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Inhoudsopgave

Het jaar 2016 is stabiel verlopen. De reuring was uit de lucht. De vaststelling van het duurzame wedstrijdstramien heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd; in overleg met de verenigingen is een prima
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akkoord bereikt. En ook aangaande onderwerpen zoals ranking, gestuurde loting, kaatshandschoen en
scheef opslaan zijn we in rustiger vaarwater terecht gekomen. Daarnaast zijn positieve ervaringen opge-
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daan met de nieuwe besluitvormingsstructuur en de daarmee gepaard gaande nieuwe regioledenberaden.
Kortom, er zijn mooie ontwikkelingen ingezet en mooie resultaten bereikt.
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Uiteraard zijn we er nog niet en staan we de komende jaren nog voor enkele flinke uitdagingen.
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De voorlopige ledenlijst die ik laatst onder ogen kreeg voorspelde een aanzienlijke daling van het aantal
leden. Ondanks dat we een toename van kaatsers zien bij de welpen en de pupillen krimpen de andere
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jeugdcategorieën en zien we met name bij de dames en de senioren een forse daling van het aantal leden.
Het spreekt voor zich dat deze trend inmiddels onze volle aandacht heeft (en vermoedelijk de komende
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jaren ook zal behouden?).
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In de regioledenberaden werd er al even op ingegaan: de zgn. transitie in de sport. De maatschappij verandert in een hoog tempo hetgeen ook invloed heeft op de sport en de sportconsument. De eisen van de

6.

Uitslagen NK’s 2016

24

huidige sporter veranderen voortdurend en zijn anders dan voorheen. Om leden te kunnen werven én te
kunnen behouden dienen sportbonden en sportverenigingen hierop in te spelen. Dit geldt natuurlijk ook
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voor de kaatssport.
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De veranderende wensen van de kaatsers hebben niet alleen impact op het aanbod (denk bijvoorbeeld
aan de wedstrijdagenda of aan de spelvormen), maar ook op de wijze waarop we dit alles moeten aanbie-
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den en organiseren. De maatschappij waarin we leven is sterk gedigitaliseerd en de rol en de mogelijkheden van informatietechnologie zal naar de toekomst toe alleen maar groter worden. Ontwikkelingen waar
we niet langer meer omheen kunnen én willen. Want ze bieden ook volop kansen voor de kaatssport!
Ik ben ervan overtuigd dat we deze uitdaging gezamenlijk aankunnen. Samen met de federaties en de
verenigingen zijn we in staat om onze mooie kaatssport weer volop te laten groeien en bloeien. Laten we
in 2017 hiertoe beginnen met zaaien.
Vanaf deze plaats wil ik natuurlijk nog onze vrijwilligers en sponsors benoemen. Prachtig dat zovelen de
KNKB ieder weer jaar steunen. Zij zijn de ruggengraat van de KNKB. Zij die op welk gebied dan ook iets
voor het kaatsen hebben betekend: heel veel dank daarvoor!

G.Faber
Directeur KNKB
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1.

Versterking van de bondsorganisatie

Uitgave: Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB)
Sjaardemastraat 15, 8801 KW Franeker

Hoofdbestuur

dingsessie naar voren kwam dat het personeel zich

Telefoonnummer 0517 - 74 51 00 (www.knkb.nl)

Het hoofdbestuur bestond in 2016 uit voorzitter

erg tevreden voelt met het werk dat moet worden

Opmaak: SW-Design, Oentsjerk

Wigle Sinnema, vicevoorzitter en portefeuillehouder

verricht. Een fijne constatering. Dit verhoogt de

Druk: Drukkerij Van der Eems, Easterein

Technische Zaken en Wedstrijdzaken Tjeerd Dijkstra,

kwaliteit en de service naar onze leden.

Samenstellers: Geert Faber, Alida Breeuwsma,

secretaris mr. Monique Bartels, penningmeester

Wedstrijdzaken draait vanaf wedstrijdseizoen 2016

Maaike Osinga en Tetman van der Meulen

Alida Breeuwsma, portefeuillehouder Verenigingen

weer vanaf het bondsbureau. De reden hiervan was

Foto’s: Anne Waterlander, Elisabeth Dijkstra en

& Federaties Lolke Jan Dijkstra (gekozen op de AV

deze taak weer dichterbij de uitvoeringsorganisatie

Henk Haar

van 31 maart 2016), portefeuillehouder Commercie

te brengen en kortere lijnen te hebben. Tetman van

en PR Jan van Erve en portefeuillehouder Internati-

der Meulen houdt zich bezig met alle wedstrijd-

onaal Kaatsen en Wallball Johannes Siegersma.

zaken waarbij de opmaak van de wedstrijdagenda

Het hoofdbestuur heeft zich in 2016 (wederom) ge-

het meest in beslag neemt. Door de vele aanvragen

houden aan de eisen van goed sportbestuur die als

tot wijziging is de opmaak complex en vertragend

zodanig door NOC*NSF zijn vastgelegd. Tevens is

geweest. Verder vindt de loting van de rankingwed-

hierover verantwoording afgelegd bij het NOC*NSF.

strijden ook weer op het bondsbureau plaats.
Hille Saakstra is coördinator van de FB Oranjewoud

Bondsbureau

Kaatsacademie, terwijl Jan de Groot, Dirk van der

Nicole Adema-Houthuijse verzorgde als commer-

Leest en Siemke Andela de trainers van de KNKB

cieel manager de communicatieve en commerciële

opleiden. Gaandeweg is men bezig de opleidingen

activiteiten. Helaas gaf ze op het eind van het jaar te

te vernieuwen, met name gericht op het gegeven

kennen elders een andere functie te gaan betrek-

dat kaatsers minder fouten moeten maken.

ken. Nicole had na alle drukte en investering die we
de laatste jaren in de sponsoring hebben gestoken,

Werkgroepen en commissies

haar werk goed op de rails en het was erg prettig

In 2016 zijn diverse overleggen/evaluaties geweest

met haar samen te werken. We wensen haar veel

die waren bedoeld de verschillende werkzaamhe-

succes met de nieuwe baan. Verder bestond het

den van de werkgroepen op elkaar af te stemmen.

vaste personeel uit Maaike Osinga, managementas-

Door verloop van kaderleden en gewijzigde werk-

sistente, Tetman van der Meulen, financieel mede-

zaamheden blijft dit een voortdurend proces.

werker en wedstrijdleider, Hendrik Leegstra, acqui-
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siteur en Geert Faber als directeur. Naast de vaste

