nog altijd mogelijk is de

Aan het einde van het seizoen hebben een tweetal rapporteurs

Friese jeugd aan het kaatsen te binden. De FB Oranjewoud

aangegeven dat zij stoppen met hun werkzaamheden. Ook

Kaatsacademie hoopt dat andere verenigingen dit voorbeeld in

in deze werkgroep is de laatste jaren weinig doorstroming

2016 zullen volgen!

geweest. Ook hier is sprake van een tekort aan rapporteurs.

Ook zijn in 2015 de eerste stappen gezet tot het opzetten

Naast de invoering van de nieuwe kaatshandschoenen zijn in

van een bijscholingsprogramma voor trainer/coaches. In de

2015 ook de kaatshandschoenenmakers voor het voetlicht

kaatssport lopen veel trainer/coaches rond die na het behalen

getreden. Ingevolge de wet Mededinging, in relatie met vrije

van hun trainersdiploma weinig tot geen nieuwsgierigheid tonen

marktwerking, werd door het Hoofdbestuur besloten de markt

voor recente ontwikkelingen op het gebied van het trainen en

open te stellen en daarmee het licentiesysteem af te schaffen.

coachen van sporters. De FB Oranjewoud Kaatsacademie wil

Door de wettelijke verplichting een overgangstermijn in te

met het opzetten van een bijscholingsprogramma proberen

stellen kon de vrije marktwerking niet eerder aanvangen dan

trainers/coaches in beweging te krijgen en aan te zetten tot het

per 1 januari 2016. Een daartegen gevoerde rechtszaak te

jaarlijks bezoeken van thema-avonden.

Leeuwarden kon daar niets aan veranderen. Onder bepaalde

Verder heeft de FB Oranjewoud Kaatsacademie in 2015 weer

voorwaarden kan na genoemde datum door de KNKB

een Kaatstrainer 2 en een Kaatstrainer 3 cursus georganiseerd.

registraties worden afgegeven, vandaar de naam geregistreerde

De Kaatstrainer 2 cursus vond plaats in Easterein en telde

kaatshandschoenenmakers.

20 deelnemers van wie er 7 deel hebben genomen aan de

In het jaar 2015 heeft de FB Oranjewoud Kaatsacademie

Kaatstrainer 3 cursus in Franeker. Tevens heeft NOC*NSF in

onverminderd verder gewerkt aan haar ambities om een sterke

2015 de kwaliteit van de Kaatstrainer 3 opleiding getoetst en
op orde bevonden. 

bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het kaatsspel en het

creëren van een ondernemende en op kwaliteit gerichte cultuur

Foto: Afscheid Bianca van der Veen

onder trainer/coaches, verenigingen en kaatsscholen. De FB
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2. Vergroten marktpositie kaatsen en KNKB
Hoofdsponsor FB Oranjewoud

Slotfeest

Stichting FB Oranjewoud is in 2014 de nieuwe hoofdsponsor

Na het wedstrijdseizoen is in oktober een slotfeest gehouden

geworden. De stichting heeft als doelstelling ‘het verbeteren

bij restaurant en partycentrum ‘Noflik Easterein’. Hier werden

van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord-

onder genot van een hapje en een drankje de winnaars van

Nederland’. Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of

de verschillende klassementen gehuldigd. Ondanks de prima

sociale strekking. De stichting is voortgekomen uit de Stichting

opzet voldeed, het feest niet aan de verwachtingen door een te

Friesland Bank. Stichting Friesland Bank was aandeelhouder

kleine opkomst.

van de Friesland Bank, vanaf 1972 t/m 2013 de huissponsor

Merchandise kledinglijn KNKB-Muta

van de KNKB. De KNKB is uitermate dankbaar voor de
ondersteuning van FB Oranjewoud de afgelopen

Per 1 mei is de merchandise kledinglijn van de KNKB opgezet.

twee seizoenen. FB Oranjewoud sponsorde naast een

Prachtige wedstrijd- en trainingskleding zijn via www.knkb.

hoofdbedrag met een bijdrage voor de FB Oranjewoud

muta.nl verkrijgbaar. Het betreft een initiatief van de KNKB

Kaatsacademie. FB Oranjewoud kreeg als tegenprestatie de

en Muta Sport BV te Leeuwarden. Afgelopen jaar is al redelijk

exclusiviteit, haar logo op de wedstrijdkleding van de KNKB

goed verkocht. Gezien de prijsstelling is het een aanrader voor

te voeren. Na het wedstrijdseizoen 2015 heeft dhr. De Vries

kaatsers en ouders van jeugdkaatsers.

van FB Oranjewoud te kennen gegeven ook in 2016 als

Culturele hoofdstad 2018

hoofdsponsor door te willen gaan. Beide partijen waren erg

tevreden over de samenwerking. De KNKB is dan ook weer

Er is een initiatief om in het kader van Culturele Hoofdstad 2018

bijzonder ingenomen met het feit dat FB Oranjewoud het

in Franeker een vrij omvangrijk programma te organiseren,

hoofdsponsorschap voortzet!

waarbij de nadruk op het kaatsen ligt, ofwel Keatsstêd 2018.

Overige sponsoring

Daarbij zijn onder meer de KNKB en de Koninklijke PC

betrokken. Het is de bedoeling dat een en ander in de week

De KNKB heeft afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het nieuwe

rond de PC plaatsvindt. Het programma wordt nog nader

sponsorplan KNKB 2.0. Vol enthousiasme en met een heldere

uitgewerkt. Hiertoe wordt een stichting opgericht.

visie is de KNKB bezig met een nieuwe transitie richting de

Sportparticipatie - ledenaantal

toekomst. Zaken zoals proposities en relatiebeheer staan er
weer prima voor.

Ruim 4200 kinderen van het basisonderwijs hebben

Een onderdeel hiervan is onder andere het oprichten van

deelgenomen aan de reguliere schoolkaatsprojecten en ‘Fryske

een nieuw commercieel platform 'de Club van 10'. Deze

sport yn dyn klasse’. Naast het provinciaal schoolkaatsen en

enthousiaste groep voorziet de KNKB van potentiële sponsors.

clinics zijn dit de projecten waar de KNKB energie in steekt om

De daling van het aantal sponsors is tot stilstand gebracht

de jeugd te stimuleren te gaan kaatsen.

en in de loop van het jaar konden we verschillende nieuwe

De verenigingen hebben de mutaties van hun

sponsors verwelkomen. Wij kijken terug op een seizoen vol met

ledenadministratie aan de KNKB doorgegeven. De conclusie

sportieve hoogtepunten, goede sponsorresultaten en positieve

is dat in 2015 het aantal jeugdleden (welpen en pupillen)

ontwikkelingen in de sponsorclub van de KNKB.

opnieuw is gestegen. Het aantal seniorenleden bij zowel de

Daarnaast zijn er netwerkavonden voor de sponsors gehouden.

dames als de heren/junioren is fors achteruit gegaan. Het

Het nieuwe sponsorplan, in combinatie met de geweldige inzet

ledenaantal was per 1 januari 2014 12.891 en is per 1 januari

en klankbordfunctie van de Club van 10, begint zijn vruchten af

2016 11.931. Uiteraard heeft dit ook te maken met het nieuwe

te werpen, de verbinding is weer gemaakt en de betrokkenheid

contributiebeleid. Daarbij is afgesproken dat verenigingen hun

van onze sponsors bij het kaatsen is groot. Langs deze weg

donateurs van de ledenlijsten konden verwijderen.

willen wij alle sponsoren nogmaals hartelijk bedanken voor hun

Per 31 december 2015 zijn er 115 verenigingen bij de KNKB

bijdrage aan de Kaatssport. Wij zijn hier ontzettend blij mee en

aangesloten.

hopen dat we in 2016 wederom op hun steun mogen rekenen.

