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Na twee ingekorte kaatsseizoenen vanwege Corona eindelijk weer een volledig seizoen waarin vol-
op werd gekaatst in Fryslân en ver daarbuiten. Een volle wedstrijdagenda waarbij de grote organi-
satie bereidheid van de verenigingen kenmerkend was. Alle Nederlandse kampioenschappen wer-
den regulier georganiseerd. Door slechte weersomstandigheden op pinkstermaandag moest het NK 
senioren (de Bond) uitgespeeld worden op 13 juli 2022. De grote kaatsevenementen zoals de PC, 
Freule, Ald Meijers en dames PC werden in volle kaatsglorie gehouden. De hoogtijdagen van onze 
kaatssport kwamen hiermee weer als vanouds tot uiting in de Friese mienskip. 

Het jaar waarin de KNKB haar 125 jarig jubileum vierde met vele en diverse activiteiten verspreid 
over het gehele seizoen. Van theatervoorstellingen tot jubileumwedstrijden. Van een feestelijke sei-
zoensopening naar een jubileumeditie van de kaatskrant. Van een seizoensafsluiting met een pub 
quiz naar een wallballtoernooi voor recreanten en een jubileumverloting. Voor iedereen wat wils. 
Verderop in dit jaarverslag een sfeer impressie van alle jubileumactiviteiten in het afgelopen jaar. 
Naast deze festiviteiten ook aandacht voor beleidsmatige ontwikkelingen door de oprichting van 
een jeugdfonds. Een fonds dat snel en slagvaardig kan handelen ter ondersteuning van het jeugd-
kaatsen. Een prima initiatief gekoppeld aan 125 jaar Koninklijke Nederlandse Kaatsbond.  
 
De junioren competitie voor de heren kreeg in 2022 een succesvolle aanvulling. Naast de heren 
werd er ook een dames competitie opgestart. De wedstrijden werden op dezelfde dag en op de-
zelfde locatie georganiseerd. Voor beide categorieën een meerwaarde. De finale van zowel de 
dames als de heren werd tegelijkertijd gespeeld in Bolsward. De slotwedstrijd (pearkekeatsen) voor 
de junioren werd bij LKC Sonnenborgh te Leeuwarden gespeeld.        

Vanuit het bondsbestuur en het bondsbureau is nadrukkelijk aandacht geweest voor de ontwikkeling 
van de breedtesport en de aanwas van leden bij de jongste jeugd. De breedtesport is stevig ver-
ankerd binnen de verenigingen en het regiokaatsen. Met de federaties wordt nadrukkelijk samen-
gewerkt om dit via een goed afgestemde regionale wedstrijdagenda te bewerkstelligen. De opti-
malisatie van het schoolkaatsen, een nieuwe kaboutercategorie met bijbehorende spelvarianten en 
diverse winteractiviteiten voor de jongste jeugd heeft mede gezorgd voor een groei in het aantal 
jeugdleden. De ontwikkeling van alle leden (zowel verenigingen als individuele leden) staat onder 
druk. Om dit ten goede te keren is gestart met het vergroten van de meerwaarde van het KNKB lid-
maatschap. Achter de schermen is gebouwd aan een nieuw ledenadministratiesysteem. Dit nieuwe 
systeem wordt voorafgaand aan het kaatsseizoen 2023 geïmplementeerd bij de aangesloten ver-
enigingen.

Het boekjaar 2022 werd afgesloten met een tekort van ruim € 19.000,-. Op basis van alle extra 
jubileumactiviteiten en de nodige investeringen in automatisering is dit prima te verantwoorden en 
te dragen uit de reserves. Uiteraard met de kanttekening dat dit geen structureel karakter krijgt. 
De pijlers onder de baten komen voort uit subsidies, commerciële activiteiten (sponsoring) en con-
tributieafdracht. De inkomsten uit subsidies en commercie zijn al jaren stabiel. De opbrengst uit 
afdracht van de leden staat onder druk. We zijn met elkaar de kaatssport en hebben hierin een ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid en ambitie om de kaatssport tot in lengte van dagen te behouden.   

Marco Hoekstra
Directeur KNKB

Voorwoord
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Bondsbestuur KNKB
Tijdens de algemene ledenvergadering op don-
derdag 31 maart 2022 waren de heren Wigle 
Sinnema (voorzitter) en Lolke Jan Dijkstra (ver-
enigingen en federaties) aftredend en niet her-
kiesbaar. De heren Coos Veltman (voorzitter) en 
Bouwe Stiemsma (verenigingen en federaties) 
werden als nieuwe bestuursleden benoemd. 
Samen met de zittende bestuursleden mevrouw 
Luutske Dotinga (secretaris, jeugdzaken en op-
leiding), mevrouw Anita Palma-Koopmans (pen-
ningmeester) en de heren Johannes Siegersma 
(vicevoorzitter, internationaal en wallball), Dirk 
Kuperus (wedstrijd- en technische zaken) en Jan 
van Erve (commercie en communicatie) vormden 
zij het bondsbestuur van de KNKB.

Eisen goed sportbestuur
Jaarlijks vraagt de KNKB een financiële bijdrage 
aan bij koepelorganisatie NOC*NSF. Aangeslo-
ten sportbonden kunnen ter ondersteuning een 
financiële aanvraag indienen via de tool ‘verde-
len middelen sportagenda’. Aan deze aanvraag 
liggen diverse kwaliteitseisen ten grondslag. De 
code goed sportbestuur is hiervan een belang-
rijk onderdeel. 
De toetsing wordt gedaan op:

a. Beleidsplannen (meerjarenbeleidsplan 
en jaarplan); 

b. Begrotingen (meerjarenbegroting en 
begroting);

c. Ledenadministratie;
d. Kwaliteitseisen 1 (beschikbaarheid en 

openbaarheid documenten en code 
goed bestuur); 

e. Kwaliteitseisen 2 (nevenfuncties en 
onverenigbaarheden); 

f. Kwaliteitseisen 3 (solvabiliteit en liqui-
diteit);

g. Kwaliteitseisen 4 (reglementen, oplei-
dingen structuur) en 

h. Zichtbaarheid Nederlandse Loterij 
(website, Keats! en TeamNL) 

De KNKB wil de voorgestelde beleidslijn 
(sportagenda 2032) van NOC*NSF hierin vol-
gen. Het afgelopen jaar heeft de KNKB hieraan 
voldaan. 