De werkgroep Kaatshandschoenen heeft een goed

medewerkers werkt Henk Haar op vrijwillige basis bij

jaar gehad. Er waren 8 controleurs. Met name de

de KNKB. Hij neemt een aantal taken op het gebied

controle bij de heren is door de nieuwe handschoen

van schoolkaatsprojecten en verenigingsondersteu-

vergemakkelijkt. Dit komt ook door de goede instel-

ning voor zijn rekening en is iedere week een aantal

ling van de kaatsers in deze, zij vinden met ons dat

dagen op het bondsbureau.

gesjoemel moet worden uitgebannen. Wel stopten

Afgelopen jaar is het weer bijzonder druk geweest.

drie controleurs op het einde van het seizoen. Twee

Dat kwam ook doordat de directeur vanwege ziekte

daarvan hebben zich langer dan 10 jaar voor deze

een aantal maanden afwezig is geweest. Penning-

werkgroep ingezet. Eind 2016 is de groep versterkt

meester Alida Breeuwsma heeft hem vervangen.

met een vrouwelijke controleur. De eerste vrouw

Ondanks de website er aan toe bijdraagt dat er

in deze werkgroep. Overigens blijven we bezig een

minder telefoontjes en mails binnenkomen, blijft de

goede leerhardheidsmeter te vinden in zowel bin-

werkdruk hoog. Positief was dat uit een teambuil-

nen- als buitenland.
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de voetbalbond, waar veel jonge scheidsrechters

nemen de verenigingen een definitief besluit over

zich aanmelden. De clubscheidsrechters zullen hier

de begroting van 2017.

zoveel mogelijk in betrokken worden.

FB Oranjewoud Kaatsacademie
Federatiekaatsen

De FB Oranjewoud Kaatsacademie is het kennis- en

Het Federatiekaatsen staat er qua deelname goed

opleidingsinstituut van de Koninklijke Nederlandse

op. In de Federaties Zuidwesthoek en Dongerade-

Kaats Bond. Dit betekent dat de FB Oranjewoud

len is het zonder meer een succes te noemen. Veel

Kaatsacademie een centrale rol speelt in de ontwik-

activiteiten en de perken vol. Daarentegen valt het

keling van het spel en het overbrengen van kennis

in het oude federatiebolwerk Barradeel e.o. tegen.

aan kaderleden van verenigingen, kaatsscholen,

Door tegenvallende deelname worden er minder

federaties en kaatsteams. Door het aanbieden en

wedstrijden dan voorheen georganiseerd.

organiseren van cursussen, thema-avonden, naslag-

Hoe de golfbeweging ook gaat, de federaties blijven

werken en activiteiten probeert de FB Oranjewoud

een belangrijke functie houden voor de breed-

Kaatsacademie invulling te geven aan deze rol.

tesport maar ook voor diegenen die hoger op wil-

In 2016 is de FB Oranjewoud Kaatsacademie be-

len. In vergaderingen (en ook in de begroting) is het

gonnen met het opzetten van een ontwikkelgroep

belang van de Federaties onderstreept. Verenigin-

voor de trainer/coach opleidingen. Doel van deze

gen en kaatsers: maak gebruik van deze belangrijke

ontwikkelgroep is het bedenken en uitvoeren van

en leerzame tussenklasse!

vernieuwingen rondom het opleiden en begeleiden
van trainers en coaches voor het kaatsen. Hierbij kan

De werkgroep Contributiebeleid is in 2016 kort

nieuw tegen het licht te houden. Op de Algemene

Algemene Ledenvergadering

gedacht worden aan het door ontwikkelen van de

bezig geweest de nieuwe contributieafdracht te

Ledenvergadering van 16 maart 2017 kunnen de

In 2016 zijn we overgegaan naar één Algemene Le-

huidige cursussen en het opzetten van een jaarlijks

evalueren. Het bleek dat met betrekking tot het

verenigingen zich hierover uitspreken.

denvergadering, dit heeft te maken met de nieuwe

bijscholings-programma voor de reeds gediplo-

besluitvormingsstructuur. Zowel in het voorjaar als

meerde trainers en coaches.

opgeven van donateurs in de ledenadministratie
van de KNKB er nog oude (mondelinge) afspraken

De werkgroep Scheidsrechters heeft het moeilijk

in het najaar zijn er vier regioledenberaden georga-

Het is de FB Oranjewoud Kaatsacademie meer dan

bestonden. De afspraak was geweest dat de opge-

om op alle wedstrijden een KNKB-scheidsrechter

niseerd. De focus lag in deze beraden op hetgeen

gelukt om de geformuleerde doelstellingen over

geven donateurs, die ook als zodanig in het systeem

in te kunnen zetten. Tijdens seizoen 2016 zijn er 26

bij de verenigingen leeft, wat de knelpunten zijn en

2016 te behalen voor de cursussen. In het voorjaar

waren opgenomen, bij het vervallen van het contri-

scheidsrechters actief geweest. Drie scheidsrechters

in hoeverre de bond de verenigingen hierbij kan

van 2016 hebben er vier ‘Kaatstrainer 2’ cursussen

butiesysteem weer mochten worden uitgeschreven.

zijn niet in actie geweest wegens privé omstan-

ondersteunen en faciliteren. Daarnaast werd in de

op locatie plaatsgevonden waarbij in totaal 40

Op basis hiervan heeft voor een drietal verenigingen

digheden. Gedurende het seizoen zijn vier nieuwe

najaarsberaden het wedstrijdseizoen geëvalueerd.

diploma’s zijn uitgereikt. 24 van deze 40 deelnemers

een financiële correctie plaatsgevonden. De andere

scheidsrechters begeleid door een persoonlijke

verenigingen zijn van deze correctie op de hoogte

coach, met als doel om de betreffende scheidsrech-

Ingevolge de gewijzigde besluitvormingsstructuur

‘Kaatstrainer 3’, waarbij ook allen zijn geslaagd.

gesteld.

ters sneller door te laten stromen.

is op de Algemene Vergadering van 19 november

Deze resultaten zijn boven verwachting en zijn naar

Aan het einde van het seizoen hebben een drietal

2015 besloten een AV-commissie Financiën in te

alle waarschijnlijkheid te danken aan het feit dat de

De werkgroep Eenlingen is in 2016 bezig geweest

scheidsrechters aangegeven dat zij gaan stoppen.

stellen. Dit is een adviesorgaan van de AV. Op man-

deelname aan deze cursussen gratis was en allen bij

om het stramien van de z.g. eenlingen te herover-

Gedurende het seizoen hebben tientallen de cursus

daat van de AV toetst en beoordeelt zij de begro-

verenigingen plaats hebben gevonden.

