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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van de KNKB over 2017. Het was een druk jaar, wat betekent dat het
kaatsen leeft en actief is. Er kan gerust gesteld worden dat het kaatsen qua activiteiten floreert en ’s
zomers in veel dorpen en steden een prominente plaats inneemt. Op KNKB-, federatie- en ledenniveau
zijn veel wedstrijden georganiseerd, waarbij honderden vrijwilligers onze sport draaiende hebben
gehouden. Prachtige prestaties én emoties in de grote wedstrijden, heel veel breedtesport en beide
gekoppeld aan veel gezelligheid en vertier!
Uiteraard gaat dit niet vanzelf. De verenigingen, het fijnmazige netwerk van de bond, en de
bondsorganisatie zorgen daarvoor. Met elkaar vormen we de schakels van de denkbeeldige
kaatsketting. Ieder op zijn eigen plek, met zijn eigen taak en allemaal met hetzelfde belang. Zou je
denken althans, want de wolken aan de kaatshorizon worden donker.
Feit is namelijk dat al decennia wordt gesproken over de aantrekkelijkheid van het spel, het gebrek
aan publiek, de grootte van de nap, het maximale aantal parturen op de hoofdklas, aanvangstijden
enzovoorts. Nu komt daar de bedreiging van de overkoepelende organisatie van de kaatssport bij.
Hier zijn verschillende redenen voor te noemen, veelal maatschappelijke. Door veranderende wensen
en eisen van de huidige kaatsers en kaatsliefhebbers. Door kaatsers en leden die veel sneller stoppen
(in 2017 zijn we qua ledenaantal weer achteruit gegaan). Door krimp, door allerhande regelgeving om
een eerlijke competitie te kunnen bewerkstelligen, door een andere vrijetijdsbeleving, door
individualisering en daardoor te weinig kader/vrijwilligers enzovoorts. Dit zijn problemen die bij
verenigingen van alle sporten voorkomen en dus beslist niet alleen voor het kaatsen geldt. De bond
heeft echter veel moeite om dit op te vangen.
Verenigingen die vanwege de afdracht aan de KNKB en de verplichting om wedstrijden te organiseren
niet langer lid blijven. Zonder deze verplichtingen functioneren ze als sportvereniging prima maar
overkoepelende taken van de bond komen hiermee in het gedrang. Onze afdracht is ook gebaseerd op
solidariteit. Dit brokkelt echter ook af, immers lang niet alle leden worden meer bij de KNKB
geregistreerd. De kaatsketting verzwakt.
We moeten een modus vinden waardoor het voor verenigingen aantrekkelijk(er) wordt om lid van de
bond te zijn. Anders dreigen we een Wandelbond te worden of een Ski-bond, deze kenmerken zich
door een klein ledenbestand waar de uitvoeringsorganisatie navenant aan is.
In 2018 vraagt de bond € 172.000 afdracht van de leden. Dit is slechts 23% van de begroting. We
staan hiermee (met stip) onderaan op de NOC*NSF-ladder van afdrachten. Tevens worden
verschillende zaken zoals wedstrijdzaken, opleidingen, verenigingsondersteuning, schoolkaatsen en
dergelijke (nagenoeg) gratis geleverd.
Wat moet de KNKB nog meer doen om haar meerwaarde te behouden? De afdracht drastisch
verlagen? Maar wat zou dat voor de uitvoeringstaken van de bond, haar leden, haar sportbeoefenaren
gaan betekenen?
Vanzelfsprekend moeten we er met volle (bestuurs)kracht tegenaan! Meer faciliteiten ontwikkelen die
de bond interessanter maken en (nog meer)voordelen bieden om lid te blijven of te worden. Nieuwe
verdienmodellen ontwikkelen. Met elkaar nieuwe en verfrissende ideeën bedenken én ten uitvoer
brengen en juist nu, buiten de gebaande paden durven te stappen. De KNKB wil door een nieuwe
besluitvormingsstructuur en de gratis verstrekking van de Keats! de betrokkenheid en solidariteit
versterken. Deze morele aspecten hebben we hard nodig. Eigen belangen en korte termijnbesluiten
moeten overboord. We doen het voor elkaar en mét elkaar.
Het is heel goed denkbaar dat we onze organisatie binnen afzienbare tijd op een totaal andere manier
gaan inrichten.
Nu ik afscheid neem, wil ik nog zeggen dat ik ‘grutsk’ ben op de KNKB en onze mooie kaatssport en
dat ik de kans heb gekregen bij de bond aan de slag te gaan. Ik wil de verenigingen, het
hoofdbestuur, de medewerkers van het bondsbureau, de kaderleden en niet te vergeten de kaatsers
bedanken voor hun ondersteuning daarin. Ik wens iedereen veel gezondheid toe en natuurlijk veel
creativiteit en durf om de kaatssport aan te passen aan deze nieuwe tijd!
Geert Faber
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1. Versterking van de bondsorganisatie
Hoofdbestuur
Het hoofdbestuur bestond in 2017 uit
voorzitter Wigle Sinnema, vicevoorzitter en
portefeuillehouder Technische Zaken en
Wedstrijdzaken Tjeerd Dijkstra, secretaris
Monique Bartels, penningmeester Alida
Breeuwsma, portefeuillehouder Verenigingen &
Federaties Lolke Jan Dijkstra,
portefeuillehouder Commercie en
Communicatie Jan van Erve en
portefeuillehouder Internationaal-Wallball en
Ontwikkeling & Opleiding Johannes Siegersma.
Het hoofdbestuur heeft zich in 2017
(wederom) gehouden aan de eisen van een
goed sportbestuur die als zodanig door
NOC*NSF zijn vastgelegd. Dit betreffen regels
over het houden van ledenvergaderingen,
opmaken van begrotingen en jaarrekeningen
e.d. en regels over het verdere functioneren
van de bond en haar bestuursleden. Er is
hierover verantwoording afgelegd bij
NOC*NSF.

Bondsbureau
Per 1 mei is Rianne Bosma-Tanghe uit
Franeker gestart als commercieel manager. Ze
volgde daarmee Nicole Adema-Houthuijse op,
die per 31 januari 2017 is gestopt. Nicole is
elders een andere functie gaan betrekken. Op
dezelfde wijze is het gegaan met onze
managementassistente Maaike Osinga. Zij
heeft de KNKB per 31 mei 2017 verlaten. Ook
zij betrok elders een baan. Per 10 april 2017
werd Boukje Houtsma uit Groningen (voorheen
Slappeterp) aangenomen als haar vervanger.
Wij zijn erg ingenomen met de komst van
Boukje en Rianne bij de KNKB. We wensen hen
veel succes in hun nieuwe baan.
Nicole en Maaike worden hierbij nogmaals
bedankt voor al hun werkzaamheden voor de
KNKB. We zijn heel content over de wijze
waarop zij hun werk uitvoerden. Ook hebben
ze een duidelijke rol gehad in de plezierige
samenwerking en positieve sfeer op het
bondsbureau.
Verder bestond het vaste personeel uit
financieel medewerker en wedstrijdleider
Tetman van der Meulen, acquisiteur en
medewerker commercie Hendrik Leegstra en
directeur Geert Faber. Naast de vaste
medewerkers werkt Henk Haar (op vrijwillige
basis) bij de KNKB. Hij neemt een aantal taken
op het gebied van schoolkaatsprojecten en
verenigingsondersteuning voor zijn rekening en
is iedere week een aantal dagen op het
bondsbureau.
Geert Faber heeft aangegeven dat hij per 1
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februari 2018 stopt bij de KNKB. Hij gaat op
die datum met pensioen. Het hoofdbestuur
heeft in het najaar Marco Hoekstra (41) uit
Easterein benoemd als zijn opvolger.
Hille Saakstra was in 2017 coördinator van de
FB Oranjewoud Kaatsacademie. Hij is gestopt
per 1 januari 2018. Per 1 oktober 2017 is Afke
Hijlkema voor die functie aangenomen. Ze
heeft een soortgelijke functie bij de sportbond
KNGU. Jan de Groot, Dirk van der Leest en
Siemke Andela leiden de trainers van de KNKB
op.
De vergaderlocatie van de KNKB in de Trije is
in het begin van het jaar flink opgeknapt. Een
nieuwe vloer werd aangebracht, nieuw
meubilair werd gekocht en alles is geverfd. Ook
zijn prachtige wandfoto’s aangebracht,
waardoor deze locatie weer een motiverende
omgeving is geworden om te vergaderen.