Bondsbureau KNKB
Het afgelopen jaar zijn er geen wijzigingen 
geweest in het personeelsbestand van de KNKB. 
Het team van medewerkers bestond uit Mar-
co Hoekstra (directeur), Rianne Bosma-Tanghe 
(commercieel manager), Hendrik Leegstra (com-
municatie), Afke Hijlkema (coördinator FB Oran-
jewoud kaatsacademie) en Willem Miedema 
(financiën en wedstrijdzaken). Laatstgenoemde 
is per 1 juli 2022 in dienst getreden voor on-
bepaalde tijd. De totale personele bezetting 
bedroeg hiermee 4,2 FTE. Dit betrof een daling 
ten opzichte van het overgangsjaar 2021. Aan-
vullend aan het team waren er twee vrijwilligers 
actief op het bondsbureau. Henk Haar en Ida 
Bouma voerden diverse ondersteunende taken 
uit. 

Werkgroepen en Commissies
De werkgroep handschoenen kende een on-
derbezetting. Door stoppende werkgroepleden 
(Gerry Saakstra, Minke Jansen, Remco Prins 
en Teun van der Molen) is het niet gelukt om 
de veldkeuringen te organiseren. De keurings-
avonden in de ‘Trije’ zijn komen te vervallen. De 
licentiehouders leveren direct een goedgekeur-
de handschoen aan de betreffende kaatser. De 
registratie van de handschoenen (certificaat) 
werd op het bondsbureau uitgevoerd. 

De werkgroep Scheidsrechters heeft vooraf-
gaand aan het seizoen (11 april), tijdens het 
seizoen (4 juli) en na afloop van het seizoen 
(24 oktober) een vergadering gehad met alle 
scheidsrechters. Tijdens de startbijeenkomst is 
afscheid genomen van Johan Koldijk en Murk 
de Jong. Beide heren zijn gestopt als scheids-
rechter en kregen het bondinsigne opgespeld 
door voorzitter Coos Veltman. Na afloop van 
het seizoen werd afscheid genomen van Tho-
mas Kuipers, Marinus Grond, Astrid Kooistra en 
Wybren Joustra. Laatstgenoemde blijft in de rol 
van coach aan de KNKB verbonden.
In 2022 bestond het scheidsrechterskorps uit 
24 personen waarvan 22 wedstrijden hebben 
geleid. In totaal stonden er dit seizoen 172 
wedstrijden onder leiding van een gediplomeerd 

1. Versterking van 
 de bondsorganisatie
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KNKB scheidsrechter. Gedurende het seizoen is 
één keer de gele kaart getoond (onbehoorlijk 
gedrag) en zijn er geen rode kaarten uitge-
deeld. 
De pilot minimaal twee keer kaatsen bij de 
dames kwam vanwege organisatorische proble-
matiek (uitvallen/bijloten) niet goed uit de verf. 
De scheidsrechters ervaren de pilot met minder 
keurmeesters (8) als een onderbezetting en 
verzwaring van de taak als scheidsrechter. Het 
benodigde aantal keurmeesters wordt herover-
wogen voor het komende seizoen. De bevoegd-
heid bij afgelasting (slecht weer of extreme 
hitte) is intern aan de orde geweest. Hiermee is 
deze taak van de scheidsrechter nogmaals be-
nadrukt. De ontwikkeling van het aantal scheids-
rechters staat onder druk. Hiermee is de bezet-
ting (planning) van wedstrijden ook automatisch 
een uitdaging voor de werkgroep. De rol van 
clubscheidsrechter zal steeds nadrukkelijker aan 
de orde zijn bij het leiden van wedstrijden.  

De strafcommissie kende een rustig seizoen. In 
het afgelopen kaatsseizoen is er slechts één 
kaatser gerapporteerd en wel vanwege (zeer) 
onbehoorlijk gedrag. Niet tijdig reageren op het 
bondsbureau heeft ertoe geleid, dat reglemen-
tair vastgestelde termijnen zijn overschreden 
waardoor de strafcommissie geen beoorde-
ling kon doen. De zaak is geseponeerd en de 
kaatser ging hierdoor vrijuit. Voor de beroeps-
commissie betekende dit dat er ook voor deze 
commissie geen beroepszaken waren. 

Federaties
De jaarvergadering voor alle federatiebestuur-
ders werd op 26 oktober 2022 georganiseerd. 
Traditiegetrouw werd de vergadering in de 
bovenzaal van sponsor Hotel-Restaurant Duhoux 
te Wirdum gehouden. De vergadering kende een 
zeer goede opkomst. De Federatie van Buiten 
Afdelingen was verhinderd, van de overige 11 
federaties waren vertegenwoordigers aanwezig. 
Het nieuwe ledenadministratiesysteem (meer-
waarde lidmaatschap), de evaluatie van het 
seizoen, de samenwerking binnen de regio, de 
financiën en de geïntegreerde wedstrijdagen-
da werden uitgebreid besproken. De mogelijke 
knelpunten in verschillende regelgeving, verschil 
in wedstrijddagen en organisatorische uitdagin-
gen met alle categorieën op een veld kwamen 
eveneens aan de orde. 
Middels een enquête onder de jeugdige kaat-
sers c.q. ouders is gepeild naar de mening over 

de ontwikkeling van het regiokaatsen. Uitsluiting 
van deelname en verschil in regelgeving werd 
veelvuldig genoemd in de enquête. Eind 2022 
is gestart met de afstemmingsvergaderingen 
(geïntegreerde wedstrijdagenda) in  regionaal 
verband. 