wegen. Van de 24 aanvragen was namelijk één ge-

van clubscheidsrechter gevolgd. Kennelijk is de

ting van de KNKB en overlegt daaromtrent met het

val discutabel. Een aantal verenigingen was het niet

stap naar KNKB-scheidsrechter groot. Met behulp

Hoofdbestuur. Eind 2016 is deze commissie voor

Verenigingsondersteuning

eens met die aanvraag en dreigde met gerechtelijke

van FB Oranjewoud Kaatsacademie is men bezig

de eerste maal de begroting van het jaar 2017 gaan

De nadruk lag vooral op het behoud van leden en

stappen. Na overleg met het Hoofdbestuur werd

een cursus te ontwikkelen waarbij scheidsrechters,

toetsen. Zij heeft een positief advies gegeven waar-

in hoeverre verenigingen onderlinge samenwer-

hier van afgezien. Naar aanleiding hiervan heeft het

naast spelregelkennis, ook onderricht krijgen in

door de bond in januari 2017 met de nieuwe begro-

king kunnen aangaan. Daarnaast het bezoeken van

Hoofdbestuur besloten het eenlingenbeleid op-

mentale weerbaarheid. Dit naar het voorbeeld van

ting van start kon gaan. Op de AV van 16 maart 2017

verenigingen en het ontwikkelen van ondersteuning
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2.
op gebied van training en beleid. In totaal zijn vijftien

Ledenaantal per 31 december 2016

verenigingen door ons VO-team ondersteund. Dit

Nog niet alle verenigingen hebben de mutaties in

betroffen activiteiten op het gebied van het werven

hun ledenadministratie over 2016 aan de KNKB

van leden en vrijwilligers, anders besturen, maken

doorgegeven. Een eerste conclusie is wel te trekken

van jeugdplannen en ondersteuning om de financi-

dat in 2016 het aantal jeugdleden (met name wel-

ën op orde te krijgen.

pen) is gestegen. Het aantal seniorenleden bij zowel

De totale ondersteuning vanuit het VO-team be-

de dames als de heren is nogal achteruit gegaan.

droeg 300 uren.

Het ledenaantal was per 1 januari 2016 11.800 en

Vergroten van marktpositie kaatsen en KNKB

wordt per 31 december 2016 naar schatting rond de

Sportparticipatie

11.300.

Het schoolkaatsen heeft in het jaar 2016 bestaan uit

Per 31 december 2016 is het aantal verenigingen dat

projecten vanuit de KNKB en het CIOS, opzetten van

bij de KNKB is aangesloten: 114.

projecten met medewerking van buurtsportcoördinatoren en er waren eigen initiatieven van kaatsers.
Vanuit de scholen zijn naar aanleiding van het
project ‘Fryske sport yn dyn klasse’ een groot aantal
verzoeken aangevraagd en uitgevoerd.
Daarnaast zijn er door andere schoolprojecten
meerdere activiteiten geweest. O.a. ondersteuning
op de koningsspelen, kaatsen op sportdagen en
bijscholing van docenten.

Hoofdsponsor FB Oranjewoud

Overige sponsoring

In totaal zijn hierdoor zo’n 3800 kinderen met het

Stichting FB Oranjewoud is in 2014 de nieuwe

Door terugvallende subsidies van NOC*NSF wordt

kaatsen in aanraking gekomen.

hoofdsponsor geworden. De stichting heeft als

de sponsoring steeds belangrijker. We hebben de

doelstelling ‘het verbeteren van het sociaal, econo-

sponsoring hard nodig om de faciliteiten van de

misch en cultureel klimaat in Noord-Nederland’. Zij

bond en haar corebusiness op peil houden. In sa-

mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of

menwerking met de Club van Tien is de afgelopen

sociale strekking’. De stichting is voortgekomen uit

tijd een stevig fundament gelegd. Netwerkavonden

de Stichting Friesland Bank. Stichting Friesland Bank

worden prima bezocht en er is een goed relatiebe-

was aandeelhouder van de Friesland Bank, vanaf

heer. Het is belangrijk actief te blijven en het doel

1972 t/m 2013 de huissponsor van de KNKB. De

blijft de huidige sponsors te behouden en gelijk aan

KNKB ontving een regulier bedrag en kreeg bijdra-

2016 het aantal in een reële mate uit te breiden. Alle

gen voor onder andere de Kaatsacademie.

sponsors en adverteerders worden heel hartelijk

FB Oranjewoud heeft ook bijgedragen aan de slot-

bedankt voor hun steun en betrokkenheid. Zonder

wedstrijden van de heren en dames op de Oldeho-

jullie bijdragen zou de bond veel minder activiteiten

ve-partij. Gezamenlijk met LKC werd daar een mooi

kunnen ontplooien!

evenement neergezet.

Schoolkaatsen
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Na wedstrijdseizoen 2016 vond een evaluatie plaats.

Koninklijk bezoek!

Op basis daarvan is besloten het contract tussen de

Op maandag, 13 juni 2016, kwam het koninklijk paar

KNKB en FB Oranjewoud opnieuw te gaan verlen-

op het Sjûkelân op bezoek. Ze volgden vanuit het

gen. De KNKB is erg verheugd de samenwerking

PC-koepeltje korte tijd het provinciaal schoolkaat-

met de solide hoofdsponsor FB Oranjewoud te con-

sen. Ze deden dat in het kader van een werkbezoek

tinueren!

aan de provincie. Jeannet Bos-De Boer en Gejanne
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Dijkstra-Buma waren namens de werkgroep Pro-

nu bezig een programma vast te stellen en geld te

vinciaal Schoolkaatsen de gastvrouwen van koning

genereren.

Willem-Alexander en koningin Maxima.

De activiteiten gaan plaatsvinden op de Breedeplaats en op het Sjûkelân.