Werkgroepen en commissies
In 2017 zijn diverse overleggen/evaluaties
gehouden die waren bedoeld de verschillende
activiteiten van de werkgroepen op elkaar af te
stemmen. Door verloop van kaderleden en
gewijzigde werkzaamheden blijft dit een
voortdurend proces.
De werkgroep Kaatshandschoenen heeft een
goed jaar gehad. Er waren 7 controleurs. De
werkgroep organiseerde in het
wedstrijdseizoen om de twee weken een
keuringsavond. Daarnaast hielden ze ieder
weekend controles. Bijzonder was een aantal
controles tijdens de wedstrijden op het veld.
Dit wordt ook door de kaatsers aangemoedigd,
want er zijn nog steeds kaatsers die de
grenzen opzoeken. In twee gevallen moest er
repressief worden opgetreden omdat er niet
sprake was van een reglementaire want. De
werkgroep heeft dit najaar ook de beschikking
gekregen over een leerhardheidsmeter. De
verwachting is dat aan de hand van deze
meter een verdiepingsslag bij keuringen kan
worden gemaakt. Echter eerst moet ervaring
met deze meter worden opgedaan.
Ook voor de Straf- en Beroepscommissie is de
objectivering een goed middel om hun
uitspraken in deze beter te kunnen motiveren.
De heren hoofdklaskaatsers waren
voorafgaande aan het wedstrijdseizoen niet
ingenomen met een besluit van het
Hoofdbestuur. Het betrof het besluit om bij
afwezigheid op d.e.l.-wedstrijden de parturen
te completeren door het zogenaamde
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opschuiven. Dit zou naast de jeugd nu ook bij
alle senioren en damescategorieën worden
ingevoerd. Echter na een gesprek met de
kaatsers werd kort voor het wedstrijdseizoen
toch besloten dit niet voor de hoofdklas te
laten gelden. Dit in verband met het feit dat op
hun wedstrijdlijsten steeds de kaatsers met
een (gewild) staand nummer, namelijk 9 en
10, bij absentie naar boven zouden
opschuiven. De werkgroep Begeleiders
Scheidsrechters kende een moeilijk seizoen.
Door een tekort aan scheidsrechters moesten
de leden van deze werkgroep steeds
improviseren om de wedstrijden te bemensen.
Aan het begin van het seizoen waren er 26
scheidsrechters beschikbaar. Door ziekte en
privé omstandigheden zijn er maar 20
scheidsrechters actief geweest. Drie
scheidsrechters hebben tijdens het seizoen
aangegeven per direct te stoppen als
scheidsrechter.
Gedurende het seizoen zijn drie
scheidsrechters begeleid door een persoonlijke
coach, met als doel om ze sneller door te laten
stromen naar een hogere categorie, hetgeen is
geslaagd.
De KNKB heeft in het nieuwe beleidsplan 2018
– 2020 het werven van scheidsrechters als
speerpunt aangegeven. Afgelopen jaren zijn
verschillende acties ondernomen om het aantal
scheidsrechters te vergroten, helaas heeft dit
niet geleid tot het gewenste resultaat. Dit
vraagstuk zal in 2018 wederom intensief
worden opgepakt. Op de volgende punten
wordt ingezet:
•
werving op kwaliteit
•
opleiding en begeleiding
•
uitstraling (kleding)
•
verhoging vergoeding (kosten voor
KNKB)
Afke Hijlkema is bezig een cursus te
ontwikkelen waarbij scheidsrechters, naast
spelregelkennis, ook instructie krijgen in
mentale weerbaarheid. Dit naar het voorbeeld
van de voetbalbond, waar veel jonge
scheidsrechters zich aanmelden. De
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clubscheidsrechters zullen hier zoveel mogelijk
in betrokken worden.
De KNKB heeft nieuwe poloshirts en jassen
voor de clubscheidsrechter laten maken. Dit
om de herkenbaarheid van de clubscheids te
vergroten. De KNKB vergoedde per vereniging
één poloshirt. Hier werd in 41 gevallen gebruik
van gemaakt.

Federatiekaatsen
Het Federatiekaatsen staat er qua deelname
goed op. Wel bleek uit evaluaties van de
regioledenberaden dat Federaties onderling
veel (reglementaire) verschillen hebben. Zo
komen in een aantal Federaties de
regiowedstrijden moeilijk van de grond en
wordt niet in alle Federaties gebruik gemaakt
van digitale opgave. De KNKB gaat zich
inzetten om Federaties zoveel mogelijk op één
lijn te krijgen. Dit om helderheid te creëren en
om het uitgangspunt te bewerkstelligen dat
iedere federatiekaatser, zowel jong als oud,
waar hij ook maar woonachtig is, ieder
weekend moet kunnen kaatsen.
De Federatie Zuid Westhoek kent nog maar
drie verenigingen (kv’s te Sint Nicolaasga,
Heerenveen en Balk). Er wordt onderzocht in
hoeverre de verenigingen in deze Federatie op
een andere wijze kunnen worden ingedeeld.

Algemene Ledenvergadering en
regioledenberaden
Afgelopen jaar hebben acht regioledenberaden
plaatsgevonden. In de vier voorjaarsoverleggen lag de focus op de wijze waarop de
KNKB de verenigingen kan faciliteren en
ondersteunen. Ook werd besproken op welke
wijze in de toekomst de Keats! zou moeten
worden uitgegeven.
In de regioledenberaden van het najaar lag de
nadruk op de meerwaarde van de KNKB voor
de verenigingen. In hoeverre moet dit worden
verbeterd en hoe kunnen we dat bereiken.
Verder bleek er zorg te zijn over de opmaak
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van de wedstrijdagenda. Niet alle verenigingen
kunnen meer aan hun verplichtingen voldoen
en willen graag meer maatwerk.
Op de ALV van 16 maart 2017 werden de leden
van de nieuwe AV commissie Financiën
benoemd. Zij hebben de taak de begroting te
keuren. Ons proces is zodanig dat de begroting
pas in de ALV van maart aan de verenigingen
wordt voorgelegd, terwijl de begroting en
uitgaven/inkomsten van de bond al op 1
januari aanvangen. Deze AV commissie
Financiën heeft begin 2017 een positief advies
over de begroting aan de verenigingen
gegeven.
Verder werd het Eenlingenbeleid nogmaals
onder de loep gehouden. Het beleid werd op
dezelfde wijze voortgezet maar de daarvoor in
te vullen overschrijvingsformulieren werden
uitgebreid.
Ook werd de (digitale) opgave voor de
wedstrijden vervroegd naar de maandag.
Voorts werd het omgaan met ongewenst
gedrag en calamiteiten door het concreet
benoemen van verantwoordelijkheden van
verenigingsbesturen, scheidsrechters en KNKBkaderleden besproken en akkoord bevonden.
Bij kaatswedstrijden werden banners geplaatst
met daarop de slogan: ‘Zonder respect geen
kaatsen’. De KNKB wil hiermee ongewenst
gedrag tegengaan. Kaatsers, ouders en publiek
worden uitdrukkelijk gevraagd dit mee te
ondersteunen.
Helaas moeten verschillende sportbonden (in
binnen- en buitenland) weer melding maken
van een aantal zaken op het gebied van
seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag.
Derhalve heeft de KNKB de verenigingen en
kaatsscholen geattendeerd op de verklaring
omtrent gedrag. Degene die binnen de
vereniging jeugd traint of coacht of een andere
functie uitvoert waar minderjarigen bij zijn
betrokken, wordt geadviseerd een verklaring
omtrent gedrag bij de vereniging aan te
leveren. Wat de kaatssport betreft zijn er geen
meldingen op voornoemd gebied geweest.
De strafcommissie heeft elf zaken behandeld.
Twee voor een onreglementaire
kaatshandschoen, één voor onbehoorlijk
gedrag, vier voor ongeoorloofde shirtreclame
en vier voor absentie zonder afmelding. De
Beroepscommissie had één zaak.
Integriteit en eerlijkheid: het is niet alleen een
zaak voor de KNKB maar ook voor de sporters
en het publiek. Respect voor elkaar, voor
scheidsrechters en keurmeesters hoort bij de
cultuur van het kaatsen.
Baukje Wallendal heeft haar rapport over de
transitie in de kaatssport ‘Een leven lang
kaatsen’ bij de KNKB ingeleverd. Deze
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startnotitie –op weg naar een bloeiende
kaatssport- telt 35 bladzijden en geeft een
goed beeld van het kaatsen in de
veranderende samenleving. Volgens de
schrijfster gaat het met de kaatssport juist
heel goed, maar de georganiseerde kaatssport
is in problemen. Aanbod en vraag van een
aantal zaken zijn niet in juiste balans en in het
algemeen is het de bedoeling dat sportbonden
gaan nadenken over nieuwe organisatievormen
en verdienmodellen. De KNKB wil een aantal
zaken hieruit gaan oppakken. Deze zijn
verwoord in het nieuwe beleidsplan 20182020. Hierin zijn speerpunten benoemd en
gekoppeld aan het Jaarplan. Dit betreffen
onder andere:
-opmaak van een vernieuwde
wedstrijdagenda;
-werving scheidsrechters;
-vergroting van de breedtesport.
Helaas hebben de kaatsverenigingen te
Buitenpost, Dongjum en Wolsum hun
lidmaatschap bij de KNKB opgezegd. Ze waren
niet langer in staat aan het verplichte aantal
KNKB-wedstrijden te voldoen en/of de
verplichte financiën op te brengen.