Algemene Ledenvergadering en 
regioledenberaden
In de aanloop naar het seizoen zijn twee (7 
en 9 februari 2022) regioledenberaden online 
via teams georganiseerd. Op 10 februari 2022 
werd een fysieke bijeenkomst gepland in de 
Waaie te Sint Annaparochie. De vergaderin-
gen in het voorjaar stonden in het teken van de 
Algemene Ledenvergadering en het jubileumjaar 
van de KNKB. Hiernaast aandacht voor de ont-
wikkeling van het dameskaatsen, de voortgang 
van pilots, ‘meer actie bij de kaatsmuur’, het 
jeugdfonds, de inning van inleg, het lidmaat-
schap, het kaatsreglement, de wedstrijdagenda 
en de financiën. 
Op 31 maart 2022 werd de Algemene Ledenver-
gadering bij sponsor Recreatiecentrum Bloem-
keterp gehouden. Er waren 39 verenigingen 
aanwezig. Het dubbel lidmaatschap, diverse 
pilots, het jubileumjaar en het nieuwe ledenad-
ministratiesysteem kwam informerend aan de 
orde. 
De voorstellen over de oprichting van een 
jeugdfonds, het gebruik van een format voor de 
wedstrijdagenda, meer flexibiliteit in de moge-
lijkheid voor het organiseren van een hoofdklas-
se wedstrijd, de inning van inleg digitaliseren, 
de organisatie verplichting als richtlijn en het 
kaatsreglement 2022 werden aangenomen. Er 
was een herbenoeming voor Albert Nauta (Com-
missie Begroting), Jaap Adema en Geert Faber 
(Reglementen Commissie), Piet van der Ploeg 
(Beroepscommissie) en Durk Bonnema en Marie 
Heida (Strafcommissie). Assuerus Jorna werd 
nieuw benoemd in de commissie Jaarrekening. 
In het najaar werd het eerste regioledenberaad 
(15 november 2022) wederom digitaal georga-
niseerd. 
Op 17 november 2022 waren we te gast bij 
Morra-Lioessens, vervolgens op 21 november 
2022 bij Minnertsga en als laatste op 23 no-
vember 2022 in het dorpshuis te Lollum. Een 
terugblik met evaluatie betreffende het afge-
lopen seizoen mocht niet ontbreken. De opzet 
van een innovatieve aanpak voor een verande-
ringstraject werd gedeeld met de aanwezigen. 
De centrale vraag ‘wat dient de KNKB voor de 
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verenigingen te doen zodat zij al hun aangeslo-
ten leden aanmelden in het nieuwe ledenadmi-
nistratiesysteem?’ zorgde voor de nodige dis-
cussie. Met name de financiële consequenties 
(afdracht) waren vaak geuite meningen vanuit 
de verenigingsbesturen.        

FB Oranjewoud Kaatsacademie
De kaatsacademie heeft vier pijlers: opleidin-
gen, trainen, verenigingen en activiteiten. Denk 
hierbij aan een breed scala aan onderwerpen 
zoals opleiding van trainers en scheidsrechters, 
trainingen/oefenstof, samenwerking kaatsscho-
len, stimuleren jeugdkaatsen, de ontwikkeling 
van het kabouterkaatsen, een welpenproject, 
schoolkaatsprojecten, verenigingsondersteuning 
en schoolkaatskampioenschappen. In 2022 
verdienden 20 trainers hun diploma kaatstrainer 
2 of 3. In oktober werd de audit van NOC*NSF 
(praktijkexamens) afgerond met een positieve 
beoordeling. Deze toetsing wordt eens in vier 
jaar afgenomen. Hiermee voldoen we aan de 
normen die de gezamenlijke sportbonden heb-
ben vastgesteld. Voor de kinderen in de cate-

gorieën welpen, schooljeugd en jeugd werden 
opslagkaartjes ontwikkeld. Met deze kaartjes 
kan een trainer vaststellen op welk niveau een 
kaatser kan deelnemen. Maar liefst 20 vereni-
gingen bestelden de kaartjes. Vooral voor de 
welpen en pupillen een handig hulpmiddel. De 
kabouters (onder 9) kwamen in 2022 goed aan 
hun trekken. 5 verenigingen organiseerden in de 
zomer een wedstrijd met gemiddeld 40 deelne-
mende kinderen. 

In de winterperiode werd er twee keer een 
zaalwedstrijd georganiseerd. Mede door alle 
inspanningen voor de jongste jeugd zijn de 
ledenaantallen in deze categorie spectacu-
lair gestegen. In 3 jaar tijd is het totaal aantal 
kabouters gestegen van 14 naar 322 leden! In 
samenwerking met de Kaatsscholen is wederom 
hard gewerkt om tot een goed aanbod te ko-
men voor alle categorieën, verschillende niveaus 
en de geografische spreiding. Alle relevante 
informatie over de FB Oranjewoud Kaatsacade-
mie is te vinden op www.kaatsacademie.nl.  

Verenigingsondersteuning
Het VO team van de KNKB is het afgelopen jaar 
drie keer bij elkaar geweest. Bouwe Stiem-

sma heeft als bondsbestuurslid de taken van 
Lolke Jan Dijkstra overgenomen. Renze 

Stiemsma nam afscheid en ook Janny 
Yntema heeft in 2022 aangegeven 

haar taken te willen overdragen. 
Wim Nieuwland uit Grou is 

aan het team van vereni-



Jaarverslag  KNKB 2022 pagina   9 

gingsondersteuners toegevoegd. Het team heeft 
in 2022 contact gehad met 16 verenigingen. 
Bij alle verenigingen zijn er meerdere contact-
momenten geweest. Vier verenigingen vroegen 
ondersteuning bij het opbouwen van trainings-
groepen of het verzorgen van een of meerdere 
clinics. Bij de andere 12 verenigingen ging het 
om ondersteuning op het bestuurlijk vlak. Het 
vinden van bestuursleden (vrijwilligers) is voor 
veel verenigingen de grootste uitdaging. Hier 
heeft de werkgroep verenigingsondersteuning 
in bijna alle contactmomenten aandacht voor 
gehad. Twee verenigingen schreven met suc-
ces een extra ledenvergadering uit om nieuwe 
bestuursleden te werven.

Sportparticipatie
In 2022 zijn er elf schoolkaatsprojecten ge-
draaid. In totaal maakten 456 kinderen uit de 
groepen 3, 4 en 5 kennis met het kabouter-
kaatsen (beginnersspel) 95 van deze kinde-
ren zitten op OBS de twa Fisken in Grou. Een 
geweldig aantal met lovende evaluaties voor 
onze trainers.  Tijdens het seizoen 2022 waren 
de volgende trainers actief: Jan Bouma, Simon 
Minnesma, Mark Minnesma, Ludwig Seerden, 
Henk Haar, Anne Symen Hoekstra, Janny Yntema 
en Thomas van Zuiden. 
De nadruk op het kabouterkaatsen en de ver-
binding met de vereniging is de essentie van 
de vernieuwde aanpak voor de schoolkaatspro-
jecten. De KNKB wil de aanwas stimuleren door 
eenvoudige spelvormen aan te bieden bij de 
jongste jeugd. Voor de scholen en verenigingen 
werd na afloop een oefenboek beschikbaar 
gesteld. In dit boek staan eenvoudige kabouter- 
oefeningen om na afloop van het project nog 
met de kinderen te oefenen.