Keats! – website knkb.nl
Ondanks de Keats! in 2016 een facelift heeft onder-

Kaatsmuseum

gaan, is het aantal abonnees gedaald naar 1720. De

Het Kaatsmuseum is op donderdag 1 september

discussie is hiermee op gang gekomen in hoeverre

2016 officieel geopend. Alle circa 160 gasten wa-

wij deze grote investering nog in de Keats! willen

ren om logistieke redenen uitgenodigd om in het

blijven steken, want de bond heeft behoefte aan

kerkelijk gebouw De Voorhof, gelegen tegenover

communicatie met alle leden. Deze discussie zal op

het Kaatsmuseum, bij elkaar te komen. Daarbij heeft

de regioledenberaden in het voorjaar van 2017 on-

voorzitter Jan Hiemstra een welkomstwoord en een

derwerp van gesprek zijn. Doelstelling blijft de Keats!

presentatie over de totstandkoming van het project

gratis op elk ledenadres te verspreiden. Dit heeft

verzorgd. Wethouder Caroline de Pee van Franeke-

communicatieve maar ook commerciële voordelen.

radeel heeft de openingstoespraak gehouden. Om

Daarnaast verdient de kaatssport een glossy maga-

te benadrukken dat het Kaatsmuseum ‘van ons allen

zine waarin de vele prachtige kaatsbelevenissen in

is en door velen is bijgedragen aan de totstand-

beschreven kunnen worden.

koming’ werden onder leiding van de ceremonie-

Sybe Joostema uit Minnertsga heeft eind 2016

meester Theunis Piersma de vertegenwoordigers

te kennen gegeven als redacteur van de Keats! te

van de gemeente Franekeradeel en de provincie

stoppen. Hij is opgevolgd door Rynk Bosma uit

Fryslân, de voorzitters van het Kaatsmuseum en van

Ryptsjerk.

de Vrienden van het Kaatsmuseum, uitgenodigd om
samen met vertegenwoordigers van alle betrok-

Naast de Keats! heeft ook de website een face-

ken fondsen, van kaatsverenigingen en particuliere

lift gehad. De website is nu ook compatibel voor

geldschieters, gezamenlijk en gelijktijdig de ope-

smartphone en tablet. Daarnaast worden nu ook

ningshandeling te verrichten door een lang lint door

kaatsverslagen van dames- en herenhoofdklasse

te knippen, waarbij alle ‘lintknippers’ naast de schaar

wedstrijden op de website vermeld. Deze worden

ook een stuk openingslint van 60 cm als trofee mee

geschreven door Jan Braaksma uit Franeker.

naar huis mochten nemen. De opening was een

De KNKB wil met deze vernieuwingen de com-

zeer geslaagde bijeenkomst en de bezichtiging van

municatie met haar leden verbeteren. In dat kader

het Kaatsmuseum leverde nadien tijdens de receptie

worden ook regelmatig nieuwsbrieven verspreid.

veel complimenten op.
Voor het jaarverslag van het Kaatsmuseum zie de

Keatsstêd 2018

website www.keatsmuseum.frl.

De stichting Keatsstêd 2018 is een samenwerking
tussen PC, kv Jan Bogtstra, Keatsmuseum en de
KNKB. De stichting is bezig activiteiten te organiseren rondom de PC van 2018. Cultuur en kaatsen worden in het kader van Kulturele Haadstêd
met elkaar verbonden. Tegelijkertijd wordt het EK
internationaal kaatsen te Franeker gehouden. Men is
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3.

Verbetering technische ontwikkeling kaatssport

Ranking en gestuurde loting

wanten heeft, deze alleen maar wisselen op de bo-

De ranking en de gestuurde loting hebben hun plek

ven. Dit vergemakkelijkt de controle door scheids-

gevonden in de kaatswereld. Op de achtergrond

rechter en leden van de werkgroep Kaatshand-

blijven er wat kleine problemen. Bij de gestuurde

schoenen.

loting is er niet bij alle cycli sprake van 9 wedstrijden

De wantenkeuring in Beetgum verhuisde naar

bij de heren en bij de dames 7. Vooraf is dat met de

Franeker, daar worden nu om de veertien dagen de

kaatsers en kaatssters besproken en zij hebben dat

nieuwe handschoenen gekeurd.

goed opgepakt.

Diversen
Kaatshandschoen

In 2016 werd de FB Oranjewoudcup niet meer

Wat de kaatshandschoen betreft waren er spelre-

verkaatst. Deze bekercompetitie had niet meer

gel-technisch weer enkele aanpassingen. Zo mocht

de uitstraling en deelname die was verwacht. De

een goedgekeurde handschoen aan een niet-ran-

oorspronkelijke doelstelling van de bekercompetitie

king kaatser worden uitgeleend. Hierdoor werd de

om het kaatsen te promoten in de kleine dorpen

verplichting tot aanschaf van een nieuwe hand-

en de jeugd er massaal bij te betrekken, alsmede de

schoen verlicht, vooral voor degenen die inciden-

bekercompetitie te gebruiken voor experimenten,

teel op KNKB-wedstrijden uitkomen.

werd niet behaald.

Daarnaast werden de goedgekeurde handschoenen

Het scheef opslaan is met ingang van seizoen 2016

voorzien van een jaarstempel. Dit stempel maakt het

afgeschaft. In de loop van het seizoen werd duide-

voor de scheidsrechter en publiek zichtbaar dat het

lijk dat kaatsers en scheidsrechters toch behoefte

In Tzummarum werd een experiment gehouden

gala van Sport Fryslân op 15 februari 2017 wordt

hadden aan een markering. Met ingang van seizoen

m.b.t. de vereenvoudigde wedstrijdopzet op een

de uitslag Fries Sportman van het jaar 2016 bekend

2017 zal hier in worden voorzien.

Dames eerste klas-wedstrijd. Dit houdt o.a. in dat

gemaakt.

om een gekeurde kaatshandschoen gaat.
Verder mag degene die meerdere goedgekeurde

Team NL

niet elke lijn bezet hoeft te worden door een keurmeester en dat er geen blokjelopers zijn. (Kleine)

Wallball

verenigingen hadden hier om gevraagd, omdat het

In januari 2016 werd het NK Wallball gehouden en

niet altijd lukt voldoende keurmeesters te hebben,

in november de Langeberg Dutch Open. Nieuw was

vooral als er meer velden liggen.

de organisatie van een Ladies 35+ te Kimswerd. In-

Dit experiment werd als geslaagd beschouwd en in

middels zijn er 12 wallball-banen en zijn er nog twee

2017 wordt dit verder bij bepaalde senioren-wed-

in aanbouw. Verder zijn de trainingen, competities

strijden ingevoerd.

en wedstrijden op elkaar afgestemd. Internationaal
werd er aan de Champions League in het Spaanse

Eveneens werd in 2016 het nieuwe wedstrijdstra-

San Sebastian meegedaan. Team NL behaalde daar

mien ingevoerd. In principe zijn deze afspraken voor

in de spelsoort Llargues de tweede prijs.

3 jaar vastgelegd. Het betroffen o.a. afspraken op
het gebied van het aantal deelnemende parturen en
aanvangstijden.

Kaatstoppers
Hoofdklassekaatser Teake Triemstra was in 2016
genomineerd als Fries Sportman van het jaar 2015.
Helaas bleef het bij de nominatie.
Zijn partuurgenoot Daniël Iseger is nu vanwege zijn
geweldige prestaties genomineerd. Op het Sport-
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4.