FBA
Alle aangesloten verenigingen bij de Federatie
van Buiten Afdelingen zijn lid van de KNKB.
Niet alle kaatsverenigingen buiten Friesland
zijn echter aangesloten bij de FBA. In 2017
telde de FBA een 7-tal verenigingen gevestigd
in Alkmaar, Amsterdam, Den Haag, Dronten,
Hank-Dussen, Hilversum en Wageningen met
in totaal 126 leden (+10 t.o.v. 2016!). Tijdens
het kaatsseizoen heeft elke FBA-vereniging een
d.e.l. wedstrijd voor alle categorieën
georganiseerd en werden er daarnaast ook 2
afdelingswedstrijden en een v.f. wedstrijd
georganiseerd.
Bijzonder was het feit dat er in 2017 voor het
eerst een officiële FBA-wedstrijd is
georganiseerd in Groningen bij K.V. “Wezon de
Sterke Earm”! Zaterdag 8 juli gaat de boeken
in als een geslaagde wedstrijddag met een
goede opkomst van FBA-leden en kaatsers uit
Groningen en Fryslân. De FBA staat open voor
samenwerking met andere kaatsverenigingen
(buiten Fryslân), hetgeen heeft geresulteerd in
een aspirant FBA-lidmaatschap van Groningen
in 2017. Tijdens de FBA-voorjaarsvergadering
op 10 maart 2018 staat de formalisering van
het FBA-lidmaatschap van Groningen op de
agenda.
Het FBA-seizoen werd uiteindelijk
traditiegetrouw (voor de 43ste maal) afgesloten
met de Snertpartij in Beverwijk op 30
september. Tijdens de FBA-wedstrijden in 2017
deden er in totaal 107 unieke deelnemers mee
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en ligt de gemiddelde wedstrijddeelname op 30
kaatsers/kaatsters.
Tot slot is het vermeldingswaardig dat de FBA
sinds 2017 ook te vinden is op het wereldwijde
web. Op www.fbakaatsen.nl kan meer
informatie gevonden worden over het kaatsen
buiten Fryslân en zijn links te vinden naar
websites van FBA-verenigingen.

FB Oranjewoud Kaatsacademie
De FB Oranjewoud Kaatsacademie is het
kennis- en opleidingsinstituut van de
Koninklijke Nederlandse Kaats Bond. Dit
betekent dat de FB Oranjewoud Kaatsacademie
een centrale rol speelt in de ontwikkeling van
het spel en het overbrengen van kennis aan
kaderleden van verenigingen, kaatsscholen,
federaties en kaatsers. Door het aanbieden en
organiseren van cursussen, thema-avonden,
naslagwerken en activiteiten probeert de FB
Oranjewoud Kaatsacademie invulling te geven
aan deze rol.
In 2017 zijn er 24 nieuwe trainers opgeleid.
Daarnaast 3 KNKB-scheidsrechters en 18
clubscheidsrechters.
Hille Saakstra heeft aangegeven per 1 januari
2018 te stoppen met zijn werkzaamheden als
coördinator van de FB Oranjewoud
Kaatsacademie. Zijn vervanger is Afke
Hijlkema. De KNKB wil de rol van de academie
versterken door meer activiteiten uit te gaan
voeren. Er wordt ingezet op een grotere
deelname aan alle KNKB-opleidingen. Zij gaat
gemiddeld één dag per week voor de academie
aan de slag.
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Verenigingsondersteuning
De nadruk bij verenigingsondersteuning ligt
vooral op het behoud van verenigingen en de
vraag in hoeverre verenigingen onderlinge
samenwerking kunnen aangaan. Drie maal
werd overleg gehouden met (kleinere)
verenigingen die te kampen hadden met
verschillende problematieken. In totaal zijn
vijftien verenigingen door het VO-team
ondersteund op het gebied van het werven van
leden en vrijwilligers, maken van
jeugdplannen, geven van trainingen en
ondersteuning om de financiën op orde te
krijgen. Verder bleek dat verenigingen niet
altijd bekend zijn met de faciliteiten van de
KNKB. Hiervoor werd verwezen naar het
Productenboek 2017.
Met een aantal verenigingen zijn door de VOers vervolgafspraken gemaakt om meer
maatwerk te kunnen leveren. De ervaring is
dat met behulp van de VO-ers goede
resultaten worden bereikt. De totale
ondersteuning vanuit het VO-team bedroeg
ongeveer 400 uren.
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Sportparticipatie
Het schoolkaatsen bestond in het jaar 2017 uit
projecten vanuit de KNKB waarvan een aantal
met medewerking van
buurtsportcoördinatoren. Vanuit de scholen zijn
naar aanleiding van het ‘Fryske sport yn dyn
klasse’ eveneens een groot aantal projecten
aangevraagd en uitgevoerd.
In totaal zijn zo’n 3600 (!) kinderen door deze
schoolkaatsprojecten met het kaatsen in
aanraking gekomen.

Ledenaantal per 31 december
2017
Nog niet alle verenigingen hebben de mutaties
in hun ledenadministratie over 2017 aan de
KNKB doorgegeven. Een eerste conclusie is wel
te trekken dat in 2017 het aantal jeugdleden
over alle categorieën nogal teruggelopen is.
Ondanks de krimp en de concurrentie van
andere sporten was het aantal jeugdleden de
laatste jaren flink op peil gebleven. De
verwachting is nu dat de jeugdleden met 170
naar beneden gaan naar het aantal 2430.
Het aantal seniorenleden bij met name de
heren (-300) maar ook bij de dames (-110) is
opnieuw stevig achteruit gegaan. Het
ledenaantal was per 1 januari 2017 11.180 en
wordt per 31 december 2017 naar schatting
rond de 10.575.
Per 31 december 2017 is het aantal
verenigingen dat bij de KNKB is aangesloten:
111.

Keatsmuseum
Dit jaar kenmerkte zich als het jaar dat het
museum een volledig kalenderjaar voor het
publiek was geopend. Er is in 2017 hard
gewerkt aan een aantal belangrijke onderdelen
om in alle opzichten tot een volwaardig
museum te komen. Veel energie is gestoken in
het uitvoeren van het marketing- en
communicatieplan, ontwikkeling van een nieuw
meerjarenbeleidsplan en als laatste maar zeker
niet onbelangrijk de ontwikkeling van het
digitaliseringsproject. Al deze activiteiten zijn
gezamenlijk met een groot aantal vrijwilligers
opgepakt.
Er is door de vrijwilligers hard gewerkt de
ontstane achterstand in de werkzaamheden,
als gevolg van de noodzakelijke sluiting van
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het museum, weg te werken. Ook wordt
nagedacht over de samenstelling van de
collectie op compleetheid en het feit of er
voorwerpen zijn die wellicht op termijn niet in
het museum thuishoren. Als voorsortering op
dit beleid worden in principe geen nieuwe
bruikleenovereenkomsten aangegaan, met
uitzondering van hele speciale collectiestukken. In dit licht is gestart met het herijken
van de bruikleenovereenkomsten en dit heeft
ertoe geleid dat een aantal
bruikleenovereenkomsten zijn omgezet in
schenkingen.
Als gevolg van de ontplooide
marketingactiviteiten, de nieuwe inrichting en
tijdelijke tentoonstellingen als die van Teade
Zijlstra en de vier gebroeders Van Wieren,
deelname aan diverse lokale activiteiten en
ontvangst van diverse groepen van
verenigingen, Freonen, scholen, bedrijven,
konden dit jaar 1.870 bezoekers worden
verwelkomd.
Van de KNKB mochten wij een bijdrage
ontvangen van € 10.000,--. De Gemeente
Franekeradeel geeft een structurele subsidie
van € 2.750,-- per jaar. Er werden tevens
donaties ontvangen van de Koninklijke
Permanente Commissie en de Freonen van het
Kaatsmuseum. Daarnaast zijn er wederom
enkele periodieke giften in het kader van de
nieuwe Geefwet ontvangen.
Tenslotte werden we verrast door een royale
gift groot € 2.500,-- na afloop van het
prachtige kaatsfeest van de vier gebroeders
Van Wieren op 10 september 2017. Verder
ontvingen we gedurende afgelopen jaar een
twintigtal schenkingen.
De organisatie van het kaatsmuseum bestaat
geheel uit vrijwilligers. Er is door de groep van
60 vrijwilligers een grote bijdrage geleverd en
een woord van dank is hier geheel op zijn
plaats.
Voor het contact met het bestuur en de
vrijwilligers en de vrijwilligers onderling, zijn
nieuwsbrieven verzonden en zijn
bijeenkomsten gehouden, met als laatste op
22 december 2017 een eindejaarsbijeenkomst.
Het volledig inhoudelijke jaarverslag en de
financiële jaarverslagen kunt u vinden op de
website www.keatsmuseum.frl.
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2. Vergroten marktpositie kaatsen en KNKB

Hoofdsponsor FB Oranjewoud
Stichting FB Oranjewoud is in 2014 de nieuwe
hoofdsponsor geworden. De stichting heeft als
doelstelling ‘het verbeteren van het sociaal,
economisch en cultureel klimaat in NoordNederland’. Zij mag daartoe uitkeringen doen
met een ideële of sociale strekking’. De
stichting is voortgekomen uit de Friesland
Bank, vanaf 1972 t/m 2013 de huissponsor
van de KNKB.
FB Oranjewoud heeft -als tegenprestatie- de
exclusiviteit haar logo op de wedstrijdkleding
van de KNKB te voeren. Dit jaar werd door
onze hoofdsponsor –alweer voor de tweede
keer- nieuwe wedstrijdkleding beschikbaar
gesteld. Onze topkaatsers en topkaatssters en
onze jeugdselecties staan er hierdoor weer
geweldig op.
FB Oranjewoud heeft ook in 2017 bijgedragen
aan de slotwedstrijden van de heren en dames
op de Oldehove-partij.
Na wedstrijdseizoen 2017 vond de reguliere
tussenevaluatie plaats. Wederom is besloten
het contract tussen de KNKB en FB
Oranjewoud voort te zetten. (Eventuele)
taakstellingen moeten nog nader worden
ingevuld. De KNKB is erg verheugd de
samenwerking met de solide hoofdsponsor FB
Oranjewoud te continueren!
De heer Jan de Vries is gestopt met zijn functie
als voorzitter van FB Oranjewoud. Hij is
opgevolgd door de heer Jorrit Volkers. Onder
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voorzitterschap van De Vries is FB Oranjewoud
hoofdsponsor van de KNKB geworden en is een
driejarig contract afgesloten. Hier heeft De
Vries een grote rol in gehad. In een mooie
informele setting is op het landhuis in
Oranjewoud afscheid van De Vries genomen.
Nogmaals bedankt voor uw inzet voor de
kaatssport!