Ledenaantallen
De ledenaantallen van de KNKB worden ieder 
jaar op 1 januari (peildatum) vastgesteld. In 
2022 was het totale ledenaantal 9.334 (He-
ren/junioren 5.318, Dames Junioren 2.039, 
Jongens 338, Meisjes 266, Schooljongens 256, 
Schoolmeisjes 221, Pupillen Jongens 263, Pupil-
len Meisjes 224, Welpen Jongens 165, Welpen 
Meisjes 154, Kabouter Jongens 52 en Kabouter 
Meisjes 38.  Na afloop van het kaatsseizoen is 
opnieuw een peiling gedaan, in oktober was het 
ledenaantal bijna 10.000. Dit betekent dat het 
aantal leden tijdens het seizoen groeit en weer 
afneemt tijdens de wintermaanden. In 2022 
werd voor de laatste keer de centrale bondsad-

ministratie van Renflex gebruikt. Met ingang van 
2023 wordt het ledenadministratiesysteem van 
All-United gebruikt waarbij alle verenigingen 
en individuele leden toegang krijgen. Hiermee 
wordt het beheer van de ledenadministratie een 
gezamenlijke taak. Kaatsvereniging Meiinoar Ien 
uit Cornwerd heeft zich als lid van de KNKB af-
gemeld. Kaatsvereniging Op’e Grins van Jubbe-
ga-Hoornsterzwaag werd tijdens de Algemene 
Ledenvergadering als nieuw lid ingeschreven 
bij de Kaatsbond. Het totaal aantal aangeslo-
ten verenigingen (leden) bij de KNKB bedraagt 
hiermee 108.  
      
Stichting Exploitatie Keatsmuseum 
en Stichting Collectie 
en Documentatie Keatsmuseum
Ook dit jaar begon minder goed voor het Ke-
atsmuseum. Het museum had weer te maken 
met een sluiting vanwege een verbouwing en 
vanwege de Corona-pandemie. Vanaf 1 april 
konden de deuren pas open. Dit betekende 
direct weer opening voor 5 dagen per week, 
van dinsdag tot en met zaterdag. Alle vrijwilli-
gers begonnen wederom vol goede moed. Het 
zomerseizoen met veel toeristen is altijd een 
goede periode voor het museum. 
Echter deze zomer met heel veel warme dagen 
leidde ertoe dat het qua bezoekersaantallen 
een beetje tegenviel. Wel hebben een groot 
aantal groepen het museum weten te vinden 
en die groepen hebben dat al of niet gecom-
bineerd met een rondleiding en/of kaatsclinic. 
In het najaar werd het museum geconfronteerd 
met extreem hoge energieprijzen. 
Dit jaar liep het energiecontract af waardoor 
het museum te maken kreeg met variabele 
tarieven. Geschat wordt dat de lasten omhoog 
schieten van €  4.000 naar € 12.000 of mogelijk 
€ 16.000 voor het komende jaar. Dit heeft ertoe 
geleid dat het bestuur heeft besloten wederom 
de deuren te sluiten tot 1 april 2023. Een uitzon-
dering hierop is een aanvraag voor een groeps-
bezoek.
De organisatie van het kaatsmuseum bestaat 
geheel uit vrijwilligers. Er is door de groep van 
ongeveer 51 personen een grote bijdrage gele-
verd en een woord van dank is hier geheel op 
zijn plaats.  Het stichtingsbestuur kwam 12 keer 
ter vergadering bijeen. Het museum was onder-
deel van festival Expeditie Next, bezoekersaan-
tal die dag 922. Er waren vele groepsbezoeken 
in 2022.
Een lezing van Jeroen Otter in de Koornbeurs, 
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in samenwerking met de KNKB. De seizoensope-
ning, georganiseerd samen met de KNKB. “Hei-
sessies” bestuur t.b.v. ontwikkelen beleidsplan 
2022 – 2026. Regelmatig informeel overleg 
met het bestuur en directie van de KNKB. Infor-
meel overleg “Klavertje Vier” (KNKB, KPC, kv “Jan 
Bogtstra” en het Keatsmuseum) en tot slot een 
eindejaarsbijeenkomst voor alle vrijwilligers. 

Als gevolg van het wegvallen van de geldauto-
maat aan de buitenmuur kon de bijbehorende 
ruimte aan het museum worden toegevoegd. 
Herinrichting van deze ruimte heeft de titel 
‘de winners fan hjoed’ gekregen. In deze ruim-
te worden o.a. de foto’s vertoond van de vier 
belangrijkste kaatspartijen van zowel de dames 
als de heren. Tevens is het museum verrijkt met 
een vitrine, afkomstig uit het Martena museum. 
Jaarlijks ontvangt het museum een aantal unieke 
attributen die het museum in bruikleen of als 
schenking ontvangt. Ook in 2022 zijn er weer 
aantal mooie exemplaren ontvangen.

In de tweede helft van dit jaar is het digitaal 
museum ‘zichtbaar’ gemaakt via een vernieuwde 
website. Hiervoor wordt het systeem Collec-
tive Access gebruikt. De bestaande website 
Kaatshistorie is opgeheven en de inhoud is nu 
gecombineerd met die van het kaatsmuseum. 
Er is veel werk verzet, door een aantal vrijwil-
ligers, in het overbrengen van de gegevens, in 
het corrigeren van biografische informatie van 
dames en heren kaatsers. Van alle kaatsers (met 
meer dan 9 punten in het eeuwig puntenklasse-
ment) zijn nu het totaal aantal punten, jaarklas-
sementen, koningschappen, behaalde prijzen of 
Bondswedstrijden en andere belangrijke wed-
strijden en biografische informatie op de web-
site te lezen. 

Er zijn dit jaar meer dan 10.000 individuele klas-
sementen ingevoerd. Er zijn inmiddels meer dan 
26.000 allerlei soorten objecten in het digitale 
museum ingevoerd en dit begint langzamerhand 
in een eindfase te komen.
Er zijn belangrijke stappen gezet in het com-
pleet maken van de registratie van de vind-
plaatsen van de objecten, dit alles in goede 
samenwerking met het team. Het verzamelen, 
beschrijven van actuele foto’s van het lopen-
de seizoen is ook het afgelopen seizoen weer 
gebeurd en dit zal zo spoedig mogelijk worden 
toegevoegd aan de bestaande fotodatabase. 
Daarnaast worden er nog altijd oude foto’s 

gescand, beschreven en toegevoegd aan de 
collectie.