Financieel verslag

Algemene toelichting
Resultaat
De exploitatie over 2016 is afgesloten met een

Tevens zijn er meer nieuwe sponsoren aange-

In de toelichting op de exploitatierekening wordt

In de begrotingen zijn o.a. de volgende maatregelen

positief resultaat van € 450. Het positieve resultaat

trokken en bestaande sponsoren verbeterd ten

aangegeven welke afwijkingen ten opzichte van de

doorgevoerd:

is een combinatie van hogere inkomsten en uitga-

opzichte van 2015 (€ 25.000), hier was in de

begroting uiteindelijk hebben geleid tot het positie-

•

ven in vergelijking met het resultaat van 2015 en de

begroting een taakstelling van € 15.000 voor

ve resultaat over 2016.

begroting 2016.

opgenomen.

•

het verhogen van de bijdragen op activiteiten.
•

Strakke sturing van de formatie op het bondsbu-

De personeelskosten zijn hoger dan in 2015

Financiële positie

rubricering plaats gevonden om een zuiverder

door het invullen van de begrote 0,7 fte en de

Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fond-

beeld van de baten en lasten te realiseren. Aan

normale cao verhoging.

sen, bestemmingsreserves) bedraagt ultimo 2016 €

We zijn erin geslaagd om veel kostensoorten

603.000 (2015 € 570.000) Dit is een toename van

nementen gesplitst. Aan de lasten kant zijn alle

zoals kantoor-, vergader, communicatie en

€ 33.000 ten opzichte van ultimo 2015 en wordt

automatiseringskosten en daarbij ook de kosten

wedstrijdkosten te verminderen.

voornamelijk veroorzaakt door de toename van de

In 2016 zijn de opleidingen voor trainers van

bestemmingsreserves.

Speerpunten voor 2017 zijn benoemd en voor deze

namelijk de organisatiekosten. Binnen de or-

verenigingen door de bond betaald, vanuit een

Het eigen vermogen is opgesplitst in een Algemene

speerpunten is een bestemmingsreserve gevormd.

ganisatiekosten zijn alle automatiseringskosten

in 2015 opgebouwde reserve.

Reserve van € 80.917 en een Continuiteitsreserve

Ook de komende jaren zal de exploitatie verder op

De wedstrijdkosten zijn lager door een lagere

van € 325.000. De Continuïteitsreserve zit daarmee

kostendekkendheid per activiteit/product worden

De sponsoring is fors hoger als gevolg van de

uitgave aan prijzengeld uitgegeven door het niet

op niveau. Deze reserve moet minimaal die omvang

doorgenomen. In principe wordt kostendekkend-

taakstelling vanuit de hoofdsponsor € 20.000.

doorgaan van de FB cup.

hebben om hieruit 1 jaar de vaste kosten te kunnen

heid nagestreefd en daar waar dit niet lukt, zullen

betalen. De absolute ondergrens is berekend op

bewuste financiële beleidskeuzes worden gemaakt.

Binnen de resultatenrekening heeft een her-

de batenkant zijn de contributies en de abon-

van de website onder één subgroep gebracht,

wel apart zichtbaar.
•

Vermindering/schrappen van activiteiten en/of

•

•

•

•

reau en strikte toepassing van de cao.
•

Nieuwe methode van contributieafdracht aan
de bond door de verenigingen vanaf 2016.

•

Procesbeschrijving van het factureerproces en
verbetering/versnelling doorgevoerd

10% van de exploitatie omvang.
Het liquiditeitssaldo (kortlopende vorderingen +

In de begroting van 2017 zijn geen taakstellende

liquide middelen - kortlopende schulden) bedraagt

maatregelen getroffen, behalve een continue ver-

ultimo 2016 € 562.000 positief en is ten opzichte

betering van de processen waardoor ook de diverse

van eind 2015 (€ 548.000 positief) toegenomen met

kostencomponenten kunnen worden verlaagd.

€ 14.000.

Toekomstig beleid

Alida Breeuwsma-Breimer
Penningmeester

In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd, tarieven verhoogd en producten op kostendekkendheid beoordeeld, waar mogelijk zijn deze
volledig kostendekkend gemaakt.
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Balans per 31 december 2016
(na resultaatbestemming)

		

31 december 2016

31 december 2015

		
		

		

31 december 2016

31 december 2015

EUR

EUR

		
EUR

EUR

EUR

EUR

ACTIVA

		

EUR

EUR

PASSIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Bondskantoor
Kantoorinventaris

Eigen vermogen
500		3.250

Algemene reserve

3.543		2

Continuïteitsreserve

80.917		

80.467

325.000		325.000

Wedstrijdaccomodaties

2		2

Overige bestemmingsreserves

Tribunes/terreinmaterieel

4		4

			 603.069		 570.820

Kledinglijn

0		0

Kortlopende schulden

			

4.049		

Voorraden
Diversen

Crediteuren

18.805		8.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen

10.251		

17.067

Overige schulden en overlopende passiva

26.444		

42.485

			
14.080		16.580
16.089		

55.500		

67.552

Afronding

2.009		2.009

			

165.353

3.258

Vlottende activa

Kaatsballen

197.152		

			
18.589

			 658.569		 638.372

Vorderingen
Debiteuren

1.828		284

Belastingen en premies sociale verzekeringen
6.743		
9.281
Overige vorderingen en overlopende activa
18.806		
9.863
			 27.377		

19.428

Liquide middelen
Spaarrekening
588.872		593.760
Banken
21.710		2.694
Kas		
472		
643
			 611.054		 597.097
			 658.569		 638.372

1 6 | Jaarverslag

Jaarverslag | 1 7

Exploitatierekening 2016

Toelichting op de balans en de exploitatierekening 			
Realiteit
2016

Begroting
2016

Realiteit
2015

EUR

EUR

EUR

BATEN
Contributies *

Algemene grondslagen voor de opstelling
van de jaarrekening				

Bestemmingsreserves				

De toegepaste waarderingsgrondslagen gaan uit

schade veroorzaakt door weersomstandigheden,

van de historische kosten. Voor zover niet anders

kosten van uniformen, internationale wedstrijden,

vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen

jubileum, communicatie, speciale evenementen,

nominale waarde. De jaarrekening is opgesteld vol-

groot onderhoud, voor betalingsproblemen van

Ter dekking van toekomstige uitgaven o.a. voor

179.240

178.000

177.250

gens de bepalingen van Richtlijnen voor de Jaarver-

bondscontributies en speerpunten voor het volgen-

Abonnementen *

55.837

60.400

60.945

slaggeving 640 (Organisaties zonder winststreven).

de begrotingsjaar worden bestemmingsreserves

Wedstijdbaten *

63.979

71.800

65.797

De Jaarrekening is opgemaakt op 17 februari 2017.

gevormd; de waardering is gebaseerd op nominale

Subsidieverstrekkers

157.606

153.030

163.795

			

uitgangspunten.				