WISIN - Keatsaginda - www.knkb.nl
De KNKB is bezig de communicatie met de leden te

verbeteren. De nieuwsbrieven en ook de regioledenberaden

hebben hier een functie in. Ook de aanstaande vernieuwingen
van de Wis In (nieuwe naam wordt Keats!) en de website

hebben het doel om de communicatie te verbeteren en het
reilen en zeilen van de bond transparanter te maken.
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3. Verbetering technische ontwikkeling kaatssport
Wedstrijdstramien

In 2015 is gebruik gemaakt van een nieuw wedstrijdstramien.
Dit met het doel om de wedstrijdkalender te hervormen naar
hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen, gebaseerd op
duurzaamheid: ‘een leven lang kaatsen”. Experimenten werden
opgezet met het oog op minder lange kaatsdagen, snellere
wedstrijden, kaatsen op eigen niveau, meer hoogtepunten in
het kaats-seizoen en kaatsen in de regio. Hiertoe werd
overgegaan naar 8 parturen bij de heren Hoofdklas, het instellen van een drietal Grand Slams van 12 parturen bij zowel de
categorie heren als dames, daarnaast werd de aanvangstijd
gewijzigd naar 12.30 uur. Verder werd de keatsoff ook bij de
dames ingesteld. In Akkrum streden dit jaar vier parturen om de
twaalfde plek op de dames PC. Bij beide Keatsoff ’s was veel
publiek aanwezig.
Tevens werd de vrije opslag bij de jeugd ingesteld en vereenvoudiging van de wedstrijdorganisatie bij de categorieën
Jongens en Meisjes.
Op de AV van het voorjaar werd eveneens besproken of de
derde prijs bij de dames moest worden afgeschaft. Dit om het
aantal prijzen bij de heren en dames gelijk te trekken. Door een
geslaagd pleidooi van twee dameshoofdklassers was de AV
bereid de derde prijs bij de Dames te behouden.

Ranking gestuurde loting

De ranking vindt in het kaatscircuit steeds meer zijn plek en
wordt breed geaccepteerd. Afgelopen seizoen werd de ranking
enkel gebaseerd op vrije formatiewedstrijden. De resultaten bij
de d.e.l.-wedstrijden werden niet meer doorberekend. Hierdoor
werd de ranking stabieler. De deelname aan de d.e.l.-wedstrijden ging wel op basis van de ranking. Indien een kaatser
afwezig was, werden geen punten oegekend. Dit gold ook voor
de vervanger.
De gestuurde loting werd zodanig veranderd dat bij wedstrijden, waaraan meer dan 8 parturen deelnamen, op elke vier
parturen er één partuur werd uitgezet. Dit betekende dat bij 12
parturen de drie hoogst geklasseerde parturen werden uitgezet
en op de PC met 16 parturen er vier werden uitgezet.

Kaatshandschoen

In 2015 werd de kaatshandschoen opnieuw aangepast.
Het achterleertje verdween, waardoor het bijpersen om het
slaggedeelte te verlengen niet langer mogelijk was. Deze
nieuwe handschoen heeft minder mogelijkheid tot manipulatie,
minder slagkracht en kan gemakkelijker worden gecontroleerd.
Dit hield in dat de rankingkaatsers bij de heren senioren en
junioren zich een nieuwe kaatshandschoen moesten aanmeten.
Ook werd beleid gemaakt op de verspreiding van de nieuwe
handschoen bij de andere categorieën. De dames moeten in
wedstrijdseizoen 2017 voorzien zijn van een nieuwe handschoen en de categorieën jongens en meisjes pas in 2018.

Oeuvreprijs

Jokelyn Tienstra kreeg in februari de oeuvreprijs uitgereikt.
Commissaris der Koning Jorritsma overhandigde haar de prijs
op het Sportgala van Sport Fryslân te Heerenveen. Jokelyn
was een van de beste dameskaatssters die de KNKB ooit
heeft gehad. Hoe anders was 8 december 2015: we kregen het
verdrietige bericht dat Jokelyn op de leeftijd van 45 jaar was
overleden. Ze leed al jaren aan een ongeneeslijke ziekte.

Wallball en internationaal kaatsen

Op de buitenlandse toernooien wallball werden individueel
prima successen geboekt. Opvallend zijn de overwinningen
van Miranda Scheffer op de French Open en de Spanish Open.
Tevens werd ze uitgeroepen tot speelster van Europa 2014!
Team NL was ook aanwezig op het EK te Maubeuge en deed
mee aan de Champions League Llargues die gehouden werd in
Easterein, Minnertsga en Berlikum. Winnaar werd het Belgische
topteam Kerksken, Team NL pakte de premie.
In november werd wederom de Langeberg Dutch Open gehouden, met naast Nederlandse, deelname van veel buitenlandse
spelers. In december werd het NK Wallball double gehouden.
Verder zijn trainingen, competities en wedstrijden op elkaar
afgestemd. Ook is een gezamenlijke wedstrijdkalender wallball
gemaakt, een service voor kaatsers.

Miranda Scheffer werd in 2015
Europees speelster van het jaar.
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4. Financieel verslag, algemene toelichting

Resultaat

waar mogelijk zijn deze volledig kostendekkend gemaakt.

De exploitatie over 2015 is afgesloten met een
positief resultaat van € 5.190. Het positieve
resultaat is een combinatie van lagere inkomsten maar ook
lagere uitgaven dan begroot.

In de begrotingen zijn o.a. de volgende maatregelen doorgevoerd:
• Vermindering/schrappen van activiteiten en/of het
verhogen van de bijdragen op activiteiten.

• De post subsidieverstrekkers is lager doordat we geen geld
meer van het NOC*NSF krijgen voor VSK (Veilig Sport Kli
maat), deze zelfde daling zie je ook aan de lastenkant (oplei
ding/cursussen).