Overige sponsoring
Door terugvallende subsidies van NOC*NSF
wordt de sponsoring steeds belangrijker. (In
2013 nog € 212.000 van het NOC*NSF, in
2017 nog maar € 110.000.) We hebben de
sponsoring hard nodig om de faciliteiten van de
bond en haar corebusiness op peil houden.
Netwerkbijeenkomsten sponsoren 2017
Afgelopen jaar zijn er twee
netwerkbijeenkomsten georganiseerd voor
onze sponsoren. De KNKB vindt het belangrijk
om deze avonden onder te brengen binnen de
accommodaties van sponsoren.
21 juni
De eerste bijeenkomst was op 21 juni bij onze
sponsor Sportstad Heerenveen. De gastspreker
van deze avond was schaatscoach Jillert
Anema. Ook wel ‘De Fanatieke’ genoemd. Een
trainer met een eigen aanpak en een
uitgesproken mening, die maar één ding wil:
Winnen!
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Uitspraken als ‘Het kan altijd beter’ en ‘Je moet
in iedere situatie bedenken: Doe ik iets of doe
ik niets’ is Anema ten voeten uit. Hij heeft
gezorgd voor een stukje vertier en heeft het
publiek geïnspireerd achtergelaten.
De PC
Op 2 augustus was natuurlijk dé
kaatsklassieker van het jaar op het Sjûkelân;
de PC, waar alle sponsoren elkaar tijdens de
lunch, verzorgd door Bloemketerp, in de Bogt
fen Guné troffen.
27 november
Deze bijeenkomst vond plaats bij onze sponsor
Rabobank Leeuwarden Noordwest Friesland in
Leeuwarden, bovenin het prachtige gebouw ‘de
Koepel’. Onze gastspreker van deze avond was
assistent- scheidsrechter Erwin Zeinstra. Erwin
heeft gezorgd voor een interactief verhaal,
waarbij iedereen betrokken werd, door middel
van beeld en geluid en gaf ons een kijkje in
zijn leven als internationale scheidsrechter
binnen ‘Team Kuipers’.
Alle bijeenkomsten waren erg geslaagd en bij
de laatste bijeenkomst waren ook een aantal
‘nieuwe’ gezichten, dit is een mooie
ontwikkeling. Met de Club van Tien zijn we
bezig meer sponsors aan ons te binden. Hoe
meer mensen, hoe meer vreugd, zo kunnen we
gezamenlijk de kaatssport blijven ontwikkelen
en stimuleren.
Alle sponsoren: Bedankt!
Sponsors bij verenigingen
De verenigingen mogen vanaf dit seizoen op
afdelingswedstrijden onbeperkt vrije reclame
voeren. Uiteraard mag geen reclame worden
gemaakt voor sigaretten e.d. Wel blijft de
eenheid van tenue van toepassing.

Keats! – website knkb.nl
In januari 2017 is een nieuwe Keats!-redactie
samengesteld waarbij Rynk Bosma als
hoofdredacteur is aangesteld. De nieuwe
redactie bestond verder uit Bouke Poelsma,
Janneke de Boer en Jan Braaksma. Daarnaast
werden gastschrijvers uitgenodigd. Maaike
Osinga (tot juni) en Boukje Houtsma (vanaf
juni) verzorgden de redactiecoördinatie terwijl
Hendrik Leegstra het commerciële gezicht werd
bij de Keats!. Voor de vormgeving is Sylvia
Wijnjeterp uit Oenkerk aangetrokken.
Het uitgangspunt om van de Keats! een glossy
kaatsmagazine te maken is meer dan gelukt.
Mooie verhalen samen met prachtige foto’s
geven een goed beeld van hoe de kaatssport in
2017 is beleefd.
Vanaf mei was wekelijks op onze site een
column van Rynk Bosma (column Balkearder)
te lezen. Hij gaf daarbij zijn (prachtig
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beschreven) bespiegelingen over het kaatsen
van het voorbije weekend.
Er is besloten dat vanaf 2018 de Keats! gratis
aan alle bij de KNKB ingeschreven leden (±
9.000 adressen) wordt verstrekt. Hierdoor
wordt de directe communicatie vanuit de bond
met haar leden verbeterd en vereenvoudigd.
Nu zijn nog slechts een 1.700 personen
geabonneerd op de Keats! en de schatting is
dat minder dan de helft daarvan als lid van een
vereniging bij de KNKB staat ingeschreven. Dit
betekent dat meer dan 90% van het totaal
aantal leden van de KNKB dit prachtige
magazine niet ontvangt. Gezien de grote
investering (tijd en geld) die we maken om het
kaatsblad uit te brengen ten opzichte van het
beperkte lezersaantal, wil de KNKB het anders
gaan aanpakken. Hiermee wordt tevens de
verspreiding vergroot wat inhoudt dat het blad
voor sponsoring interessanter wordt.
De abonnementsvorm is hiermee afgeschaft.
De huidige abonnees die niet bij de KNKB zijn
aangesloten en toch de Keats! willen
ontvangen, zijn geadviseerd lid te worden van
een door hen te kiezen kaatsvereniging.
Onze site werd door een 550.000 unieke
bezoekers bezocht. Deze bekeken een 3,3
miljoen pagina’s. Daarnaast hebben we op
Facebook bijna 4.000 volgers en op Twitter
2.600. De film-samenvattingen van KNKB
Media door Richard, Walter en Thomas
Miedema over de NK senioren, PC, Freule en
WK te Colombia zijn gezamenlijk meer dan
60.000 keer bekeken. Met name de beelden
vanuit Colombia werden erg gewaardeerd.
Daarnaast is KNKB Media ook op Instagram te
volgen. Kortom op alle verschillende (digitale)
platforms is de KNKB en de kaatssport
zichtbaar.
De plannen om een keats-app te ontwikkelen,
is door financiële beperkingen (nog) niet
gerealiseerd.
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Keatswike rond Pinksteren
De Keatswike vond plaats in de week rond
Pinksteren. Op Pinkstermaandag werd –voor
het eerst sinds 2010 weer op het Sjûkelân- het
NK Senioren georganiseerd. Hieraan namen 48
afdelingen deel. De toegang was gratis en naar
schatting waren er een kleine 2000 (!)
toeschouwers aanwezig.
Op de woensdag na Pinksteren werden de
Provinciale
(basis)Schoolkaatskampioenschappen op het
Sjûkelân georganiseerd. Hieraan namen in
totaal 26 jongens- en meisjesparturen deel.
Op de donderdag zijn er veel kaatsclinics
gehouden om de schooljeugd in aanraking te
laten komen met de kaatssport. De groepen
hebben daarna een bezoek gebracht aan het
Keatsmuseum. De combi tussen kaatshistorie
(museum) en kaatsbeleving (clinic) werd erg
goed ontvangen door de jeugd van de groepen
8 van de deelnemende scholen uit de
gemeente Franeker.
Met 64 parturen op de lijst werd op de
zaterdag om 09.00 uur gestart met de Zachte
Bal PC. Het werd een dag met hele mooie
spannende kaatspartijen, heel veel publiek en
schitterend weer. Net als voorgaande jaren
heeft de Stichting Zachte Bal PC er alles aan
gedaan om er voor iedereen een fantastische
dag van te maken. Zowel geselecteerde als
ongeselecteerde kaatsers nemen graag deel
aan deze wedstrijd.
De Keatswike moet een jaarlijks terugkerend
kaatsfestijn worden. De kaatssport heeft door
de meerdere kaatsdisciplines gezorgd voor een
optimale uitstraling, een goede organisatie en
veel publiek. Om daar verder invulling aan te
geven is de Junioren NK in 2018 ook weer
onderdeel van de Keatswike.

Jubileum
In het kader van het 120-jarig jubileum van de
KNKB is een grote ledenwedstrijd gehouden op
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sportpark Nylân te Huizum. De deelname viel
wat tegen maar er zijn bij zowel de jeugd (op
de zondag) als de senioren (zaterdag) mooie
wedstrijden gespeeld. Het was heel bijzonder
om met een dergelijke grote groep kaatsers,
met familie, begeleiders en supporters, de
kaatssport te beleven.