In 2022 haalde het museum meerdere keren de 
media. Dit was onder andere met de ontvangst 
van het schilderij ‘Bracciale’. Maar ook met de 
lezing van Jeroen Otter, het wetenschapsweek-
end en de tijdelijke sluiting van het museum wist 
het museum de aandacht op zich te richten. In 
het voorjaar heeft het museum bezoek gehad 
van Museum TV. Zij zullen het Keatsmuseum 
landelijk promoten. Deze filmpjes worden ook 
op de website gebruikt en gedeeld op Social 
Media. Dit geeft een mooi beeld van wat het 
museum te bieden heeft. 

Ook is in 2022 begonnen met de voorbereidin-
gen van de multimediatour, deze zal via QR-co-
des te volgen zijn. Het zal een aanvulling zijn op 
de rondleidingen. Met de QR-codes kunnen met 
de smartphone of tablet filmpjes en geluids-
fragmenten vertoond en gehoord worden. Jacob 
Stelwagen ontwikkelt de tour en stelt de verha-
len, in samenwerking met Theo Kuipers, samen. 
De virtuele tour zal in eerste instantie in het Ne-
derlands zijn. Verwacht wordt dat de tour voor 
de opening in april gereed zal zijn.

In het bestuur heeft dit jaar een wisseling plaats 
gevonden. Zo is er afscheid genomen van de 
heer Theo Kuipers. Zijn specialiteit voor het 
museum is museale zaken. Dus de beoordeling 
van aanname of afwijzing van aangeboden 
objecten van kaatsers. Theo Kuipers blijft wel 
als vrijwilliger verbonden aan het museum. Het 
bestuur is aangevuld met de heer Eelco van 
den Akker, hij is toegetreden als lid en tweede 
penningmeester. Onder zijn leiding zijn er een 
aantal zogenaamde heisessies geweest om, met 
behulp van de SWOT-methode te komen tot een 
nieuw beleidsplan. 

Het bestuur van de Stichting Exploitatie 
Kaatsmuseum en Stichting Collectie en Do-
cumentatie Kaatsmuseum bestaat per 31 de-
cember 2022 uit: Bram Bonnema (voorzitter), 
Ina Efdé-Feenstra (secretaris), Theunis Piersma 
(penningmeester), Carina Twerda (communica-
tie en PR), Eelco van den Akker (lid en tweede 
penningmeester) en Jan Hiemstra als ambassa-
deur van het Keatsmuseum. 
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Hoofdsponsor FB Oranjewoud, 
Rabobank en Bouwgroep Dijkstra 
Draisma

Op 20 september 2022 werd tijdens de 
‘dochterdag’ van FB Oranjewoud de lang-
jarige samenwerking benadrukt. Op basis 
van de associatie met destijds de Friesland 
Bank en sinds 2014 FB Oranjewoud keken 
we terug op 50 jaar historie, een unieke en 
langdurige (continuïteit) verbintenis. Met 
ingang van 2020 wordt het hoofdsponsor-
schap gedeeld door FB Oranjewoud met de 
Friese Rabobanken en Bouwgroep Dijkstra 
Draisma. Het contract met dit sponsorcol-
lectief is gewaarborgd tot en met 2024. Dit  
geldt ook voor de andere partners binnen 
het collectief: Frysk Ljeppersboun (FLB), 
Gewest Fryslân en de Sintrale Kommisje 
Skûtsjesilen (SKS). De gemaakte afspraken 
worden ieder jaar vastgelegd. Naast het 
hoofdsponsorschap zijn er vanuit de samen-
werking met FB Oranjewoud enkele aanvul-
lende taakstellingen overeengekomen: ont-
wikkeling FB Oranjewoud kaatsacademie, 
ontwikkeling Wallball, organisatie keatswike 
Heedaar en communicatie. De KNKB is 
trots op deze samenwerking, het geeft ons 
de mogelijkheid om op een professionele 
wijze en met behulp van betaalde krachten 
(bondsbureau) de kaatssport te ondersteu-
nen en te faciliteren. 

Overige sponsoring
Naast het hoofdsponsorschap kent de KNKB 
diverse andere mogelijkheden voor spon-
soring. Businesspartner (Speedbooks®), 
Supplierclub (Fritom Logistic Solutions, Hei-
neken, Muta, ViaData, Empatec, Tres, grafi-
sche groep Van der Eems en de Nederland-
se Loterij). Andere sponsormogelijkheden 
zijn Kaatsclub, Bordclub, schoolkaatspartner, 
radiosponsor, TeamNL, wedstrijdsponsor, 
wallball sponsor en diverse mogelijkheden 
voor adverteerders.  In totaal zijn 58 ver-
schillende bedrijven via bovengenoemde 
vormen van sponsoring aan de KNKB ver-
bonden. Een groot aantal sponsoren zijn 
net als onze hoofdsponsor al vele jaren 
een betrouwbare en loyale partner van de 

kaatssport. Voor deze onmisbare steun zijn 
wij deze bedrijven zeer erkentelijk en grote 
dank verschuldigd. Als blijk van  waardering 
werd het afgelopen jaar mede door onze 
jubileumviering het nodige georganiseerd.
Hierbij is een persoonlijke en laagdrempeli-
ge benadering (relatiebeheer) kenmerkend 
voor het commerciële netwerk binnen onze 
kaatssport.     

Netwerkbijeenkomsten
Op 29 april 2022 werd in samenwerking 
met het kaatsmuseum de seizoensopening 
georganiseerd in theater de Koornbeurs te 
Franeker. Traditioneel met de parturenpre-
sentatie (digitaal en ingesproken door Geert 
van Tuinen) en met gastsprekers Foppe de 
Haan en burgemeester Jan Rijpstra als ama-
teur sporthistoricus. De eindejaar bijeen-
komst werd op 30 november georganiseerd 
bij gastheer Haaima Hylkema te Leeuwar-
den. Gastsprekers Madelène van Beuzekom 
en Foppe van der Veen, founder en produ-
cent van musical De Tocht vertelden met 
veel enthousiasme over dit aankomende 
spektakelstuk. Hiernaast was Wiebe Wieling, 
voorzitter van de Koninklijke Vereniging De 
Friesche Elf Steden als spreker te gast bij 
deze geslaagde sponsoravond.   
Voor het NK junioren (4 juni), NK senioren (6 
juni), PC (3 augustus), de Freule (10 augus-
tus) werden uitnodigingen, toegangskaarten 
en/of arrangementen verstrekt aan spon-
soren. Hiernaast werd er voorzien in een 
sponsorpas voor reguliere wedstrijden. In 
het kader van onze 125 jarig jubileumviering 
zijn alle sponsoren ook uitgenodigd voor de 
theatervoorstelling ‘Wolkom by it Keatsen’ 
op 2 en 3 juni in de Koornbeurs te Franeker 
en de feestelijke afsluiting van het seizoen 
op 30 september met de uitreiking van de 
klassementen en een pubquiz.
Halverwege juni werd een speciale editie 
van de jubileumkrant ‘de magie van het 
kaatsen’ uitgebracht. Voor onze sponsoren 
mogelijkheden om exposure te verkrijgen 
in samenhang met het uitdragen van onze 
kaatssport. Tot slot een bedankt advertentie 
in de LC en als attentie een speciaal jubile-
umbiertje met bijbehorende flesopener.     

