
Korte gespreksnotities  van de regioledenberaden te Wier (31.1.17),  Makkum 

(2.2.17), Grou (6.2.17) en Niawier (8.2.17) 

Aanwezig in Wier:  afgevaardigden van 14 kaatsverenigingen en 1 federatie 

5 kaderleden, 5 hoofdbestuursleden en de directeur 

Aanwezig in Makkum: afgevaardigden van 13 kv’s en 1 federatie, 

2 kaderleden, de PC voorzitter, 6 hb-ers en de directeur 

Aanwezig in Grou: afgevaardigden van 11 kv’s en 1 federatie 

   4 kaderleden, 6 hb-ers en de directeur 

 

Aanwezig in Niawier: afgevaardigden van  9 kv’s en 2 federaties 

   4 kaderleden, 5 hb-ers en de directeur  

 

De KNKB wil graag het bondsorgaan Keats! aan alle leden gratis gaan verstrekken. Dit om de 

communicatie te verbeteren. Dit geeft commercieel ook meer mogelijkheden. Dit kost rond de 

25.000 e. per jaar, gebaseerd op 4 uitgaves per jaar. Hoe zien de verenigingen hier tegenaan? Hoe 

kan dit gefinancierd worden?  

 -niet al mijn leden hebben belang bij de Keats! 

 -kan verspreiden via de verenigingen geld opleveren? 

 -de lezer zou hierdoor een bepaald voordeel moeten hebben 

 -als dit betekent dat mijn vereniging hierdoor meer afdracht moet betalen, zeg maar 2,50 e. 

 per lid, dan vinden wij dat prima (zeggen 2 kv’s)  

 -kan de Keats! ook digitaal worden verspreid? 

 -ik wil de Keats! graag elf maal per jaar ontvangen en dan kan de nieuwsbrief naar alle leden 

 worden verstuurd 

 -geef nieuwe leden info over de Keats! 

 -graag onder de foto’s de namen vermelden 

 

Programma kaatsactiviteiten Keatsstêd 2018  

 -geen opmerkingen 

 

Begroting 2017 en Jaarrekening 2016 

 -duidelijk en men wordt uitgenodigd voor het Financieel Ledenberaad op 28 feb. 

 

Wat doet de KNKB zoal voor de verenigingen? 

 -betoog is gericht aan de verenigingen en federaties om meer gebruik te maken van de

 faciliteiten van de KNKB. Met name schoolkaatsen, gratis trainerscursussen, 

 verenigingsondersteuners en buurtsportcoaches van gemeenten. In het Productenboek (zie 

 www.knkb.nl/voor verenigingen/ondersteuning) staat alles beschreven. 

 

Tegengaan ongewenst gedrag op en rond de velden en wie is waar voor verantwoordelijk 

 -Het tegen gaan van ongewenst gedrag heeft aankomend jaar prioriteit. Het betreft zowel in 

het veld als om het veld. Met name het gedrag van sommige ouders wordt als erg lastig beschouwd. 

http://www.knkb.nl/voor


Steeds vaker worden scheidsrechters, kaderleden en bestuursleden hiermee geconfronteerd. Tevens 

raken andere kaatsers hierdoor  geïntimideerd en het plezier ontbreekt. Het is belangrijk dat voor de 

wedstrijden hierover afspraken worden gemaakt tussen verenigingsbestuurders, TC  en 

scheidsrechter. Idem v.w.b. het toezicht in de kleedboxen.   

 

Voorafgaande aan het seizoen wordt aan de kaatsende jeugd  de gedragscode overhandigd en maakt 

de TC met hen hier afspraken over. De gedragscode is te vinden op 

www.knkb.nl/knkb/organisatiestructuur.  

 -TC kan ook gedurende het seizoen met de jeugd over gedrag praten 

 -Wees ook positief als het goed gaat 

 

Wat betreft de verantwoordelijkheden: de vereniging of scheidsrechter kan bij gewichtige redenen 

(zoals vernielingen, vechtpartijen of andere zaken die de kaatssport schaden) de wedstrijd staken of 

uitstellen. Andere aanwezige kaderleden hebben (daartoe gevraagd) een  rol.  

 -Graag vermelden op site of in nieuwsbrief (Geert Faber: wordt gedaan) 

 -ouders halen bier voor hun jeugd 

 -de blauwe en rode kaart graag opsturen naar ver./fed./clubscheidsrechters (GF: wordt 

 gedaan) 

 

Eenlingenbeleid (Wordt een voorstel op de AV) 

Er zijn vanuit de bond geen plannen om deze regel te veranderen. In ons wedstrijdsysteem zijn 

afdelingswedstrijden heel belangrijk en we zijn van mening dat iedereen daar zoveel mogelijk aan 

mee moet kunnen doen. Afgelopen jaar hebben maar liefst 24 jeugdleden gebruik gemaakt van het 

eenlingenbeleid, terwijl één geval daarvan  twijfel en discussie opriep. Wel is belangrijk de aanvraag 

aan te scherpen door op het formulier aan te moeten geven waarom andere jeugdleden van de 

afdeling, van onderliggende categorieën, niet willen en niet kunnen. Tevens kan de TC om advies 

worden gevraagd. Dit advies is niet bindend maar de betreffende vereniging wordt hier wel mee 

geconfronteerd.  