Keatsstêd 2018
De stichting Keatsstêd 2018 is een
samenwerking tussen de Koninklijke 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
2018 met elkaar verbonden. Men is nu bezig
een aantrekkelijk programma vast te stellen en
geld te genereren. Tegelijkertijd wordt na de
PC het EK internationaal kaatsen te Franeker
gehouden. De activiteiten gaan plaatsvinden
op de Voorstraat, het Sjûkelân en de
sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan.
Bijzonder is verder de afspraak dat volgend
jaar mogelijk een Belgisch partuur op de PC zal
kunnen kaatsen. Dit eveneens in het kader van
Kulturele Haadstêd 2018. Wel moeten ze eerst
voldoen aan voldoende kaatskwaliteiten in ‘ús
Fryske spul’ waarna ze worden ingeschreven
voor de keats-off. Bij winst op de keats-off
worden ze ingeschreven als het 16de partuur.
Inmiddels is een afspraak gemaakt met de
Belgische kaatsfederatie dat de kaatsers eind
juni of begin juli 2018 een weekend voor hun
eigen competitie worden vrij gepland. Hierdoor
zijn ze in de gelegenheid deel te nemen aan
eerste klaswedstrijden om zich verder in het
Friese spel te bekwamen.
Verder is met de Belgische Kaatsfederatie
afgesproken dat een Fries pelote-team in de
voorronde van hun grootste meerdagentoernooi in Sirault mag uitkomen. Deze
voorronde vindt plaats op de maandag na de
Van Aisma-dagen te Bitgum waarna de Grande
Finale op dinsdag wordt gehouden.
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3. Verbetering technische ontwikkeling
kaatssport
Ranking en gestuurde loting
De ranking en de gestuurde loting hebben hun
plek gevonden in de kaatswereld. Wel is er
afgelopen seizoen discussie geweest over het
feit dat op eerste-klaswedstrijden de gestuurde
loting de uitgezette parturen te veel
beschermd. Hierdoor komen de lager gerankte
parturen minder aan bod. In relatie hiermee
was ook de hoogte van de toe te kennen
rankingspunten in de verschillende klassen
onderwerp van discussie. De werkgroep
Ranking gaat dit nader onderzoeken.
Op de dinsdagavonden werd op het
bondsbureau de loting verricht. Het team dat
zich hiermee bezighoudt, raakt steeds beter op
elkaar ingespeeld. Zorgvuldigheid blijft vereist
want gestuurd loten is precisiewerk.

Kaatshandschoen
De categorie Dames moest met ingang van dit
seizoen kaatsen met de nieuwe
kaatshandschoen. De kaatshandschoen gaf
afgelopen seizoen weinig reden tot discussie.
Ook in vergaderingen stond na jaren de
kaatshandschoen niet meer op de agenda. Wel
blijft de controle en de verbetering daarvan
alsmede de reglementering van
kaatshandschoenen en slagkracht
onverminderd prioriteit houden.

Wedstrijdstramien en -zaken
Het wedstrijdstramien is vastgesteld voor de
jaren 2016 t/m 2018. Dit zijn afspraken voor
aanvangstijden en het maximaal aantal
parturen op de hoofdklaswedstrijden. Deze
afspraken voldeden ook in 2017 en waren voor
de verenigingen geen onderwerp van discussie.
Wel zijn er hulplijnen bij de opslag ingesteld
om scheef opslaan tegen te gaan. Daarnaast is
de vereenvoudigde wedstrijdorganisatie
uitgebreid naar de Heren 2de klas en Dames
1ste klas. Dit om (veelal kleinere) verenigingen,
die niet aan de gebruikelijke voorwaarden
kunnen voldoen, tegemoet te komen.

Wedstrijdagenda
Het brede (strategisch) overleg over de
wedstrijdagenda ‘2018 en verder’ is in 2
sessies afgerond. Na uitgebreide discussie door
voorzitters van verenigingen/leden van het
Hoofdbestuur/kaderleden/kaatsers werd
voorzichtig een aantal uitgangspunten
benoemd:
-aanbod voor breedtesporters vergroten;
-duur wedstrijden jeugd verkorten;
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-de jeugd kaatst één wedstrijd per weekend;
-samenwerking tussen verenigingen
bevorderen met het gezamenlijke organiseren
van hoofdklaswedstrijden, bijvoorbeeld 1 keer
in de twee of drie jaar;
-meer combi-wedstrijden;
-bij de grote jeugdcategorieën de A-klas qua
locatie/vereniging scheiden van de B-klas;
-in principe jeugd op zaterdag en senioren op
zondag;
-meer wedstrijden met minder regels, een
zogenaamde open klas, met afzonderlijke
wedstrijdagenda;
-proberen al aanpassingen in wedstrijdagenda
van 2018 aan te brengen.
Afgelopen jaar ging de opmaak van de
wedstrijdagenda 2018 moeizaam. Er waren
veel wensen en helaas kon niet aan alle
worden voldaan. Ook moet rekening worden
gehouden met zaterdag- en
zondagverenigingen, de grootte van de
beschikbare velden, de beschikbaarheid van de
voetbalvelden, velden die worden opgeknapt
en dergelijke. Verenigingen gaven aan de
communicatie met de bond op dit punt te
willen verbeteren. Dit is uiteraard toegezegd.
Het eindresultaat was qua aantal wedstrijden
erg positief. Er zijn 364 wedstrijden aan de
verenigingen toegekend. Vier wedstrijden,
namelijk een heren 1ste klaswedstrijd en drie
jeugdwedstrijden zijn nog niet ingevuld.
Aangezien de opmaak van de agenda een
doorlopend proces is, blijven we proberen deze
partijen alsnog in te vullen.
Verder zijn in relatie tot het nieuwe beleid een
viertal korte jeugdwedstrijden ingepland. Op
die partijen worden met verschillende lijsten 3
omlopen verkaatst.

Kaatstopper
De inmiddels gestopte hoofdklassekaatser
Daniël Iseger was genomineerd als Fries
Sportman van het jaar 2016. Begin februari
2017 bleek dat het helaas bij die nominatie
bleef.
Ter vervanging van het bestaande Sportgala
zoekt Sport Fryslân samen met de provincie
Fryslân naar een nieuwe vorm om de Friese
sporthelden te belonen voor hun topprestaties.
Hoe dat eruit zal zien, is nog niet bekend.

Wallball
De kaatsdiscipline Wallball wordt steeds
prominenter binnen de KNKB. De daartoe
aangestelde portefeuillehouder Johannes
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Siegersma is bezig met behulp van een
werkgroep de structuur te optimaliseren. Ieder
jaar wordt een substantieel bedrag voor het
Wallball vrijgemaakt.
Er is sprake van een aanwas van muurkaatsers
en muurkaatsactiviteiten in de zin van grotere
aantallen trainingen, wedstrijden en
deelnemers (bij Stichting Score tot een 200
deelnemers). Daarnaast is een begin gemaakt
met een dorpencompetitie. Zes dorpen deden
hier aan mee en leverden duo’s en enkelingen
aan.
De steeds voller wordende wedstrijdagenda
voor Wallball is ondergebracht op de website.
De website wordt in de toekomst verder
uitgebreid en moet deze kaatsdiscipline een
eigen gezicht gaan geven.
Middels een wedstrijd- en trainingsagenda
wordt de service naar de deelnemers en
organiserende verenigingen vergroot. De
wedstrijden en trainingen worden door de
deelnemers bekostigd. Ook de Dutch Open
bekostigt zich grotendeels zelf.
De KNKB heeft ook dit jaar weer een
topselectie muurkaatsers. Ook is er een
llarguesteam en een team voor het
internationale spel. Zij trainen –ook gedurende
het zomerseizoen- eens per 14 dagen onder
leiding van onze beide bondscoaches. Voor
deze selecties is een eerder vierjarig plan van
aanpak opgemaakt dat moe(s)t leiden tot
medailles op het WK te Colombia in november
2017 en op het EK in 2018 te Franeker. Deze

Jaarverslag KNKB 2017

selectieteams worden ondersteund door een
teammanager, een dokter, een fysiotherapeut
en vrijwilligers die diverse werkzaamheden
verrichten. De totale selectie is genaamd
TeamNL.

WK Colombia
Het was voor de KNKB een prima WK met
mooie resultaten. De ploeg kwam terug met
twee zilveren en twee bronzen medailles.
Opvallend hierbij was de tweede prijs voor
Marrit Zeinstra bij het Wallball. Wat toonde ze
een wilskracht!
Door o.a. sponsoring, eigen bijdrage van de
deelnemers en begeleiding is het financiële
resultaat van het WK in Colombia zo goed als
neutraal geweest.