Sponsoring en advertenties

270.130

220.090

203.189

0

5.500

3.585

Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen

27.526

24.000

Overige inkomsten

11.238
2.266

Opleiding/cursussen

Rente
Totaal baten

767.822

				

18.373

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva				

Grondslagen voor de bepaling van het
resultaat				

4.000

16.544

			

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar

4.000

5.113

720.820

714.591

LASTEN

Materiële vaste activa				waarop deze betrekking hebben; winsten worden
De materiële vaste activa worden gewaardeerd te-

slechts verantwoord voor zover zij op balansdatum

gen aanschaffingswaarde verminderd met de daar-

zijn gerealiseerd; verliezen en risico’s worden in acht

over berekende afschrijvingen. De afschrijvingen zijn

genomen, zodra zij worden geconstateerd.

bepaald op grond van verwachte levensduur. 		
		

Personeelskosten

Voorraden				

223.811

225.810

201.442

32.195

22.100

19.336

Organisatiekosten (kantoor en commissie) *

163.176

154.700

161.047

er wordt indien noodzakelijk rekening gehouden

Kosten communicatie, promotie en representatie *

156.315

128.800

163.470

met incourantheid. 				

Opleidingen/cursussen

16.333

17.600

9.465

Trainings- en wedstrijdwezen *

87.837

104.710

102.146

Sportstimulering

19.911

15.500

12.024

Vorderingen, liquide middelen en schulden				

Kostprijs kaatsballen/bondsatikelen

21.316

21.250

17.330

De vorderingen, liquide middelen en schulden wor-

Wallball (internationaal, jeu de pelote, muurkaatsen)

27.590

20.350

28.091

den gewaardeerd tegen nominale waarde; voor

Huisvestingskosten

De voorraden worden gewaardeerd op inkoopprijs;

				

verwachte oninbare vorderingen wordt een voorTotaal lasten

748.484

710.820

714.351

ziening getroffen. 				
				

Gewone exploitatieresultaat

19.338

10.000

240

Bijzondere baten

36.454

0

30.070

Bijzondere lasten

55.342

10.000

25.120

-18.888

-10.000

4.950

450

0

5.190

Bijzondere baten en lasten

Resultaat
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Statistieken KNKB site 2016
Bezoekers					
Mobiel

Vast

Totaal			

Mobiel

Vast

Totaal

Januari

5.180

15.983

21.163 		Januari

15.983

26.587

42.570

Februari

5.475

8.436

13.911 		Februari

19.833

38.290

58.123

Maart

7.728

10.178

17.906 		Maart

20.733

37.913

58.646

April

15.095

15.052

30.147 		April

91.661

118.031

209.692

Mei

57.611

35.099

92.710 		Mei

414.687

357.601

772.288

Juni

67.500

35.761

103.261 		Juni

450.903

351.303

802.206

Juli

68.188

32.795

100.983 		Juli

424.190

291.739

715.929

Augustus

76.272

35.026

111.298 		Augustus

424.252

264.814

689.066

September

19.361

12.963

32.324 		September

73.023

65.713

138.736

Oktober

4.672

5.924

10.596 		Oktober

10.360

17.396

27.756

November

6.588

6.439

13.027 		November

13.771

17.482

31.253

December

4.237

5.294

9.531 		December

9.703

14.326

24.029

337.907

218.950

Totaal
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Pageviews			

556.857 		Totaal

1.969.099 1.601.195 3.570.294

Jaarverslag | 2 1

5.

Bestuur, bondsbureau en statutaire commissies

Hoofdbestuur
W. Sinnema		
T. Dijkstra		
A. Breeuwsma		
J. Siegersma		
J. van Erve		
M.R. Bartels		
L.J. Dijkstra		

voorzitter (2018)
vicevoorzitter / wedstrijdzaken / technische zaken (2018)
penningmeester (2018)
wallball / technische zaken (2018)
commercie en communicatie (2018)
secretaris / juridische zaken (2018)
verenigingen & federatie (2019)		

Bondsbureau
G. Faber		
T. v.d. Meulen		
N. Adema-Houthuijse
M. Osinga		
H. Leegstra		

directeur
financiën/wedstrijdzaken
commercieel manager
management assistent
commercieel medewerker

Statutaire commissies per 1-1-2016
Beroepscommissie
D.J. van der Leij voorzitter (2019)
P. de Groot		
secretaris (2018)
P.D. van der Ploeg
lid (2017)
J. Zondervan		
lid (2019)
M. van der Meulen
lid (2019)

Strafcommissie
S. Krap			
S. Lettinga-Houtsma
S. Saakstra		
D. Bonnema		
M. Heida		

voorzitter (2018)
secretaris (2017)
lid (2017)
lid (2019)
lid (2019)

Reglementencommissie
H. Hof			
J. Adema		
S. Hiemstra		
S.R. Jepkema		

voorzitter (2018)
lid (2019)
lid (2017)
lid (2017)

Straf- en beroepszaken
In 2016 heeft de strafcommissie in 4 zittingen 13 strafzaken behandeld.
• 6 kaatsers vanwege het tijdens de prijsuitreiking niet voldoen aan de kledingvoorschriften heren en dames hoofdklasse en 1e klasse.
• 3 kaatsers vanwege onbehoorlijk gedrag.
• 2 kaatsers vanwege het zonder kennisgeving niet op komen dagen voor de wedstrijd.
• 1 kaatser vanwege het te laat aanwezig zijn bij aanvang van de wedstrijd.
• 1 kaatser vanwege het middels een flinke uithaal schoppend keren van de bal.
In 2016 heeft de Beroepscommissie geen beroepszaken behandeld.
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6.

Uitslagen NK’s 2016

7.