• Strakke sturing van de formatie op bondsbureau
en strikte toepassing van de cao.
• Nieuwe methode contributieafdracht aan de bond
door de verenigingen invoeren in 2016.

• De begrote projectleider is niet ingevoerd, waardoor lagere
personeelskosten dan begroot. De aanvraag voor subsidie is
hiermee ook vervallen.

• Procesbeschrijving van het factureerproces en
verbetering/versnelling doorvoeren.

• Het bedrag aan sponsoring is hoger dan de

Ook de komende jaren zal de exploitatie verder op kostendekkendheid per activiteit/product worden doorgenomen. In
principe wordt kostendekkendheid nagestreefd en daar waar
dit niet lukt, zullen bewuste financiële beleidskeuzes worden
gemaakt. In de begroting van 2016 zijn de volgende –taakstellende- maatregelen opgenomen:

begroting door een aantal nieuwe sponsor-contracten. Het
bedrag wat we in 2015 hebben gekregen van de hoofdspon
sor is lager dan in 2014. In het contract met de hoofdsponsor
over 2014 zaten taakstellende targets opgenomen, dit in
tegenstelling tot 2015.

• Sponsoring verhogen met € 15.000
• Continue verlaging van de organisatiekosten
- Bijzondere lasten: verlagen met € 10.000

• We zijn erin geslaagd om veel kostensoorten zoals
organisatie en wedstrijdkosten, te verlagen.
• In 2015 zijn de opleidingskosten fors lager ten opzichte van
2014, omdat we dit proces in 2015 hebben ondergebracht bij
de diverse kaatsscholen. Ook zie je hier de VSK daling.

Alida Breeuwsma-Breimer,
penningmeester KNKB

In de toelichting op de exploitatierekening wordt
aangegeven welke afwijkingen ten opzichte van de begroting
uiteindelijk hebben geleid tot het positieve resultaat over 2015.

Marte Altenburg (l.) en Marrit Zeinstra vieren een gewonnen
omloop tijdens de Frouljus PC.

Financiële positie

Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, egalisatierekeningen investeringen en voorzieningen) bedraagt
ultimo 2015 € 570.000 (2014 € 517.000) Dit is een toename van
€ 53.000 ten opzichte van ultimo 2014 en wordt voornamelijk
veroorzaakt door het positieve resultaat
Het eigen vermogen is opgesplitst in een Algemene Reserve
van € 80.467 en een Continuïteitsreserve van € 325.000.
De Continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. Deze reserve
moet minimaal die omvang hebben
om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De absolute ondergrens is berekend op 10% van de exploitatie omvang,
op basis van de begroting 2015 10% van € 800.000 = € 80.000.
Het liquiditeitssaldo (kortlopende vorderingen + liquide middelen - kortlopende schulden) bedraagt
ultimo 2015 € 548.000 positief en is ten opzichte van eind 2014
(€ 492.000 positief) toegenomen met
€ 56.000.

Toekomstig financieel beleid

In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd, tarieven verhoogd en producten op kostendekkendheid beoordeeld,
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Activa

Balans
31 december2015
2015
Balans per
31per
december
(na resultaatsbestemming)

31 december 2015
EUR
EUR

ACTIVA

31 december 2014
EUR
EUR

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bondskantoor
Kantoorinventaris
Wedstrijdaccomodaties
Tribunes/terreinmaterieel

3.250
2
2
4

6.000
2.061
2
4

3.258

8.067

Vlottende activa
Voorraden
Kaatsballen
Diversen

16.580
2.009

Vorderingen
Debiteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige vorderingen en overlopende activa

284
9.281
9.863

Liquide middelen
Spaarrekening
Banken
Kas

593.760
2.694
643

14.680
2.499

18.589

8.047
6.845
13.927

19.428

597.097

17.179

28.819

538.338
51.721
858

590.917

638.372

644.982

Overzicht aantal leden per 1 januari over de jaren 2011 t/m 2015
2011

2012

2013

2014

2015

Heren/junioren

7343

7521

7582

7410

7279

Dames

2636

2815

2877

2802

2828

Jongens

551

539

538

526

560

Meisjes

405

364

357

375

454

Schooljongens

455

437

423

458

480

Schoolmeisjes

318

342

379

360

323

Pupillenjongens

419

473

524

501

373

Pupillenmeisjes

368

378

341

342

256

Welpenjongens

458

499

438

378

193

Welpenmeisjes

302

297

307

267

142

13.255

13.665

13.769

13.419

12.888

Totaal
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Passiva
31 december 2015
EUR
EUR

PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Overige bestemmingsreserves

80.467
325.000
165.353

31 december 2014
EUR
EUR

570.820

75.277
325.000
116.696

516.973

Kortlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

8.000
17.067
42.485

67.552

26.467
8.345
93.197

638.372

Bezoekers
bezoekers
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal
Pageviews
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december
totaal

128.009

644.982

STATISTIEKEN VAN DE SITE WWW.KNKB.NL
2007
15.616
14.598
18.238
24.301
57.061
56.455
60.561
67.186
32.714
18.803
17.130
16.257
398.920

2008
14.907
12.635
17.686
23.969
45.992
52.862
54.308
61.750
35.496
20.839
24.038
19.192
383.674

2009
18.497
15.696
21.175
26.226
58.062
63.699
62.681
72.530
38.692
22.960
22.919
18.937
442.074

2010
23.326
19.587
22.994
29.214
79.902
80.911
72.637
102.383
45.925
26.194
23.539
21.636
548.248

2011
25.289
23.077
24.110
32.858
81.425
100.717
98.459
109.447
43.568
26.802
22.856
22.401
611.009

2012
22.782
18.686
22.580
35.739
83.944
99.756
96.896
95.459
37.437
23.909
18.126
15.251
570.565

2013
19.987
16.487
20.992
30.837
91.655
104.904
98.896
94.903
42.464
19.625
19.656
17.391
577.797

2014
16.940
14.429
18.872
32.013
96.924
106.701
110.679
117.465
45.216
17.616
15.321
11.372
603.548

2015
13.629
14.456
17.162
31.923
107.414
121.258
132.796
115.289
41.501
16.231
16.636
12.401
640.696

2007
55.498
50.649
62.850
124.717
479.028
457.591
434.559
461.060
162.882
63.347
58.497
57.782
2.468.460

2008
56.842
37.129
60.253
124.912
319.805
409.945
391.661
419.705
166.884
71.224
110.241
78.420
2.247.021

2009
72.664
49.997
71.855
131.793
396.716
422.976
393.775
432.632
169.301
74.712
92.138
64.774
2.373.333

2010
88.277
61.021
77.017
111.774
548.186
561.526
474.262
692.887
205.568
90.251
69.010
80.537
3.060.316

2011
103.003
76.038
69.923
141.166
574.582
679.836
665.112
679.509
185.978
84.810
66.611
79.546
3.406.114