Breedtesport
Een prachtig voorbeeld van de breedtesport is
de tweewekelijkse wedstrijd voor 55-plussers.
Het gehele jaar door wordt gekaatst. Een
geheel eigen organisatie, die buiten de
uitvoeringsorganisatie van de KNKB om, sinds
1994 hun wedstrijden zelf regelt. Er worden
iedere keer meer dan 100 kaatsers
verwelkomd. Een hele hechte club onder
leiding van een prima functionerende
commissie. In 2018 viert deze categorie het
20-jarig jubileum van de 55+ PC in Balk.
Alvast veel succes toegewenst!
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Er is afgesproken in 2018 niet-KNKB
wedstrijden, de zogenoemde open wedstrijden,
kantinepartijen ofwel derde klaspartijen te
agenderen. Deze wedstrijden kenmerken zich
door een beperkte regelgeving. De
handschoenen zijn vrij, de opgave kan zelf
worden bepaald, wel of geen verliezersronden,
heren- of damesparturen en dergelijke. Het
blijkt steeds meer dat deze partijen een prima
deelname hebben. De KNKB wil de service aan
de kaatsers verhogen door deze wedstrijden in
een afzonderlijk platform op knkb.nl te
vermelden.

weekend kunnen kaatsen’ ligt een mooie
uitdaging.
Het IFK Jeu de Pelote te Easterlittens bleek
weer twee weken puur kaatsamusement met
veel publiek op te leveren en toonde dat het
kaatsen een veelzijdige en interessante sport
is. De KNKB dankt ook deze organisatie voor
de inspanningen.

Daarnaast is de KNKB voornemens met de
Federaties te overleggen in hoeverre de
breedtesport bij hen kan worden vergroot. In
het uitgangspunt ‘federatiekaatsers moeten elk
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4. Financieel verslag 2017
Algemene toelichting
Resultaat
De exploitatie over 2017 is afgesloten met een
positief resultaat van € 394 (2016 € 448). Het
positieve resultaat is een combinatie van
lagere inkomsten en hogere uitgaven in
vergelijking met het resultaat van 2016.
Toelichting:

De inkomsten uit contributies zijn lager
door afname van het ledenaantal doordat
een drietal verenigingen het lidmaatschap
bij de KNKB heeft opgezegd.

De wedstrijdbaten zijn afgenomen o.a.
door vrije entree op het NK senioren.

We hebben al een aantal jaren te maken
met een dalende bijdrage vanuit NOC*NSF.
Door evenementensubsidies vanuit de
provincie en de gemeente is het totale
bedrag van subsidieverstrekkers hoger dan
vorig jaar.

Er zijn een aantal nieuwe sponsoren
binnengehaald. Bovendien heeft de
verhoging van contracten van bestaande
sponsoren tot een hoger sponsorbedrag
geleid.

De renteontwikkeling heeft een nadelig
effect op het resultaat van 2017.

De personeelskosten zijn hoger door
wervingskosten voor een nieuwe
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management assistente en een nieuwe
directeur. Door langdurig ziekteverzuim in
2016 is de te betalen premie voor de
ziektewetverzekering gestegen.
We zijn erin geslaagd om kostensoorten
zoals kantoor-, vergader-, communicatie
en wedstrijdkosten te verminderen.
Het aantal scheidsrechters is gedaald,
daarmee natuurlijk ook het aantal
wedstrijddagen waar scheidsrechters zijn
ingezet. Dit heeft een effect op zowel de
inkomsten als de uitgaven.
De internationale activiteiten hebben effect
op zowel de inkomsten (sponsoring en
subsidies) als de kosten. Door o.a.
sponsoring, eigen bijdrage van de
deelnemers en begeleiding is het resultaat
van het WK in Colombia zo goed als
neutraal geweest. Het Jeugd EK in Valencia
heeft een negatief effect op het totaal
resultaat van 2017 gehad.
Een aantal kosten zijn gefinancierd d.m.v.
opnames uit diverse bestemmingsreserves
namelijk trainersopleiding,
jubileumwedstrijd, scheidsrechters,
verenigingsontwikkeling,
bureauontwikkeling en breedtesport.
Als laatste zijn ook een tweetal
bestemmingsreserves weer aangevuld,
namelijk Keatsstêd 2018 en
trainersopleiding.
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Financiële positie
Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen,
fondsen, bestemmingsreserves) bedraagt
ultimo 2017 € 578.550 (2016 € 603.067). Dit
is een afname van € 24.517 ten opzichte van
2016.
Het eigen vermogen is opgesplitst in een
Algemene reserve van € 81.311, een
Continuïteitsreserve van € 325.000 en
bestemmingsreserve van € 172.239.
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 wordt
gehouden op 10% van de exploitatieomvang.
De bestemmingsreserves zijn gedaald t.o.v.
vorig jaar, door diverse opnames voor kosten
die in 2017 gemaakt zijn, die aansluiten bij de
doelstellingen van de bestemmingsreserves.
Het werkkapitaal (voorraden + kortlopende
vorderingen + liquide middelen – kortlopende
schulden) bedraagt ultimo 2017 € 577.011
positief en is ten opzichte van 2016 € 599.018
positief afgenomen met € 23.985.
De debiteurenstand is hoger t.o.v. de stand
van vorig jaar. Een aantal grotere
sponsorcontracten is opgemaakt en daarmee
ook gefactureerd aan het eind van 2017, ook
de afrekening van de eigen bijdrage van
deelnemers en begeleiders aan het WK
Colombia is in december opgemaakt.

De beslissing om de Keats! gratis 4x uit te
geven heeft vanaf 2018 een groot structureel
resultaat verlagende invloed op de resultaten.
We hebben voor de planjaren 2019 en 2020
een resultaatsverbeteringstarget op de Keats!
meegenomen van € 10.000 in 2 jaar
(verhoging advertenties en/of
kostenverlaging). Na één jaar worden de
financiële ontwikkelingen van de Keats!
geëvalueerd.
In augustus 2018 staat het EK kaatsen in
Franeker op de planning. Dit incidentele
evenement is opgenomen in de week van de
Keatsstêd 2018. We verwachten uit een
zevental landen teams die hieraan gaan
deelnemen. Concreet betekent dit een 130
deelnemers. De baten zijn subsidies en
opnames uit bestemmingsreserves, speciaal
opgebouwd voor dit evenement.

Alida Breeuwsma-Breimer
Penningmeester

Toekomstig beleid
Het financiële toekomstige beleid vloeit voort
uit het Beleidsplan 2018-2020, met hierin
opgenomen speerpunten voor 2018. We
hanteren een periodieke monitoring van de
financiële ontwikkeling op alle beleidsgebieden.
Voor een betere monitoring werken we sinds
2017 met evenementenbegrotingen, dat gaan
we voortzetten in 2018.
In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen
doorgevoerd en producten op
kostendekkendheid beoordeeld, dit blijven we
de komende jaren doen. Tevens is er een
strakke sturing geweest op de formatie op het
bondsbureau en strikte toepassing van de cao.
Met ingang van 2016 werken we met een vast
contributiebedrag in de resultaten. Dit bedrag
ligt op een bedrag van € 178.000 en wordt
gewijzigd op het moment dat de bandbreedtes,
die zijn afgesproken in de ALV van november
2015, worden overschreden. Ondanks dat de
ontwikkeling van de contributie nog binnen de
afgesproken bandbreedte valt, is besloten voor
2018 het bedrag per senior lid gelijk te laten
aan vorig jaar. Hierdoor wordt het totale
bedrag aan contributie € 172.000. Tevens is
besloten om een nieuw verdienmodel te
ontwikkelen waarvan de contributie afdracht
een onderdeel is.
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)
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Exploitatierekening 2017
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Verslag AV Commissie jaarrekening 2017
We hebben de in het financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2017, bestaande uit de
balans per 31/12/2017, de resultatenrekening over 2017 en de toelichting op de jaarrekening
gecontroleerd en besproken met de KNKB. De vragen die door de commissie zijn gesteld zijn naar
volle tevredenheid beantwoord. Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van belang zijnde
aspecten consistent met de gecontroleerde jaarrekening van 2016 en ligt deze in lijn met de begroting
van 2017.

AV Commissie jaarrekening, 05-02-2018
Pieter Zondervan
……………………………
Lammert Leeuwen
……………………………
Ruurd de Vries
……………………………
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5. Bestuur, bondsbureau en statutaire
commissies
Hoofdbestuur
W. Sinnema
T. Dijkstra
M.R. Bartels
A. Breeuwsma
J. Siegersma
J. van Erve
L.J. Dijkstra

voorzitter (benoemd tot 2018)
vicevoorzitter / wedstrijdzaken / technische zaken (2018)
secretaris / juridische zaken (2018)
penningmeester (2020)
internationaal-wallball / opleiding en ontwikkeling (2018)
commercie / communicatie (2018)
federaties en verenigingen (2019)

Bondsbureau
G. Faber
T. v.d. Meulen
N. Adema-Houthuijse
R. Bosma-Tanghe
M. Osinga
B. Houtsma
H. Leegstra

directeur
financiën/ wedstrijdzaken
commercieel manager (tot 1 februari 2017)
commercieel manager (vanaf 1 mei)
management assistent (tot 1 juni)
management assistent (vanaf 10 april)
commercieel medewerker

Statutaire commissies per 1-1-2017
Beroepscommissie
D.J. van der Leij
P. de Groot
P.D. van der Ploeg
J. Zondervan
M. van der Meulen

voorzitter (2019)
secretaris (2018)
lid (2020)
lid (2019)
lid (2019)

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

voorzitter (2018)
secretaris (2020)
lid (2020)
lid (2019)
lid (2019)

Reglementencommissie
H. Hof
voorzitter (tot mei 2017)
J. Adema
lid (2019)
S. Hiemstra
lid (2020)
S.R. Jepkema
lid (2020)
Straf- en beroepszaken
In 2017 heeft de strafcommissie in 5 zittingen 11 strafzaken behandeld.