2. Vergroten marktpositie
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Communicatie
De afgelopen jaren is er vanuit de KNKB 
steeds meer aandacht en tijd besteed 
aan de communicatie. Regionale kran-
ten en tv-zenders hebben de laatste jaren 
te maken met bezuinigingen door minder 
subsidies en ook in de journalistiek heerst er 
krapte op de arbeidsmarkt.  Daarom is er 
geïnvesteerd in het maken van eigen con-
tent op de eigen (sociale media) kanalen 
omdat het in stand houden en liefst uitbrei-
den van het merkimago Kaatsen essentieel 
is bij het aantrekken van extra (jeugd)leden, 
subsidies, fondsen en sponsoren. 
Door met een eigen communicatieteam te 
werken, voor content op de diverse sociale 
media platformen, ben je minder afhankelijk 
van anderen. Hierdoor kunnen we blijven in-
formeren, enthousiasmeren en blijft de sport 
volop in beeld. 

Er wordt al jaren met een relatief klein team 
diverse items, nieuwsberichten en verslagen 
gemaakt. In het weekend zijn redactieleden 
een groot deel van de dag aanwezig op het 
kaatsveld om de achterban op de hoogte 
te houden van de ontwikkelingen op het 
veld. Tussen de weekenden door zijn er dan 
ook nog verschillende artikelen, interviews 
en items die dan in de avonduren worden 
gemonteerd of uitgeschreven. 

Het communicatieteam van de KNKB be-
stond in 2022 uit Rynk Bosma (eindredac-
teur), Janneke de Boer, Uultsje Talsma, Bouke 
Poelsma, Jelle Bangma, Klaas Postma en 
halverwege het jaar mochten we Hein Jaap 
Hilarides hieraan toevoegen. De fotografie 
werd verzorgd door Henk Bootsma, Anne 
Waterlander, Lieuwe Bosch, Piet Douma, 
Romy Postma en Henk Haar. 

Ook dit jaar werd er weer een kaatskrant 
uitgegeven. Een mooie jubileumeditie welke 
in een hoge oplage huis-aan-huis werd 
verspreid door de provincie. Zoals in de 
inleiding al aangehaald is dit een manier om 
het merkimage Kaatsen in stand te houden 
en uit te breiden door een breder publiek 
kennis te laten maken met de sport. Naast 
de vaste redactie waren er verhalen van 
‘gastschrijvers’ Sybe Joostema, Radboud 
Droog en Hein Jaap Hilarides welke dus 
later is toegevoegd aan het vaste redac-

tieteam. Ondanks dat de transportprijzen 
en artikelen als papier, inkt en sealfolie fors 
zijn gestegen hebben we dit jaar weer drie 
gedrukte edities van ons bondsblad Keats! 
verstuurd naar onze leden. Voorheen was 
het toenmalige magazine Wis-In een abon-
nementsblad, later is besloten om alle leden 
gratis het nieuwe bondsblad Keats! te stu-
ren. Dat het ontvangen van de Keats! wordt 
gewaardeerd is duidelijk, dat de kosten fors 
zijn ook. 

Het aantal websitebezoekers steeg van 
526.446 (2021) naar 677.285 (2022). Het 
aantal pageviews steeg van 1.566.400 
(2021) naar 2.012.873 (2022). Er is volop 
gebruik gemaakt van de website om de 
liefhebbers te informeren en te voorzien 
van leuke content. Er werden meer dan 300 
berichten geplaatst onderverdeeld in o.a. 
wedstrijdverslagen, IM’ers, wallball, jeugd, 
keats- journaal, breedtesport, oan’e keuken-
tafel en Balkearder waarvan eind augustus 
de 100ste editie werd gepubliceerd. 

Een zeer divers en omvangrijk aanbod. Ook 
op de sociale media kanalen was er volop 
beweging met passende berichten per ka-
naal. Instagram 2.595 volgers (+ 319), Fa-
cebook 5.500 volgers (+ 307), YouTube 560 
volgers (+ 46), Twitter 3.068 volgers (+ 218) 
en LinkedIn 494 volgers (+ 111). 

Uit een eerder onderzoek is gebleken dat 
de nieuwsbrief, die via de vereniging bij de 
leden moet komen, niet altijd bij de gewens-
te doelgroep komt. Daarbij werd aange-
geven dat de informatie vaak al via andere 
kanalen is opgepikt. Daarom zijn er dit jaar 
minder nieuwsbrieven verstuurd en werd er 
vaker gekozen voor een rechtstreekste mail 
of een direct informatiebericht via Face-
book. 

Voor volgend jaar moet het nieuwe 
CRM-systeem zorgen voor een rechtstreeks 
contact met het individu voor wie het be-
richt is bestemd. De nieuwsbrief blijft wel 
bestaan maar zal meer een formele invul-
ling krijgen met informatie specifiek voor de 
bestuurders. 
Op basis van de enquête en de content 
analyse is er een communicatie werkwijze 
gemaakt voor de online communicatie van 
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de KNKB die ons kan helpen om te werken 
de verbeterpunten die zijn voortgekomen uit 
het onderzoek.