Het dagelijks bestuur van de vereniging blijft verantwoordelijk, twee van hen moeten de 

handtekening plaatsen.  

 -er blijft ook nu weer een grijs gebied 

 -oproep aan de verenigingsbestuurders om hier integer mee om te gaan 

 -wat wordt rol van de TC? (GF: is een niet bindend advies, kan als input bij de 

 verenigingsbesturen worden gebruikt). 

stimulans zijn.) 

 

Strategisch overleg wedstrijdagenda 

Een strategisch overleg is een overleg waarbij alle betrokkenen deelnemen. Afgevaardigden van 

verenigingen, TC, HB, wedstrijdleiding, kaatsers enz. komen bijeen om de totstandkoming van de 

wedstrijdagenda te bespreken. Willen we minder wedstrijden of juist meer, de toewijzing aan de 

verenigingen, kortere wedstrijden, hoe doen we dat enz. worden onderwerp van gesprek. Mevr. 

Baukje Wallendal die in haar onderzoek hier ook naar kijkt, (Transitie in de sport en hoe 

werven/behouden we onze jeugd) heeft op dit gebied ook inbreng. 

Wellicht dat we dit jaar nog experimenten kunnen houden. Dan kunnen we in de wedstrijdagenda 

van 2018 er echt rekening mee gaan houden. 

http://www.knkb.nl/knkb/organisatiestructuur


 -Gaan we opnieuw iets voor de Junioren doen? Daar vallen grote klappen 

 -Te weinig del-wedstrijden? 

 -Laat de verenigingen met voldoende velden de grote  jeugdcat. organiseren. Iedereen moet 

 in het veld staan dan is rond 3 uur de wedstrijd afgelopen. 

 -Communiceer met die verenigingen die opeens hun 50+ en 30+ cat. kwijt waren, terwijl ze 

 die jarenlang hebben gehad en waarvoor ze ook sponsors hadden 

 -Veelal zijn ouders niet geïnteresseerd 

 -Deel de successen van bijv. de federaties Dongeradeel en Zuidwesthoek op site en in de 

 Keats! (GF: verschijnt in het April-nummer) 

 -Organiseer kortere wedstrijden 

 -Deelnemers moeten meer kansen hebben, meer poules? 

 -Meer regiowedstrijden? 

 -Het voetbalseizoen duurt vanaf volgend jaar langer. Eind mei/begin juni vinden de play-offs 

 plaats. Hierdoor komt het kaatsseizoen in de knel. Dit is een ernstige bedreiging voor het 

 kaatsen, want in augustus beginnen de voetbaltrainingen alweer. (GF: mogelijk 

 

Wedstrijdgerelateerde onderwerpen 

 -de opgavetermijn verschuiven naar maandagavond 19.00 uur, gaat veroorzaken dat kaatsers 

 gaan afvallen, met name bij de 30+ 

 

Rondvraag 

 -De masseurskosten zouden omlaag. (GF: Is in de begroting rekening mee gehouden.) 

 -Doen alle basisscholen wel mee aan de voorronden van het provinciaal schoolkaatsen? Heb 

 nl. het idee dat dat in Leeuwarden niet het geval is. (GF: navraag zal worden gedaan bij de 

 gemeentelijke contactpersonen) 

 -Is het mogelijk dat huidige federaties kunnen gaan samenvoegen? (Is mogelijk, eea in 

 overleg met portefeuillehouder) 

 -Kan opgave voor Tzummarum hoofdklas afdeling verlaat worden naar de zondagavond? 

 (GF: Op Hemelvaart zijn er meer wedstrijden. We willen de opgave  in het weekeinde 

 daarvoor wel gelijk houden. Als er geen bezwaren zijn van andere verenigingen, wordt e.e.a. 

 aangepast.) 

 -Staat de deelname van de Belgen aan de PC van 2018 niet haaks op de ranking? (GF: De 

 beslissing hierin ligt bij het Hoofdbestuur die graag van de verenigingen horen hoe ze er in 

 staan. De PC heeft de vraag uitgezet en het Hoofdbestuur heeft zodanig geantwoord dat van 

 een rechtstreekse plaatsing geen sprake kan zijn. De Belgen zullen zich via de Keats-off 

 moeten kwalificeren.) 

 Waarom worden de d.e.l.-wedstrijden bij de Heren Hoofdklas niet gewaardeerd met 

 rankingspunten om op die wijze afzeggingen te voorkomen? (GF: De werkgroep Ranking 

 heeft geadviseerd dit niet aan te passen omdat dit de ranking nadelig beïnvloedt. Het is 

 inderdaad een aantal keren voorgekomen dat bepaalde kaatsers zich niet voor d.e.l.-

 wedstrijden opgaven. Dit betekende een aderlating voor de  organiserende vereniging. Om 

 echter kaatsers weer te gaan verplichten, lijkt voor de langere termijn geen oplossing. In 

 gesprekken met de kaatsers, voorafgaande aan het seizoen, zal dit onderwerp opnieuw aan 

 de orde worden gebracht.  



 Waarom komen de gespreksnotities tussentijds al op de site? Het kan betekenen dat 

 bestuurders dan geen interesse meer hebben om deze overleggen bij te wonen.     

 

 

 

  