2 kaatsers vanwege een onreglementaire handschoen.

1 kaatser vanwege onbehoorlijk gedrag.

4 kaatsers vanwege ongeoorloofde shirtreclame.

4 kaatsers vanwege het zonder kennisgeving niet op komen dagen voor de wedstrijd.
In 2017 heeft de Beroepscommissie één beroepszaak behandeld.
AV commissie Financiën
K.A. Breuker
voorzitter (2019)
J.N. Hijlkema
lid (2018)
D. de Boer
lid (2020)
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6. Uitslagen NK’s 2017 - Fries Spel
SENIOREN TE FRANEKER OP MAANDAG 5 JUNI 2017
1e
Leeuwarden
Enno Kingma,
Jouke Bosje,
Hans Wassenaar
2e
Sexbierum Johannes van der Veen,
Pietersbierum
Kees van der Schoot,
Pieter van der Schoot
3e
Harlingen
Johan Kwast,
Dylan Drent,
Arie den Breejen
4e
Huizum
Hendrik Tolsma,
Erik Seerden,
Daniël Iseger
4e
Minnertsga
Marten Bergsma,
Hijlke Bruinsma,
Hendrik Koostra
4e
Franeker
Steven de Bruin,
Allard Hoekstra,
Patrick Scheepstra
JUNIOREN TE WIER OP ZATERDAG 8 JULI 2017
1e
Sexbierum –
Durk Ennema,
Pietersbierum
Pieter van der Schoot,
Joran Gerbranda
2e
Franeker
Djurre Seerden,
Allard Hoekstra,
Marco de Groot
3e
Easterein
Bote Jellema,
Rémon Tie Bouma
Doede Rients Okkema
HEREN 50+ TE VROUWENPAROCHIE
OP ZATERDAG 8 JULI 2017
1e
Morra - Lioessens Klaas de Haan,
Rinse Stiemsma,
Tjeerd Jan Boomsma
2e
Sint
Piet Machiela,
Jacobiparochie
Dirk Machiela,
Jarich Katsma
3e
Sint
Jan Dijkstra,
Annaparochie
Maikel Versnel,
Johan Hiemstra
DAMES TE WJELSRYP OP ZATERDAG 24 JUNI 2017
1e
Berltsum
Ilse Tuinenga,
Leonie van der Graaf,
Harmke Siegersma
2e
Leeuwarden
Marije van der Meer,
Nynke Sijbrandy,
Manon Scheepstra
3e
Wjelsryp
Boukje Scheper,
Tineke Dijkstra,
Sandra Hofstra
3e
Grou
Nynke Sinnema,
Marte Altenburg,
Ymkje Yntema
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JONGENS TE WERGEA OP ZATERDAG 10 JUNI 2017
1e
Berltsum
Thomas Dijkstra, Allard van
Wigcheren, Wytze Wassenaar
2e
Anjum
Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra,
Sytse Koree
3e
Menaam
Erik Minne Cats, Youri de Groot,
Mark Polstra
4e
Dronryp
Taeke Hofman, Lucas Postma,
Jasper Jager
4e
Arum
Germ Epema, Jorrit Tolsma,
Dirk-Henk Kuipers
4e
Exmorra
Pieter Jan Leijenaar, Albert
Feenstra, Jelmer Dijkstra
MEISJES TE MAKKUM OP ZATERDAG 10 JUNI 2017
1e
Makkum
Boukje-Ellen Bosma,
Lobke Vlasbloem, Kim Dijkstra
2e
Sexbierum –
Ilse-Marije Hartman, Anna
Pietersbierum
Ennema, Fiera de Vries
3e
Winsum
Marlies Bonnema, Anna Rob,
Rianne Nutma
SCHOOLJONGENS TE WINSUM
OP ZATERDAG 1 JULI 2017
1e
Dronryp
Justin Krottje, Jorn Lars van
Beem, Rick Minnesma
2e
Berltsum
Thomas Dijkstra, Edgar van
Wigcheren, Rink Rudmer Sterk
3e
Gaast –
Thom Stellingwerf, Thom
Ferwoude
Oostenveld, Sil Nota
3e
Baard
Klaas Gerrit Meulenaar, Geert
Reitsma, Jens Rienk Jepkema
SCHOOLMEISJES TE NIAWIER-METSLAWIEROOSTERNIJKERK OP ZATERDAG 1 JULI 2017
1e
Makkum
Ilse Zwaagstra, Lieke van Loon,
Larissa Smink
2e
Jirnsum
Senna Keulen, Foke Jil Bakker,
Marije Bodde
3e
Sexbierum Sigrid Post, Judith Zuidema,
Pietersbierum
Berber Bruinsma
3e
Berltsum
Esther de Vries, Nienke Zijlstra,
Ymkje Kemper
PUPILLEN JONGENS TE HARLINGEN
OP ZATERDAG 1 JULI 2017
1e
Raerd
Sybrand Veldhuis, Jens
Kooistra, Jelmer Foppe Drijfhout
2e
Bitgum
Jelte Meesters, Hugo Sloterdijk,
Sjouke Beimers
3e
Pingjum
Douwe Faber, Menno Johnson
PUPILLEN MEISJES TE HEERENVEEN
OP ZATERDAG 1 JULI 2017
1e
Bolsward
Inge Blanke, Femke Folkerts,
Noa Elzinga
2e
Stiens
Mayke Boonstra, Marsha
Broersma, Marije van der Molen
3e
Jirnsum
Rixt de Jong, Fardau Terra,
Janna Posthumus
3e
Reahûs Elbrich de Jager, Marieke
Turns
Altenburg, Amarins Gerbrandy
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6. Uitslagen NK’s 2017 – Wallball
MASTERS 45+ OP 10 DECEMBER 2017 TE FRANEKER
1e
Johannes Siegersma en Cor Spoelstra

JONGENS 13- OP 15 JANUARI 2017 TE FRANEKER
1e
Jorn Lars van Beem & Rick Minnesma

2e

2e

Theunis Piersma en Siemen Scheffer

Justin Krottje & Jurrit Osinga

DAMES OP 10 DECEMBER 2017 TE FRANEKER
1e
Harmke Siegersma en Miranda Scheffer

MEISJES 13- OP 15 JANUARI 2017 TE FRANEKER
1e
Marlies Bonnema & Jessie Rekker

2e

2e

Anne Monfils en Marrit Zeinstra

JUNIOREN 19- OP 10 DECEMBER 2017 TE FRANEKER
1e
Karel Monfils en Pieter Jan Leijenaar
JONGENS 15- OP 15 JANUARI 2017 TE FRANEKER
1e
Pieter Jan Leijenaar & Karel Monfils
2e

Douwe Lycklama à Nijeholt & Christiaan
Stremler

Foke Jill Bakker & Gerde Lycklama à
Nijeholt

JONGENS 11- OP 5 MAART 2017 TE FRANEKER
1e
Sjouke Beimers en Bjorn Idsardi
2e

Pieter den Breejen en Menno Johnson

MEISJES 11- OP 5 MAART 2017 TE FRANEKER
1e
Ilse Marije van Beem en Noa Elzinga
2e

Gerbrich Koster en Lisanne Haringsma

MEISJES 15- OP 15 JANUARI 2017 TE FRANEKER
1e
Corrie Kroondijk & Fiera de Vries
2e

Jildou Ekema & Silke Heinsma
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7. Klassementen
HEREN HOOFDKLASSE
1e
Gert-Anne van der Bos
1e
Tjisse Steenstra
3e
Taeke Triemstra

Mantgum
Bitgummole
Sint Jacobiparochie

52
52
43

JONGENS
1e
Pieter Jan Leijenaar
2e
Albert Feenstra
3e
Jelle Cnossen

Exmorra
Exmorra
Bolsward

31
25
19

DAMES HOOFDKLASSE
1e
Ilse Tuinenga
2e
Manon Scheepstra
3e
Wiljo Sijbrandij

Berltsum
Leeuwarden
Leeuwarden

58
56
43

MEISJES
1e
Fiera de Vries
2e
Anna Ennema
3e
Jannica van der Ploeg

Sexbierum
Sexbierum
Stiens

31
26
24

HEREN 1E KLAS
1e
Hillebrand Visser
2e
Johannes van der Veen
3e
Bauke Dijkstra

Leeuwarden
Pietersbierum
Easterein

23
22
21

SCHOOLJONGENS
1e
Jorn Lars van Beem
2e
Rick Minnesma
3e
Thomas Dijkstra

Dronryp
Dronryp
Berltsum

29
25
23

DAMES 1E KLAS
1e
Melissa R. Hiemstra
2e
Serena Hovenga
3e
Mintje Meintema

Stiens
Marsum
Dronryp

16
12
11

SCHOOLMEISJES
1e
Larissa Smink
2e
Marije Bodde
3e
Julia Marthine Rienks

Makkum
Grou
Dronryp

39
24
21

HEREN 2E KLAS
1e
Marco de Groot
2e
Corné Tuinenga
3e
Michel Nesse

Franeker
Berltsum
Sybrandabuorren

5
5
4

PUPILLEN JONGENS
1e
Sjouke Beimers
2e
Jelmer Foppe Drijfhout
3e
Marten Daaf Alkemade