Keatswike Heedaar
In zowel 2020 als in 2021 kon de Keatswike 
Heedaar vanwege corona niet door gaan. 
In 2022 eindelijk weer een volledige kaats-
week inclusief de klassieke kaatswedstrij-
den. De organisatie van deze kaatsweek is 
in handen van de werkgroep NK, de werk-
groep provinciaal schoolkaatskampioen-
schap, de zachte bal PC en KV Jan Bogtstra. 
Op zaterdag 4 juni 2022 het juwelier Kra-
mer NK junioren met als verdiende winnaar 
Dronryp. In de finale versloegen het trio het 
partuur van Exmorra. 
Op pinkstermaandag 6 juni het Speedbooks 

NK senioren. Vanwege hevige regenval werd 
deze wedstrijd afgelast. Op woensdag 
13 juli 2022 het vervolg met de resteren-
de 15 parturen. Uiteindelijk kwam Bitgum 
als winnaar uit de strijd. Zij zegevierden 
in de eindstrijd tegen St. Jacobiparochie. 
Op woensdag 8 juni 2022 het provinci-
aal schoolkaatskampioenschap. De winst 
ging naar: Sint Radbodus Dronryp (A-klasse 
jongens), De Jint Stiens (A-klasse meisjes), It 
Fûnemint Wommels (B-Klasse jongens) en De 
Utskoat Witmarsum (B-klasse meisjes). 
Voor het slotstuk van de week werd de 
zachte bal PC (10de editie) georganiseerd 
op zaterdag 11 juni 2022. In een gezellige 
ambiance werd uiteindelijk het partuur van 
Bareld Bos, Allard Hoekstra en Jasper Boom-
sma als winnaars gehuldigd.  
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Wedstrijdagenda
Op koningsdag werd het kaatsseizoen voor de 
heren gestart aan ’t Keechje te Holwerd en de 
aftrap voor de dames op 1 mei in Minnertsga. 
Hiermee was de start van het kaatsseizoen weer 
regulier na twee ingekorte ‘corona’ seizoenen. 
Het invullen van de wedstrijdagenda was weer 
een behoorlijke klus. Door de organisatiebe-
reidheid van alle verenigingen slaagden we er 
met elkaar in om een dekkend geheel voor alle 
categorieën te realiseren. De werkwijze met 
een format en een vrijwillige inschrijving lijkt zijn 
vruchten af te werpen. De toewijzing zorgde re-
gelmatig voor een verschil van inzicht. Het bleek 
weer een onmogelijke opgave om ieders belang 
naar tevredenheid te dienen.  

Nagenoeg alle wedstrijden konden onder mooie 
weersomstandigheden verkaatst worden. Het NK 
senioren werd tussentijds afgelast en ingehaald 
op 13 juli. Voor enkele andere wedstrijden wer-
den maatregelen (o.a. aanvangstijd vervroegd 
naar 9.00 uur) getroffen vanwege de hitte. Een 
50+ wedstrijd werd vanwege de hitte voortijdig 
afgelast. De junioren competitie werd uitge-
breid met een damescategorie. De wedstrijden 
werden voor zowel de heren als de dames op 
dezelfde dag en op dezelfde locatie georga-
niseerd. KV Bolsward was gastheer voor beide 
finales. 
De slotpartij (pearkekeatsen) voor de junioren 
werd door LKC Sonnenborgh gefaciliteerd. Over 
het gehele kaatsseizoen zijn er circa 14.000 
(uitgezonderd hoofdklasse en 1ste klas beperkt) 
deelnemers geregistreerd, hiervan deden er 
ruim 6.000 mee aan regiowedstrijden. In totaal 
werden er 11 Nederlandse Kampioenschappen 
gehouden. VvV Sjirk de Wal wist er maar liefst 5 
edities winnend af te sluiten.        

Ranking en gestuurde loting
Bij de heren was de belangstelling voor de ran-
king prima. Maar liefst 41 parturen gaven zich 
op voor het kaatsseizoen 2022. Bij de dames 
bleef de teller steken op 17 parturen, hiermee 
nam de druk binnen het damespeloton verder 
toe. Bij de heren hoofdklasse, 1ste en 2de klas 

was sprake van een ranking met drie cycli (serie 
wedstrijden). Dit om te bepalen op welk niveau 
de kaatsers c.q. parturen spelen en wie zich 
plaatst voor de PC. De parturen 16 tot en met 
19 kaatsten in een Keats-off voor het laatste 
plaatsbewijs voor de PC. Uiteindelijk werd de 
Keats-off gewonnen door Peter van Zuiden, Ke-
vin Jordi Hiemstra en Gerben de Boer. Bij de da-
mes werd gekaatst in een ranking met twee cy-
cli. De parturen 12 tot en met 15 van de ranking 
kaatsten via de Keats-off om de overgebleven 
plek op de wedstrijdlijst voor de PC. Het partuur 
van Sietske Okkema, Hiske Zeinstra en Melissa 
Hiemstra kwamen als winnaar uit de strijd van 
de keats-off. 
Bij zowel de heren als de dames werd gebruik 
gemaakt van het lotingsschema (gestuurd) met 
de daarbij behorende partuurnummering. Als 
een partuur degradeert/promoveert wordt het 
partuurnummer overgedragen. Bij de dames is 
éénmaal afgeweken van het schema om in de 
aanloop naar de PC het schema aan te laten 
sluiten bij de ranking wedstrijden tellende voor 
plaatsing van de PC.   

De lotingen voor de senioren wedstrijden en de 
Nederlandse kampioenschappen werden uitge-
voerd op het bondsbureau. Op iedere dinsdag 
werd om 17.00 uur gestart met de loting onder 
leiding van Willem Miedema en met onder-
steuning van Jan Suierveld. De loting is zoals 
gebruikelijk vrij toegankelijk. Voor het dames 
kaatsen moest veelvuldig een maatwerk oplos-
sing worden gezocht door de vele afmeldingen 
van kaatsers. Bovendien was het soms lastig om 
in twee categorieën (DEL wedstrijden) te kunnen 
kaatsen vanwege geringe opgave c.q. afmel-
dingen. De lotingen voor alle jeugdwedstrijden 
werd wederom door de werkgroep lotingen 
uitgevoerd. Hierbij heeft de JTC de verantwoor-
delijkheid voor het uitzetten van kaatsers in een 
A-, en B-klas. 

Het enige wapenfeit van de 35+ categorie was 
het NK in Easterlittens. De overige wedstrijden 
konden geen doorgang vinden vanwege gerin-
ge belangstelling. Voor komend seizoen wordt 

3. Verbetering technische  
 ontwikkeling kaatssport
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getracht om met dagdeelkaatsen (start 13.00 
uur) de 35+ van nieuwe impulsen te voorzien. 
De 50+ kende een prima seizoen. Het uitzetten 
van A-kaatsers en het uitzetten op functie (op-
slager) bleek goed te werken voor evenwichtige 
wedstijdlijsten.      