2012
86.628
54.452
72.272
187.544
729.487
799.323
782.349
655.428
182.322
81.340
56.674
47.056
3.734.875

2013
71.290
47.955
69.148
177.912
886.038
1.010.797
765.310
720.848
180.419
65.104
56.645
46.888
4.098.354

2014
58.948
46.609
55.391
204.066
841.666
858.086
809.041
832.227
200.622
44.567
43.956
30.117
4.025.296

2015
37.622
48.947
59.351
201.086
849.674
928.266
905.049
775.555
178.340
41.251
40.383
39.669
4.105.193

Totaal vanaf 2007: bezoekers 4.776.531 & pageviews 27.145.629
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Exploitatierekening 2015

Exploitatierekening 2015

Realiteit
2015
EUR

Begroting
2015
EUR

Realiteit
2014
EUR

Contributies/abonnementen
Donaties/giften
Wedstrijdbaten/trainingsvergoedingen
Subsidieverstrekkers
Sponsoring en advertenties
Opleidingen/cursussen
Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen
Overige inkomsten
Rente

249.863
4.000
55.324
163.795
203.189
3.585
18.373
11.349
5.113

254.260
4.000
57.050
256.000
200.700
8.500
34.000
3.250
4.000

252.725
4.000
66.151
202.845
259.623
3.830
21.253
9.215
5.422

Totaal baten

714.591

821.760

825.064

Personeelskosten
Huisvestigingskosten
Organisatiekosten
Kosten communicatie, promotie en representatie
Opleidingen/cursussen
Trainings- en wedstrijdwezen
Sportstimulering
Kostprijs kaatsballen/bondsartikelen
Wall Ball (internationaal, jeu de pelote, muurkaatsen)

201.442
19.336
128.833
196.638
9.465
101.192
12.024
17.330
28.091

232.000
19.500
140.200
150.000
91.500
107.860
19.100
31.250
20.350

219.747
18.564
144.898
130.582
55.694
110.830
7.416
19.817
23.707

Totaal lasten

714.351

811.760

731.255

240

10.000

93.809

30.070
25.120
4.950

0
10.000
-10.000

13.810
24.360
-10.550

5.190

0

83.259

A Baten
11
12
13
14
15
16
17
18
19

B Lasten
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Gewone exploitatieresultaat
C Bijzondere baten en lasten
31 Bijzondere baten
32 Bijzondere lasten

Resultaat

Kaatsjeugd van Sjirk de Wal Dronryp is opgesteld voor de finalisten van de FB Oranjewoudcup, Franeker en Easterein.
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Toelichting op verkorte balans en exploitatierekening
Algemene grondslagen
opstelling jaarrekening

levensduur. Door het bestuur is gedurende 2015 eenmalig besloten om de investeringen in het nieuwe bondsbureau in één
keer ten laste van het resultaat te brengen (betreft met name
huurdersinvesteringen).

De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit van de historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en
passiva opgenomen tegen nominale waarde. De jaarrekening
is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving 640 (organisaties zonder winststreven). De
Jaarrekening is opgemaakt op 18 februari 2016.

Voorraden

De voorraad wordt gewaardeerd op inkoopprijs; er wordt indien
noodzakelijk rekening gehouden met incourantheid.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

Herrubricering

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden
gewaardeerd tegen nominale waarde voor verwachte oninbare
vorderingen wordt een voorziening getroffen.

Om de jaarrekening in overeenstemming te laten zijn met de
Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 (organisaties zonder
winststreven) heeft het bestuur besloten om geen gebruik meer
te maken van voorzieningen.
Deze hadden in het verleden het karakter van bestemmingsreserves (en stonden zo ook verwoord in de grondslagen), echter
werden in de jaarrekening als een vorm van voorziening gepresenteerd tussen het eigen vermogen en de overige passiva.
Het effect van deze herrubricering is verwerkt conform de
‘cumulatief effect in eigen vermogen’ methode. Dit betekent
dat de herrubricering is toegepast alsof dit altijd al heeft plaatsgevonden. Het effect van de wijziging op het eigen vermogen
per 1 januari 2014 bedraagt € 92.623 positief hetgeen overeenkomt met de stand van voorzieningen per 31 december
2013. De stelselwijzing heeft geen effect op het resultaat.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan
het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld
en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang
van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende
verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor bepaling
van het resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop deze
betrekking hebben; winsten worden slechts verantwoord voor
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd; verliezen en risico’s
worden in acht genomen, zodra zij worden geconstateerd.

Grondslagen voor waardering
activa en passiva
Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met de daarover berekende afschrijvingen. De afschrijvingen zijn bepaald op grond van verwachte

Alida Breeuwsma-Breimer
Penningmeester KNKB

Pieter van Althuis in de rol van interviewer tijdens de Jong Feinte-partij in Easterein. Hij is in gesprek met Enno Kingma (l.) en Rick Poortstra.
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Controleverklaring onafhankelijke accountant
bij verkorte jaarrekening

Aan: Bestuur van de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond,

De in dit financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2015, bestaande uit de balans per 31 december 2015 en staat van baten en lasten over 2015, is ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening
van vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond te Heerenveen.
Wij hebben een goedkeurend oordeel verstrekt bij die jaarrekening in onze controleverklaring van 26
februari 2016. Desbetreffende jaarrekening en deze samenvatting daarvan, bevatten geen weergave
van gebeurtenissen, die hebben plaatsgevonden sinds de datum van onze controleverklaring van 26
februari 2016.
De verkorte jaarrekening bevat niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Richtlijnen voor de
jaarverslaggeving 640 (Organisaties zonder winststreven). Het kennisnemen van de verkorte jaarrekening kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van
vereniging Koninklijke Nederlandse Kaats Bond.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een samenvatting van de
gecontroleerde jaarrekening in overeenstemming met de in dit financieel verslag
opgenomen grondslagen.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de verkorte jaarrekening op basis van onze
werkzaamheden, uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands Recht, waaronder de Nederlandse
Standaard 810, ‘Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten’.

Oordeel

Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde
aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening 2015 van vereniging
Koninklijke Nederlandse Kaats Bond en in overeenstemming met de in dit financieel verslag opgenomen
grondslagen.