Bitgummole
Poppenwier
Dronryp

31
26
20

Bolsward
Bolsward
Dronryp

34
22
21

JUNIOREN
1e
Joran Gerbranda
2e
Marco de Groot

Sexbierum
Franeker

8
6

PUPILLEN MEISJES
1e
Noa Elzinga
2e
Femke Folkerts
3e
Ilse Marije van Beem

HEREN 50+
1e
Piet Zondervan
2e
Piet Machiela
3e
Sipke Hiemstra

Jorwert
Sint Jacobiparochie
Easterein

26
18
15

WELPEN JONGENS
1e
Jesse Greidanus
2e
Brent Jesse van Beem
3e
Eelco Meijer

Winsum
Dronryp
Hallum

27
18
18

HEREN 30+
1e
Jan Jelle Jongsma
2e
Ate Bierma

Damwâld
Menaam

11
6

WELPEN MEISJES
1e
Nina-Claire Wijning
2e
Sophie Kroondijk
3e
Marrit Bruinsma

Sint Annaparochie
Sint Annaparochie
Dronryp

33
30
18
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8. Onderscheidingen, jubilea en overledenen
Koninklijke onderscheidingen
Maar liefst 6 personen kregen dit jaar –mede door werkzaamheden binnen de kaatssport- een koninklijke
onderscheiding uitgereikt. Dit waren
-Jan Hiemstra te Franeker
-Emile Leonard Vogels te Firdgum
-Dirk Bonnema te Tzummarum
-Lieuwe Sjoerd Heeringa te Tzummarum
-Ton Hilverda te Dronryp
-Sieb Vegter te Kollumerpomp

Zilveren Anjer
Pieter Breuker uit Veenwouden kreeg van prinses Beatrix de
Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuur Fonds. Hij
ontving deze prestigieuze waardering voor zijn bijdrage aan
de cultuurhistorie, in het bijzonder de kaats- en
sportgeschiedenis.

Jubilerende kaatsverenigingen
KV Makkum, 125 jaar
V.v.V. Wier, 100 jaar

Bonds-onderscheidingen
-Jelle Hibma (Schettens)
-Oebele Anema (Mantgum)
-Lútzen Steegstra (Blija)
-Wilma Wassenaar (St.Jacob)
-Ida Bouma (Marssum)
-Leo Zeinstra (Bolsward)

Bondsinsigne
Lid van Verdienste
Bondsinsigne
Bondsinsigne
Bondsinsigne
Lid van Verdienste

Overleden in 2017
08-01-2017

Rein van der Kooi, Franeker

84 jaar

13-01-2017
15-02-2017
14-01-2017
20-02-2017
25-02-2017
13-03-2017
24-03-2017
07-04-2017
28-04-2017

Meindert van der Weerd, Drachten
André S. Braaksma, Leeuwarden
Dirk de Vries, Franeker
Teake Hofman, Dronryp
Reimer Boersma, Arum
Jan Jonkman, Akkrum
Sjoerdje Hoekstra-Bouma, Kornjum
Pieter Harkes Miedema, Stiens
Koos van der Veen, Bolsward

71
53
94
81
72
70
78
75
65

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

10-05-2017
14-05-2017
07-09-2017
12-09-2017
24-09-2017

Sjoerd Schaaf, Sint Annaparochie
Tettero Zijlstra, Witmarsum
Bianca Bos, Harlingen
Philippes de Haan, Witmarsum
Doekle Yntema, Grou

83
81
46
70
95

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

24-10-2017
21-11-2017
30-11-2017
28-12-2017

Maurice Noorman, Krommenie
Jan Wagenaar, Winsum
Jappie Mulder, Sexbierum
Gelf Eringa, Spannum

37
77
72
79

jaar
jaar
jaar
jaar

Oud-scheidsrechter en
Oud-lid Beroepscommissie
Oud-scheidsrechter
Oud-schrijver Wis In
Oud-bestuurslid en oud-1ste klasser
Oud-bestuurslid
Oud-bestuurslid
Ere-voorzitter
Oud-bestuurslid
Oud-bestuurslid
Beheerder website KNKB en
oud-bestuurslid
Oud-bestuurslid kv OKK te Bitgum
Kaatsliefhebber
Oud-bestuurslid
Oud-bestuurslid
Lid van Verdienste Keatsmuseum en
mede-oprichter ‘Bondsorgaan’
Penningmeester KV te Amsterdam
Kaatsliefhebber
Oud-1ste klasser en oud-bestuurslid
Oprichter en erelid

(Overzicht van de gegevens zoals deze op het bondsbureau zijn ontvangen. Genoemde functies waren bij de
verenigingen in eigen woonplaats, tenzij anders vermeld.)
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9. Kaderleden
Werkgroep Beg. Scheidsrechters
P. de Bruin
P. Minnema
L. Brandsma
F. van der Veen

Vertrouwenscontactpersoon
F.C. Nijman

AV-commissie Financiën
J.N. Hijlkema
J.J. Kemper/ D. de Boer
K. Breuker

Werkgroep Wallball
H. Saakstra
H. Haar
H. Wassenaar
A. Westra
B. Nicolai

Werkgroep Prov.
Schoolkaatsen
J. Bos – de Boer
M. Beckers
G. Braaksma
G. Dijkstra
J. Okkema
J. Weerstra
Werkgroep Handschoenen
G. Saakstra
M. Brunia
J. Zondervan
J. Wind
K.A. Terpstra
S. Visser
J. Sybesma
Werkgroep Lotingen
A. Altenburg – Oostenbrug
M. Haijma
Y. Wassenaar
J. Woudstra
S. Lettinga – Houtsma
S. Marra
J. van der Ploeg
Materiaal
D. Gjaltema
J. D. Binnema
G. de Bruin
Medische verzorging
F.C. Nijman, bondsarts
T. Grijpma – Adema
S. Algra
H. Bootsma
H. van der Heide
J. Breeuwsma
M. Gjaltema
M. Terpstra-Hobert
R. Heitbrink
C. Hofstra
P.A. Tienstra
D. Nauta
J. Eijzenga
S. van der Bij
J. van der Heide

Manager TeamNL
B. van der Veen

Werkgroep opl. Trainers
D. van der Leest
S. Andela
J. de Groot
Coaches Scheidsrechters
P. Brandsma
J. Adema
M. Postma
Rapporteurs
W. Postma
M. Postma
J. Hoekstra
L. Hofman
S.E. Vegter
H. van der Woude
Scheidsrechters
H. Sweering
S. Hiemstra
A.B. Kooistra
L. van Wieren
M. de Jong
L. Bierma
J. Winkel
D. Wierstra
T. Visser
J. Koldijk
J. Bergsma
C. Anema
D. Houtsma
J. Sieperda
T.H. Seffinga
K. Hylkema
M.O.W. Grond
W.A. Joustra
E. van Wier
F. Baarsma
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Technische Commissie
S. Greidanus
H. Miedema
K. Kaper
A.B. Hiddinga
L. Dotinga
P. Renema
A. den Breejen
S.J. Meijer
R. Kroondijk
R. Postma
R. van der Meer
M. Miedema
A. Hendriks
K. Halbertsma
A. Dijkstra – van der Veen
T. van der Meer
W. Heeringa
G. Meulenaar
O. Ferwerda
D. Kuperus
J. Hoekstra
H.J. van der Bos
S. E. Vegter
Trainer KNKB
G. Okkinga
Verenigingsondersteuning
H. Haar
J. Yntema
S. Andela
R. Stiemsma
Werkgroep overkoepelend
federatiebestuur
P. Minnema
S.R. Jepkema
KNKB Media
R. Miedema
W. Miedema

Jubileumcommissie
H. Haar
I. van der Veen
T. Schurer
R. Bootsma
K. Postma
Bondscoaches
G. Vandervelden
M. Feenstra
Coördinator Kaatsacademie
H. Saakstra/ A. Hijlkema
Werkgroep NK
T. Boomstra
J. van der Ploeg
G. Monsma
S. Visser
J. Scheen
Werkgroep Ranking
O. Ferwerda
F. Ferwerda
H. Siegersma
P. Piersma
R. Miedema
W. Miedema
Werkgroep Gebiedsindeling
A.J. Groothoff
Club van 10
D.J. van der Woud
T. Triemstra
H. Vlietstra
R.Y. Veldhuis
R. van der Meer
R. Bleeker
R. Tiedema
Th. Dijkstra

Redactie Keats!
R. Bosma
B. Poelsma
J. de Boer
A. Waterlander (fotograaf)
E. Dijkstra (fotograaf)
Acquisitie keatsaginda
G. Ykema
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