Klassementen

SENIOREN TE FRANEKER OP MAANDAG 16 MEI 2016

JONGENS TE MENAAM OP 18 JUNI 2016

HEREN HOOFDKLASSE

1e Minnertsga
		
2e Grou
		
3e Winsum
		
		
3e Sint Jacobiparochie
		
5e Deinum
		
5e Easterlittens
		
5e Easterein
		

1e Exmorra
		
		
2e Gaast-Ferwoude
		
3e Makkum
		
4e Menaam
		
4e Sexbierum-Pietersbierum
		

1
2
3

Marten Bergsma, Hylke Bruinsma,
Hendrik Kootstra
Martijn Olijnsma, Dirjan Bouma,
Alle Jan Anema
Robert Grovenstein,
Pieter Hilverda,
Evert Pieter Tolsma
Bauke Triemstra, Renze Hiemstra,
Taeke Triemstra
Hindrik Sytema, Niels van der Wal,
Jan Sjoerd Tolsma
Simon Zijlstra, Pier Piersma,
Erwin Zijlstra
Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra,
Jan Schurer

JUNIOREN - JONG NEDERLAND TE BERLTSUM OP
ZATERDAG 9 JULI 2016
1e Franeker
		
2e Jelsum-Koarnjum-Britsum
		
		
3e Minnertsga
		

Djurre Seerden, Allard Hoekstra,
Marco de Groot
Lieuwe van der Werff,
Kevin Jordi Hiemstra,
Haye Jan Nicolay
Roan-Hein Joostema,
Ydo Hoekstra, Marten Bergsma

SENIOREN HEREN 50+ TE GOËNGA 9 JULI 2016
1e Franeker
		
2e Harlingen
		
3e Sint Nicolaasga
		
		

Jan van der Meulen, Jan Sipma,
Ludwig Seerden
Pollie Kwast, Eddy Sjollema,
Peter Kwast
Tiede Boorsma,
Ferdinand van der Werf,
Jan Buitenga

DAMES TE BITGUM OP 25 JUNI 2016
1e Berltsum
		
		
2e Sexbierum-Pietersbierum
		
		
3e Boazum
		
3e Easterein
		
		

Ilse Tuinenga,
Leonie van der Graaf,
Harmke Siegersma
Hendrieke van der Schoot,
Grada van der Schoot,
Minke Jansen
Nellie Jansen-Rijpma,
Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij
Marije Hiemstra,
Martine Tiemersma,
Imke van der Leest

Albert Feenstra,
Pieter Jan Leijenaar,
Jelmer Dijkstra
Jildert Stellingwerf,
Dooitze de Boer, Gerben de Boer
Rik van der Gaast, Lars Onrust,
Ype Bert van der Logt
Harmen Schuitmaker,
Tom Gerard Cats, Tycho de Groot
Alwin Boschma, Folkert Bakker,
Durk Ennema

MEISJES TE DRONRYP OP 18 JUNI 2016
1e Marsum
		
2e Mantgum
		
		
3e Wommels
		

Jennifer Boersma, Marije Hellinga,
Serena Hovenga
Jennie Terpstra,
Amarins de Groot,
Marijke Keuning
Nynke Beckers, Hester Bruinsma,
Rixt Wijnia

Taeke Triemstra
Daniël Iseger
Gert-Anne van der Bos

MEISJES
Sint Jacobiparochie
Leeuwarden
Mantgum

44
42
35

1
2
3

Berltsum
Damwâld
Franeker

64
56
37

1
2
3

Easterein
Easterein
Tzummarum

20
18
1

1
2
3

Leeuwarden
Easterein
Hijum

17
15
15

1
2
3

Leeuwarden
Deinum
Goutum

6
6
6

1
2
3

Franeker
Jorwert
Stiens

39
21
21

1
2
3

Damwâld
Schettens
Franeker

9
6
6

1
2
3

Berltsum
Ried
Slappeterp

34
33
32

DAMES HOOFDKLASSE
1
2
3

Ilse Tuinenga
Sjoukje Visser
Manon Scheepstra

Bauke Dijkstra
Jelte-Pieter Dijkstra
Willem Heeringa

Michelle Bruinsma
Tineke Dijkstra
Anke Winkel

1

1e Berltsum
		
2e Dronryp
		
		
3e Morra-Lioessens
		
4e Minnertsga
		
		
4e Tzummarum
		

1
2
3

Allard van Wigcheren,
Thomas Dijkstra, Bastiaan Ynema
Mark Minnesma,
Jorn Lars van Beem,
Rick Minnesma
Jan Berend Sipma,
Arjen Schregardus, Gerwin Dijkstra
Mees Moerbeek,
Verry van der Meer,
Jeroen Haarsma
Hylke Jan van der Walt,
Jurre Broekstra

SCHOOLMEISJES TE MORRA-LIOESSENS OP 2 JULI
2016
1e Sexbierum
		
2e Makkum
		
3e Jirnsum

Sigrid Post, Berber Bruinsma,
Fiera de Vries
Larissa Smink, Indy Tuinier,
Anouk Smink
Foke Jil Bakker, Dian Dijkstra

Feiko Broersma
Jan Sjoerd Tolsma
Terry v.d. Eng

Jan Jelle Jongsma
Sytse Hibma
Willem Buurstra

38
22
21

Fiera de Vries
Anna Rob
Anouk Smink

Sexbierum
Winsum
Makkum

41
28
28

Leon Wijning
Jorrit Nanninga
Daniel Meesters

Sint Annaparochie
Dronryp
Bitgummole

31
22
21

Lieke van Loon
Iris Oosterbaan
Foke Jil Bakker

Makkum
Scharnegoutum
Tersoal

25
24
22

Sint Annaparochie
Sint Annaparochie
Harlingen

36
28
20

Feinsum
Tzum
Dronryp

40
27
16

WELPENJONGENS

HEREN 30+
1
2
3

Kimswerd
Dronryp
Dronryp

PUPILLENMEISJES

HEREN 50+
Ludwig Seerden
Piet Zondervan
Anno Miedema

Karel Monfils
Jorn Lars van Beem
Mark Minnesma

PUPILLENJONGENS

HEREN 2E KLAS
SCHOOLJONGENS TE AKKRUM OP 2 JULI 2016

35
32
30

SCHOOLMEISJES

DAMES 1E KLAS
1
2
3

Deinum
Gauw
Witmarsum

SCHOOLJONGENS

HEREN 1E KLAS
1
2
3

Marije Hellinga
Andrea Kroes
Selma van der Molen

Jelvin Kaper
Iwan Hiddinga
Jaimy Koel

WELPENMEISJES
Elske van Straten
Gerbrich Koster
Jeanette Kramer

JONGENS
1
2
3

Patrick van Dellen
Roel Pieter de Jong
Harmen Schuitmaker

PUPILLENJONGENS TE ARUM 25 JUNI 2016
1e Dronryp
		
2e Easterein
		
3e Hommerts-Jutrijp
		

Bjorn Idsardi, Jorrit Nanninga,
Rutger Kumbangsila
Rutger Sijbesma, Jelmer Brouwer,
Redmer Wiersma
Matthys Renema,
Folkert Wesselius, Ramon Raa

PUPILLENMEISJES TE WOMMELS OP 25 JUNI 2016
1e Makkum
		
2e Dronryp
		
3e Reahus-Turns
		

Marsum: winnaar NK meisjes
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Lieke van Loon, Ilse Zwaagstra,
Larissa Smink
Ilse Marije van Beem,
Senne Idsardi, Iris Veltman
Brecht Tamminga, Inez de Jong,
Amarins Gerbrandy

Leon Wijning: winnaar klassement pupillenjongens
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8.