Leeuwarden, 26 februari 2016

Ernst & Young Accountants LLP,
w.g. R. Nijholt RA
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5. Bestuur, bondsbureau en statutaire commissies
Hoofdbestuur
S. Saakstra		
W. Sinnema		
T. Dijkstra		
S. Groustra		
A. Breeuwsma		
			
J. Siegersma		
J. van Erve		
M.R. Bartels		

voorzitter (tot 2 april 2015)
voorzitter (vanaf 2 april 2015)
vicevoorzitter / wedstrijdzaken / technische zaken (2018)
penningmeester (tot 2 april 2015)
verenigingsondersteuning en federaties (tot 2 april 2015)
penningmeester (vanaf 2 april 2015)
wallball / technische zaken (vanaf 2 april 2015)
commercie en communicatie (vanaf 1 juli 2015)
secretaris / juridische zaken (vanaf 19 november 2015)

Bondsbureau

G. Faber				directeur
T. v.d. Meulen			
financiën/wedstrijdzaken
N. Adema-Houthuijse		
commercieel manager
M. Osinga			
management assistent

Statutaire commissies per 1-1-2015
Beroepscommissie

D.J. van der Leij			
P. de Groot			
K. Postma			
P.D. v.d. Ploeg			
J. Zondervan			

voorzitter (2016)
secretaris (2018)
lid (2015)
lid (2017)
lid (2016)

Strafcommissie

S. Krap				voorzitter (2018)
S. Lettinga-Houtsma		
secretaris (2017)
K. Arendz			
lid (2015)
S. Saakstra			
lid (2017)
D. Bonnema			
lid (2016)

Reglementencommissie

H. Hof				voorzitter (2018)
J. Adema			
lid (2016)
S. Hiemstra			
lid (2017)
S.R. Jepkema			
lid (2017)

Straf- en beroepszaken (In 2015 heeft de Strafcommissie in 6 zittingen 21 strafzaken behandeld.)
In 2015 heeft de Beroepscommissie 3 beroepszaken
behandeld. Na behandeling zijn de door de Strafcommissie opgelegde straffen in één geval gehandhaafd, in één
geval terugverwezen naar de Strafcommissie en in één
geval is de schorsing teruggebracht van drie naar één
wedstrijd.

* 6 kaatsers vanwege een kaatshandschoen, die
niet overeenkwam met het reglement.
* 4 kaatsers: te laat aanwezig bij aanvang wedstrijd.
* 6 kaatsers: te laat zijn bij een volgende omloop.
* 1 kaatser vanwege deelname als rankingspeler
aan een kaatswedstrijd georganiseerd door een
niet bij de KNKB aangesloten organisatie.
* 3 kaatsverenigingen vanwege het niet leveren van
een keurmeester bij het NK senioren.
* 1 zaak is geseponeerd vanwege foute procedure.
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6. Klassementen 2015
1e KLAS HEREN

HOOFDKLASSE HEREN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Taeke Triemstra
Gert-Anne van der Bos
Hans Wassenaar
Renze Hiemstra
Daniël Iseger
Tjisse Steenstra
Herman Sprik
Hylke Bruinsma
Jan Dirk de Groot
Hendrik Kootstra

St. Jacobiparochie
Mantgum
Leeuwarden
St. Jacobiparochie
Leeuwarden
Bitgummole
Witmarsum
Minnertsga
Driezum
Minnertsga

45
40
40
38
37
32
32
28
28
26

Tzummarum
’s-Hertogenbosch
Ternaard
Lioessens
Witmarsum
Anjum
Easterlittens
Stiens
Sexbierum
Berltsum

13
11
10
9
8
8
7
7
7
7

9

Arnold Zijlstra
Tsjerk Elsinga
Roel Hoekstra
Jelle Jaap Stiemsma
Gert Jan Meekma
Sip Jaap Bos
Erwin Zijlstra
Gerrit Winkel
Jelte Visser
Frederik van der Meij

Franeker
Balk
Damwald
Franeker
Heerenveen
Walterswald
Sexbierum
Leeuwarden
Menaam

9
6
6
5
5
4
4
4
4

HEREN 30+
1
2
4
6

Jelle Jan Bouma
René Anema
Jan Jelle Jongsma
Jacob Kamstra
Jappie Dijkstra
Jan Rense Visser
John Mons
Edwin Koopstra
Marten Hiemstra

HOOFDKLASSE DAMES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Manon Scheepstra
Ilse Tuinenga
Sjoukje Visser
Leonie van der Graaf
Lisette Wagenaar
Nicole Hempenius
Fenna Zeinstra
Nynke Sijbrandij
Wiljo Sijbrandij
Sjanet Wijnia
Klaas Pier Folkertsma
Jouke Vlasbloem
Jurre Rinia
Jelle Pieter van de Walt
Roel Pieter de Jong
Nick Leistra
Djurre Seerden
Kevin Jordi Hiemstra
Tycho de Groot
Jan-Sjouke Weewer

Franeker
Berltsum
Damwald
Berltsum
St. Annaparochie
Franeker
Sneek
Dearsum
Dearsum
Wommels

10

Pieter Jan Leijenaar
Youri de Groot
Karel Monfils
Mark Polstra
Erik Minne Cats
Dirk-Henk Kuipers
Sytse Koree
Klaas Jan Oosterbaan
Jelle Cnossen
Jasper Jager

3
4

Peter van Zuiden
Julian Faber
Hendrik Bouwhuis
Rick Poortstra
Sjoerd de Jong
Enno Kingma

Bolsward
Leeuwarden
Heerenveen
Westhoek
Leeuwarden
Easterein
Tzummarum
Winsum
Easterein
Tjerkwerd

29
27
23
21
19
17
15
15
14
13

Bolsward
Bolsward
Bolsward
St. Jacobiparochie
St. Jacobiparochie
Westhoek

8
8
6
5
5
5

Franeker
Jorwert
Reahûs
Bolsward
Goenga
Bolsward
Goutum
Franeker
Dokkum
Minnertsga

29
27
18
18
17
17
16
16
14
14

Easterlittens
Franeker
Wommels
Reduzum
Easterein
Bitgummole
Leeuwarden
Grou
St. Annaparochie
Peins

17
16
15
12
12
11
10
10
9
9

Kimswerd
Mantgum
Gauw
Ried
Gauw
Deinum
Wommels
Marsum
Marsum
Grou

29
26
25
24
23
22
22
22
22
21

Wommels
Easterein
Easterein
Easterein
Sexbierum
Makkum
Ried
Buitenpost
Berltsum
Makkum

35
26
26
23
22
20
18
17
16
16

HEREN 50+
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

56
41
36
34
31
27
27
23
19
14

Ludwig Seerden
Piet Zondervan
Joop Bootsma
Jan de Boer
Age van der Goot
Roel Venema
Gerrie Otter
Jan v.d. Meulen
Sikke Koster
Auke Akkerman
Margriet Bakker
Maaike Osinga
Anna-Brecht Bruinsma
Klasine Huistra
Sietske Okkema
Nelie Steenstra
Marie-jetske Lettinga
Marte Altenburg
Lilijan Kingma
Marrit Zeinstra

MEISJES
Wons

1

44

Makkum
Makkum
Tzummarum
Ried
Tzummarum
Franeker
Koarnjum
Menaam
Sexbierum

40
35
23
23
23
23
20
20
18

Exmorra
Menaam
Kimswerd
Menaam
Menaam
Arum
Anjum
Scharnegoutum
Bolsward
Dronryp

36
23
23
19
19
16
14
14
14
12

SCHOOLJONGENS
1
2
3
4
5
6
7
8

1

1e KLAS DAMES

JONGENS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Hendrik Jan v.d. Velde
Pieter Jan Plat
Jelte-Pieter Dijkstra
Enno Kingma
Jouke Bosje
Bauke Dijkstra
Willem Heeringa
Evert Pieter Tolsma
Jan Schurer
Thomas van Zuiden

JUNIOREN

2e KLAS HEREN
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Anne Monfils
Jennie Terpstra
Andrea Kroes
Ineke van der Ploeg
Sanne Hijlkema
Marije Hellinga
Martzen Deinum
Serena Hovenga
Lotte Delgrosso
Aluca Bouma

SCHOOLMEISJES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Rixt Wijnia
Roelie Kroondijk
Corrie Kroondijk
Selma de Boer
Fiera de Vries
Anouk Smink
Joanne Elise Broeders
Laudy Bouma
Tessa Reitsma
Lobke Vlasbloem

(vervolg)
PUPILLENJONGENS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rick Minnesma
Haye Tseard van der Hem
Jorn Lars van Beem
Thomas Dijkstra
Verry van der Meer
Harold de Boer
Wiebe Siemen Leenstra
Jurrit Kuipers
Jitze Floris
Steven Koster
Pascal Poelstra
Gosse de Haan
Luka van der Weg

PUPILLENMEISJES
Dronryp
Dronryp
Dronryp
Bitgummole
St Jacobiparochie
Jellum
Hilaard
Bitgummole
Joure
Bitgum
Winsum
Winsum
Wommels

34
25
21
19
15
15
14
13
10
10
10
9
9

Poppenwier
Dronryp
Easterein
Arum
Tirns
Tzum
Spannum
Easterein
Tirns
Minnertsga
Raerd

30
23
22
19
19
17
16
14
13
11
11

WELPENJONGENS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jelmer Foppe Drijfhout
Matthys Renema
Redmer Wiersma
Pieter den Breejen
Doede de Jager
Jan-Tymen Eisma
Stijn Vincken
Arjen Stremler
Durk Bootsma
Harmen Zuidema
Sybrand Veldhuis

Klassementen 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

Larissa Smink
Jessie Rekker
Marije Bodde
Esther de Vries
Baukje Heeringa
Iris Oosterbaan
Nienke Zijlstra
Lieke van Loon
Foke Jil Bakker
Tara Brit van der Meulen
Marlies Bonnema
Sigrid Post

WELPENMEISJES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Noa Elzinga
Eline van Dijkhuizen
Femke Folkerts
Elske van Straten
Nadya Rinske Moufakkir
Femke Alberda
Ilse Marije van Beem
Janna Posthumus
Judith Cuperus
Amarins Gerbrandy

Makkum
Bolsward
Grou
Berltsum
Reduzum
Scharnegoutum
Berltsum
Makkum
Tersoal
Raerd
Winsum
Sexbierum

37
21
20
18
16
16
14
14
14
14
14
11

Bolsward
Nijland
Bolsward
Feinsum
Reduzum
Dronryp
Dronryp
Jirnsum
Nijland
Reahus

29
25
17
15
15
12
11
9
9
9

NK 50-plus met winnaar Franeker en daarachter Franeker de overige prijswinnaars uit St. Annaparochie en St. Nicolaasga. Van
deze kaatsers was Ludwig Seerden eveneens winnaar van het 50-plus klassement.
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7. Uitslagen NK’s 2015
Senioren te Franeker op 25 mei 2015 (59 parturen)
1e Minnertsga		
2e Bitgum		
3e St. Jacobiparochie
3e Grou			
5e Reahûs-Turns		
5e Hijum-Finkum		
5e Arum			
5e Sexbierum-Pietersb.

Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma, Hendrik Kootstra
Johan van der Meulen, Kor Zittema, Tjisse Steenstra
Bauke Triemstra, Renze Hiemstra, Taeke Triemstra
Dirjan Bouma, Martijn Olijnsma, Alle Jan Anema
Meindert Bonnema, Sybren Poelsma, Simke Altenburg
Marten Feenstra, Laas Pieter van Straten, Hielke Beijering
Kevin Jaarsma, Jan Bauke Tolsma, Robert Rinia
Jelte Visser, Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot

Junioren - Jong Nederland te Holwerd op 4 juli 2015 (23 parturen)
1e Bolsward		
2e St. Jacobiparochie
3e Bitgum		

Julian Faber, Hendrik Bouwhuis, Peter van Zuiden
Enno Kingma, Rick Poortstra, Sjoerd de Jong
Yannick Hielkema, Henk Jan de Jong, Tjisse Steenstra

Senioren heren 50+ te Pingjum op 4 juli 2015 (19 parturen)
1e Franeker		
2e St. Nicolaasga		
3e St. Annaparochie

Ludwig Seerden, Jan van der Meulen, Jan Sipma
Tiede Boorsma, Ferdinand van der Werf, Jan Buitenga
Johan Hiemstra, Jan Dijkstra, Anton Kingma

Dames te St. Annaparochie op 20 juni 2015 (28 parturen)
1e Boazum		
2e Franeker		
3e Easterlittens		
3e Leeuwarden		

Nellie Rijpma, Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij
Nicole Hempenius, Maaike Osinga, Manon Scheepstra
Ellen Jorritsma, Margriet Bakker, Annelien Broersma
Fenna Lemstra, Marie-jetske Lettinga, Bianca van der Veen

Jongens te Hommerts-Jutrijp op 13 juni 2015 (41 parturen)
1e Makkum		
2e Sexbierum-Pietersb.
3e Dronryp		
5e Ee			
5e Berltsum		
5e Niaw.-Mets.-Oost.