Onderscheidingen, jubilea en overledenen

Onderscheidingen
Jan Steigenga (Exmorra)		

Bondsinsigne

Haaije Westra (Bitgummole)

Bondsinsigne

Theo Draijer (Tzummarum)

Bondsinsigne

Lolke Jan Dijkstra (Bitgum)

Bondsinsigne

Kees Arendz (Dronryp)		

Lid van Verdienste

Kees Postma (Blessum)		

Lid van Verdienste

Kaderleden 2016

Werkgroep Beg. Scheidsrechters

Manager Team NL

Technische Commissie

Coördinator Kaatsacademie

P. de Bruin
P. Minnema
L. Brandsma
F. van der Veen

B. van der Veen

H. Saakstra

W. Postma
M. Postma
J. Hoekstra
L. Hofman

J. Poelstra
H. Miedema
K. Kaper
A.B. Miedema
L. Dotinga
M. Zwaagstra
A. den Breejen
K. de Jager
A. Kroondijk-Reijnhoudt
D. Seerden
R. van der Meer
M. Miedema
A. Hendriks
K. Halbertsma
A. Dijkstra-van der Veen
T. van der Meer
W. Heeringa
R. Postma
G. Meulenaar
O. Ferwerda
J. Hoekstra
H.J. van der Bos
S.E. Vegter
D. Kuperus

Scheidsrechters

Trainer KNKB

Werkgroep Eenlingenbeleid

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
E. van Wier
F. Baarsma
R.P. Melchers
A.K. Reinsma
M. de Jong
P. Plantenga
J. Overwijk
C. Anema
T. Visser
J. Winkel

G. Okkinga

Y. Wassenaar
S. Grijpstra
M. de Groot-Bilstra
M. Tilburgs
D. Zijlstra

AV-commissie Financiën
J.N. Hijlkema
H.J. Kemper
K. Breuker

Werkgroep Prov. Schoolkaatsen
J. Bos-De Boer
M. Beckers
G. Braaksma
G. Dijkstra
J. Okkema
J. Weerstra

Jubilerende kaatsverenigingen
KV ‘Us Keatsen’ Akkrum, 100 jaar

Werkgroep Handschoenen

Koninklijke onderscheiding
Geen

Overleden in 2016
07-01-2016

Jelmer Jellema, Lelystad

86 jaar

Oud-bestuurslid kv Flevoland

07-01-2016

Abe Tijssen, Dronryp

88 jaar

Erelid kv Dronryp

O. Anema
M. Brunia
J. Hibma
J. Wind
K.A. Terpstra
S. Visser
J. Zondervan
R. van Dijk

Werkgroep Loting

04-03-2016

Jeremias Quarré, Franeker

81 jaar

Liefhebber Jeu de Pelote

25-03-2016

Sipko Vis, Minnertsga

39 jaar

Oud-bestuurslid kv Minnertsga

29-03-2016

Johannes van Dijk, Leeuwarden

55 jaar

Oud-hoofdklassekaatser/PC-winnaar

15-04-2016

Jelle Takema, Harlingen

78 jaar

Museumcommissie

20-04-2016

Durk Braaksma, Bitgum

75 jaar

Erelid kv Bitgum

A. Altenburg-Oostenbrug
M. Haijma
Y. Wassenaar
J. Woudstra
S. Lettinga-Houtsma
L. Seerden
E. Siderius
J. van der Ploeg

02-05-2016

Gerard Groothoff, Bitgum

70 jaar

Kaderlid KNKB

Materiaal

28-05-2016

Anne Heida, Schingen

85 jaar

Erelid kv Schingen-Slappeterp

26-07-2016

Auke Radelaar, Leeuwarden

84 jaar

Freulewinnaar 1949

30-07-2016

Sijbe R. Faber, Minnertsga

71 jaar

Erelid kv Minnertsga

19-08-2016

Jan Galema, Harlingen

88 jaar

Kaatser

07-09-2016

Keimpe Wierstra, Franeker

57 jaar

Winnaar bond 1983

11-09-2016

Thomas Bouma, Easterlittens

70 jaar

Oud-kaderlid KNKB

12-10-2016

Hein Wijnia, Sneek

81 jaar

Bestuurslid kv Sneek

12-11-2016

Joop van der Veen, Franeker

50 jaar

PC-lid

29-11-2016

Durk Houtsma, Franeker

77 jaar

Oud-scheidsrechter/-commissie

04-12-2016

Rike de Kroon-Tijssen, Dronryp

81 jaar

Lid van Verdienste kv Dronryp

De leden waren allen actief bij de KNKB en/of eigen vereniging.
(Overzicht van de gegevens zoals deze op het bondsbureau zijn ontvangen)

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
M. Terpstra-Hobert
R. Heitbrink
A.T. Fopma-Folkerts
P.A. Tienstra
D. Nauta
J. Eijzenga

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
F.C. Nijman
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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

Verenigingsondersteuning
H. Haar
J. Yntema
S. Andela

Werkgroep overkoepelend fed.
bestuur
P. Minnema
S.R. Jepkema

KNKB website
R. Miedema
W. Miedema

Redactie WIS IN/Keats!
S. Joostema
B. Buruma
J. Eijzenga
B. Poelsma
T. Stiemsma
E. Dijkstra
R. Bosma
J. de Boer
A. Waterlander

Werkgroep NK
T. Boomstra
A.J. Groothoff
G. Monsma
J. van der Ploeg
S. Visser

Werkgroep Ranking
O. Ferwerda
F. Ferwerda
H. Siegersma
P. Piersma
R. Miedema
W. Miedema

Werkgroep Contributiebeleid
R. Santema
A. van Duinen
L.M. Seerden
A. Huitema
K. Pompstra
H. Kemper

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
R. Tiedema
Th. Dijkstra

Werkgroep Regiokaatsen
R.Y. Veldhuis
J. van der Schaaf
S.R. Jepkema

Acquisitie kaatsagenda
G. Ykema

Bondscoaches
H. Saakstra
G. Vandervelden
M. Feenstra
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