Jouke Vlasbloem, Jurre Rinia, Klaas Pier Folkertsma
Durk Ennema, Jan-Sjouke Weewer, Alwin Bierema
Rense Sijbesma, Jimmy Geertsma, Lennard Terpstra
Meindert de Jong, Jelle de Boer, Riemer Hoekstra
Corné Tuinenga, Ruben Eijzenga, Patrick van Dellen
Boele Terpstra, Lolke van der Meulen, Simon Jan Mol

Meisjes te Hank-Dussen op 13 juni 2015 (21 parturen)
1e Goënga		
2e Mantgum		
3e Witmarsum		

Andrea Kroes, Sanne Hijlkema
Bregt Arendz, Jennie Terpstra, Amarins de Groot
Sjoukje Stuiver, Selma van der Molen, Anneke Smid

Schooljongens te Minnertsga op 20 juni 2015 (31 parturen)
1e Exmorra		
2e Mantgum		
3e Winsum		
3e Kimswerd		

Christiaan Stremler, Dennis Strikwerda, Pieter Jan Leijenaar
Gjalt Sjirk de Groot, Ignas Dijkstra, Jelle Terpstra
Wessel Hilverda, Hessel Postma, Gosse de Haan
Martijn Wiersma, Klaas Westra, Karel Monfils

Schoolmeisjes te Boazum op 20 juni 2015 (18 parturen)
1e Sexbierum-Pietersb.
2e Berltsum		
3e Winsum		

Fiera de Vries, Anna Ennema, Ilse-Marije Hartman
Anna Joostema, Tessa Reitsma, Ilse de Vries
Marlies Bonnema, Noa Slager, Anna Rob

Pupillen Jongens te Arum op 27 juni 2015 (28 parturen)
1e Dronryp		
2e Tzum			
3e Jellum-Bears		
3e Hommerts-Jutrijp

Haye Tseard van der Hem, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma
Robin Benders, Redmer Cnossen, Steven Koster
Harold de Boer, Wiebe Siemen Leenstra, Ytsen Hiemstra
Redmer van Netten, Henk Hoekstra, Jitze Floris

Pupillen Meisjes te Wommels op 27 juni 2015 (16 parturen)
1e Berltsum		
2e Reahûs Turns		
3e Bolsward		
3e Jirnsum		

Esther de Vries, Nienke Zijlstra, Siebrigje Wiersma
Anna-Boukje Altenburg, Trudie Hoekstra, Hieke Bootsma
Rixt Blanke, Famke Zijlstra, Jessie Rekker
Senna Keulen, Foke Jil Bakker, Marije Bodde
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9. Onderscheiding, jubilea en overledenen
Onderscheidingen

Bouwen Bouma (Arum)				Bondsinsigne
Leen Pieterse (Wjelsryp)				
Lid van Verdienste
Marty Slager (St. Jacobiparochie) 		
Bondsinsigne
Rinse Leistra (Wijnaldum)			
Bondsinsigne
Albert Jelle Nauta (Bitgum)			
Bondsinsigne
Sietze Groustra (Dronryp)			
Lid van Verdienste
Sipke Saakstra (Dronryp)			
Erelid
Sas Jepkema (Huns)				Bondsinsigne
Teunie Piersma (Witmarsum)			
Lid van Verdienste
Johan (Jolly) Dooper (Oentsjerk)			
Bondsinsigne

Jubilerende kaatsverenigingen
KV VvV Concordia Holwerd,
KV Boazum
		

100 jaar
50 jaar

Koninklijke onderscheiding:
geen

Overleden in 2015
05-01-2015
22-02-2015
04-03-2015
18-03-2015
05-04-2015
15-04-2015
19-04-2015
22-04-2015
27-04-2015
10-05-2015
05-07-2015
07-08-2015
28-08-2015
11-09-2015
04-10-2015
05-10-2015
08-12-2015
23-12-2015
26-12-2015

Joop Roskam, Goutum			
Meindert de Haan, Itens			
Jan Willem Hilleger, Damwald		
Wouter Torensma, Longerhouw		
Tjits Hoitsma-Piersma, Leeuwarden
Piet Bervoets, Kimswerd		
Roel Hoekstra, Ternaard			
Thom van der Sloot, Leeuwarden
Ype Sijtsma, Zweins			
Fonger Beers, Folsgare			
Hille Couperus, Heerenveen		
Marten van Kammen, Menaldum
Rein Oostenveld, Bolsward		
Keimpe Koldijk, Jorwert			
Jan van der Meij, Franeker		
Boele de Haan, Marsum		
Jokelyn Tienstra, Xanten		
Elly Otten-de Vries, Makkum		
Frans Monsma, Weidum		

70 jaar		
77 jaar		
52 jaar		
69 jaar		
78 jaar		
64 jaar		
93 jaar		
67 jaar		
74 jaar		
25 jaar		
88 jaar		
56 jaar		
66 jaar		
73 jaar		
70 jaar		
71 jaar		
45 jaar		
71 jaar		
86 jaar		

Lid van Verdienste kaatsvereniging
Erelid, oud-hoofdbestuurslid
Oud 2de klas kaatser
Oud-voorzitter kaatsvereniging
Oud-penningmeester kaatsmuseum
Oud-bestuurslid kaatsvereniging
Oud-PC-winnaar
Masseur & coördinator KNKB
Oud-bestuurslid kaatsvereniging
Bestuurslid kaatsvereniging
Oud-kaatser CFK.
Exploitant snackwagen
Oud-bestuurslid kaatsvereniging
Oud-voorzitter kaatsvereniging
Oud-voorzitter Koninklijke PC
Oud-voorzitter kaatsvereniging
Oud-PC-winnares
Oud-bestuurslid kaatsvereniging
Oud-kaatser en bestuurslid

De leden waren allen actief bij de KNKB en/of eigen vereniging.
(overzicht van de gegevens zoals deze op het bondsbureau zijn ontvangen)
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10. Kaderleden
Wg Begel. Scheidsrechters
P. de Bruin
P. Minnema
L. Brandsma
F. van der Veen
Wg Prov. Schoolkaatsen
J. Bos-De Boer
J. Weiland
M. Beckers
G. Braaksma
G. Dijkstra
J. Okkema
J. Weerstra
Wg Handschoenen
O. Anema
M. Brunia
J. Hibma
J. Wind
K.A. Terpstra
S. Visser
J. Zondervan
Werkgroep Loting
G. Monsma
S. Groothoff
A. Altenburg-Oostenbrug
M. Haijma
J. van der Ploeg
W. Roskam
Y. Wassenaar
Werkgroep Wedstrijdzaken
S. Groothoff
G. Monsma
Materiaal
D. Gjaltema
J.D. Binnema
G. de Bruin
Medische verzorging
F.C. Nijman, bondsarts
G. Roorda-Bootsma
S. Algra
H. Bootsma
H. den Breejen-van der Heide
J. Breeuwsma
M. Gjaltema
B. Hessels
M. Terpstra-Hobert
R. Heitbrink
A.T. Fopma-Folkerts
P.A. Tienstra
D. Nauta
J. Eijzenga
Werkgroep Regiokaatsen
R.Y. Veldhuis
J. van der Schaaf
S.R. Jepkema

Werkgroep Wallball
H. Saakstra
H. Haar
H. Wassenaar
A. Westra
B. Nicolai
Vertrouwens-contactpersoon VCP
F.C. Nijman
Wg Intern. activiteiten
T. Piersma
B. van der Veen
Werkgroep Wallball
H. Saakstra
H. Haar
H. Wassenaar
A. Westra
B. Nicolai
Werkgroep Opl. Trainers
D. van der Leest
S. Andela
J. de Groot
Coaches Scheidsrechters
P. Brandsma
G. Groothoff
M. Postma
Rapporteurs
D. Oosterman
W. Postma
H. van der Woude
L. Zeinstra
Scheidsrechters
H. Sweering
S. Hiemstra
A.B. Kooistra
L. van Wieren
H. van der Zee
L. Bierma
J. Heida
D. Wierstra
W. Postma
J. Koldijk
J. Bergsma
W.K. Beimers
D. Houtsma
J. Sieperda
T.H. Seffinga
K. Hylkema
M.O.W. Grond
W.A. Joustra
M. de Boer
E. van Wier
F. Baarsma
R.P. Melchers
A.K. Reinsma
M. de Jong

P. Plantenga
F. van der Veen
J. Bakker
T. Kuipers

H. Siegersma
P. Piersma
R. Miedema
W. Miedema

Technische Commissie
J. Hoekstra
H.J. van der Bos
T. Bouma
O. Ferwerda
G. Meulenaar
K. Halbertsma
D. Seerden
M. Postma
A. Kroondijk-Reijnhoudt
S.E. Vegter
R. van der Meer
A. den Breejen
L. Dotinga
R. Postma
K. de Jager
A. Smink
A. Dijkstra-van der Veen
G. Groen
W. Heeringa
A.M. Heeg
A. Post
M.J. Elzinga
M. Miedema
A. Hendriks

Acquisitie WIS IN/Keatsaginda
G. Ykema
E. Siderius

Trainer KNKB
G. Okkinga
Verenigingsondersteuning
H. Haar
J. Yntema
S. Andela
Overkoepelend Fed. Bestuur
P. Minnema
S.R. Jepkema
C. Veltman
KNKB website
R. Miedema
W. Miedema
Redactie WIS IN
S. Joostema
B. Poelsma
R. Bosma
S. Vis
J. Stelwagen
J. Eijzenga
B. Poelsma
T. Stiemsma
J. de Boer
Werkgroep Ranking
O. Ferwerda
F. Ferwerda
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Bondscoaches
G. Vandervelden
M. Feenstra
Coördinator Kaatsacademie
H. Saakstra
Werkgroep NK
T. Boomstra
A.J. Groothoff
G. Monsma
J. van der Ploeg
Werkgroep Contributiebeleid
R. Santema
A. van Duinen
L.M. Seerden
A. Huitema
K. Pompstra
H. Kemper
Werkgroep Eenlingenbeleid
Y. Wassenaar
S. Grijpstra
M. de Groot-Bilstra
M. Tilburgs
D. Zijlstra
Werkgroep Gebiedsindeling
A.J. Groothoff
Club van 10
D.J. van der Woud
F. van der Wei
H. Vlietstra
R.Y. Veldhuis
R. van der Meer
R. Bleeker
G. Bleeker
R. Tiedema
Th. Dijkstra

11. Stichtingen Kaatsmuseum

Schelte Dijkstra (Franeker), vroeger herbergier van De Prins in Franeker, heeft ooit vier wandborden laten maken met de woorden van de dichter van
het lied van de Zilveren Bal, Wynsen Faber (1830-1918). De vraag is waar ze in het nieuwe Kaatsmuseum in Franeker een plek krijgen...

Samenvatting jaarverslag 2015 van de St. Kaatsmuseum.

Huisvesting en inrichting

De definitieve aankoop van het voormalige bankgebouw van
ABN-AMRO heeft op 27 januari 2015 plaatsgevonden. Dit
kan als een historisch moment worden bestempeld nadat een
decennium lang naar een nieuwe locatie voor het museum is
gezocht.
Nadat het pand in eigendom is verkregen, is voortvarend
gestart met de renovatie en verbouwing van het voormalige
bankgebouw. Met grote inzet van o.a. vrijwilligers is er gesloopt
en vervolgens verbouwd. Om enkele activiteiten te noemen:
wanden geïsoleerd, isolatieglas aangebracht, schilderwerk,
vloeren boven voorzien van laminaat, technische installatie
aangepast en waar nodig vernieuwd, stucwerk etc.
Op 17 maart 2015 is wederom met assistentie van vrijwilligers
de inboedel door een professionele verhuizer overgebracht van
het oude pand naar de nieuwe locatie.
Eveneens is op 17 maart 2015 door het bedrijf Artitude een
presentatie aan het bestuur gegeven over de nieuwe inrichting.
Aan de al eerder aan hen gegeven opdracht dat het
vernieuwend en interactief moest worden is geheel voldaan.
Een week later is dezelfde presentatie gehouden voor een
bredere groep mensen waaronder de KNKB, Koninklijke PC,
Bestuur Freonen van het Kaatsmuseum en leden Museumcommissie / coördinatoren. Allen waren zeer positief over hetgeen dat werd gepresenteerd.

In september heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden met
een delegatie van het bestuur. Doel hiervan was kennis met
elkaar te maken en informatie uit te wisselen over de wensen.
Een eerste presentatie van de plannen heeft in november
plaatsgehad en dit zag er veelbelovend en vernieuwend uit.
Eind januari 2016 zal het definitieve marketing- en communicatieplan worden gepresenteerd.

Financiën

Van de KNKB mochten wij een bijdrage ontvangen van
€ 10.000,-. De Gemeente Franekeradeel geeft met ingang van
2014 een structurele subsidie van € 2.000,- per jaar.
Er werden tevens donaties ontvangen van de Koninklijke PC en
de Freonen van het Kaatsmuseum.
Voor de realisatie van het nieuwe museum (aankoop pand
en inrichting) zijn er eenmalige giften ontvangen van diverse
fondsen en instellingen, van kaatsverenigingen of aanverwante
stichtingen en van particuliere kaatsliefhebbers.
Daarnaast zijn er wederom enkele periodieke giften in het kader
van de nieuwe geefwet ontvangen. Het resultaat van alle
financiële injecties stemt ons zeer positief en het blijkt dat
kaatsen en alles wat daarbij in het verlengde ligt een hoge
gunfactor heeft. Er zijn nog wat wensen en wij hebben er alle
vertrouwen in dat we deze alsnog kunnen realiseren.
Zie verder www.kaatsmuseum.nl en
De Keatsfreon.

Vervolgens is er inhoud gegeven aan de presentatie van voorwerpen, filmmateriaal etc. in de nieuwe inrichting. Dit is een
moeilijk en weerbarstig proces, omdat er telkens opnieuw
keuzes moeten worden gemaakt in wat je wel dan niet kunt
of wilt laten zien. We hebben hierbij veel steun gehad aan de
expertise van kaatshistoricus Pieter Breuker.

Marketing en Communicatie

Een nieuwe winkel met artikelen is natuurlijk mooi, maar ook
moet er worden verkocht, ofwel er moet publiek en liefst veel
publiek kennismaken met het nieuwe museum.
Een vijftiental studenten van Hogeschool Windesheim uit
Zwolle heeft het vervaardigen van een Communicatie en
Marketingplan op zich genomen.
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