Kaatshandschoenen 
en kaatsballen
In 2022 werden licenties verstrekt aan Kaatsa-
telier Scheepvaart en Reinder Triemstra. In de li-
centie zijn de voorwaarden voor het leveren van 
kaatshandschoenen en kaatsballen vastgelegd, 
dit in combinatie met het kaatsreglement. Voor 
iedere kaatser dienen de omstandigheden voor 
de kaatshandschoen gelijkwaardig te zijn. Een 
eerlijke sport is hierbij een belangrijk uitgangs-
punt. 
Er zijn twee keuringsavonden georganiseerd op 
het bondsbureau. Hierna is de verantwoorde-
lijkheid voor het leveren van een goedgekeurde 
kaatshandschoen gedelegeerd naar de licentie-
houders. De bijbehorende certificaten werden 
op naam geregistreerd op het bondsbureau. Het 
afgelopen seizoen zijn er voorafgaand aan de 
wedstrijden geen veldkeuringen georganiseerd. 
Samenwerking tussen verschillende wedstrijd 
gerelateerde werkgroepen moet de onderbe-
zetting in de werkgroep kaatshandschoenen 
oplossen.    

Pilots
De implementatie van de pilot minimaal 2x 
kaatsen bij alle dames categorieën is voortij-
dig gestopt. Door incomplete parturen moest 
er aangevuld worden uit andere parturen, dit 
maakte het onmogelijk om iedereen 2x te laten 
kaatsen. Als integraal onderdeel van deze pilot 
is er een herkansingsronde (verliezers) geïn-
troduceerd. Er was geen draagvlak onder de 
kaatsers. De voorkeur gaat uit naar kaatsen om 
de 3de prijs. Hiermee worden de verliezers in de 
1ste omloop niet in de gelegenheid gesteld om 
voor een herkansing te gaan. 
Bij enkele wedstrijden met een poulesysteem 
werd de afwezigheid van kaatsers ook als lastig 
(bijloten) ervaren. De pilot met minder keur-
meesters is inmiddels gereglementeerd. De 
uitvoering blijkt vooral onder het scheidsrech-
terskorps op weerstand te stuiten. Optimalisatie 
is hierbij gewenst. Deelname van meerdere par-
turen per vereniging aan afdelingswedstrijden 
is naast de Nederlandse kampioenschappen nu 
ook ingevoerd bij de Ald-Meiers Partij. De pilot 

‘eerste fout telt’ bij de jongste jeugd werd met 
één jaar verlengd met uitzondering van de pu-
pillen. In Balk is geëxperimenteerd met het kaat-
sen in meerdere klassen waarbij KNKB en Regio 
wedstrijden samengevoegd zijn. Dit werd ook 
toegepast tijdens de succesvolle slotwedstrijd in 
Stiens.    

Wallball
Op zondag 13 maart stond het NK singles voor 
de jeugd en de senioren in onze thuishal ‘De 
Trije’ op het programma. Bij de dames was de 
zege voor Marrit Zeinstra, bij de heren werd 
deze niet uitgereikt vanwege te geringe opga-
ve. Bij de heren 45+ ging de overwinning naar 
Taeke van der Walt. Brent Timmerman won bij de 
jongen onder 17, Jorrit Palma was de sterkste bij 
de jongens onder 15 en bij de meisjes onder 15 
stond Noëlle Hiddinga op het hoogste podium. 

De Tiedema Dutch Open in het weekend van 2 
en 3 april werd een wisselend succes voor de 
Nederlandse equipe. Bij de dames singles was 
de finale een Nederlands onderonsje tussen 
Anne Monfils en Miranda Scheffer. Anne bleek 
uiteindelijk de sterkste. 
Bij de heren singles trok Steven Koster aan het 
kortste eind in de finale. Bij de dames dubbel 
ging de winst naar Harmke Siegersma en Cor-
rie Kroondijk. Bij de heren dubbel won het duo 
Tjisse Steenstra en Hans Wassenaar het zilver. 
In de B-klas was er goud voor Evert Sijbesma 
en Michel Nesse. Bij de 45+ een verdienstelijke 
tweede plaats voor Taeke van der Walt en Pieter 
Hilverda.  

Op 23 oktober de NK dubbels met een over-
tuigende overwinning bij de heren voor Tjisse 
Steenstra en Hans Wassenaar. De winst bij 
dames ging naar Harmke Siegersma en Corrie 
Kroondijk. De 50+ werd gewonnen door Pieter 
Hilverda en Erik Bakker. 
Bij de jeugd overwinningen voor de volgende 
duo’s Sigert Bouma & Hilwert Kuiper, Aisha Mah-
moud & Fenna Koster. Jorrit Palma & Brent Jesse 
van Beem, Linda van der Meer & Noëlle Hiddin-
ga, Sjouke Beimers & Jelmer Foppe Drijfhout en 
tot slot Maud Hellinga en Ilse Zwaagstra.
Tussen het geweld van de ‘professionals’ door 
werd begin oktober een recreatietoernooi vrije 
formatie (heren dubbel, dames dubbel en ge-
mengd dubbel) georganiseerd. Met een deel-
name van 15 tweetallen (30 deelnemers) was de 
start van dit type toernooi veelbelovend.   
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TeamNL en internationale  
toernooien
In 2022 wederom geen internationale landen-
wedstrijden (EK/WK). Om deze reden was er 
behoefte aan continuïteit en stimulerend beleid 
voor de activiteiten van TeamNL. Aan de Europe-
se bond (CIJB) is toestemming gevraagd om als 
landenteam deel te nemen aan de Champions 
Leaque Llargues te Benidorm (Spanje). Naast 
OKK Bitgum (winnaar IFK Jeu de Pelote) werd 
TeamNL als deelnemer aan het toernooi toe-
gevoegd. In het weekend van 5 en 6 november 
stonden de poule wedstrijden en de finales op 
het programma. Beide teams bleken in de sub-

top mee te kunnen, maar plaatsing voor de fina-
le was teveel gevraagd. Op 10 december werd 
het CIJB Elite World georganiseerd in het Ierse 
Dublin. Uit Nederland waren Marrit Zeinstra en 
Tjisse Steenstra vertegenwoordigd. Beide haal-
den een behoorlijk niveau, helaas was dit niet 
genoeg om te strijden voor het eremetaal.            

Breedtesport en andere 
kaatsvarianten
De zachte bal PC werd tijdens de Keatswike 
Heedaar voor de 10de keer georganiseerd. 
Onder veel publieke belangstelling werd een 
fantastische kaatsdag beleefd op het Sjûkelân 
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te Franeker. Het IFK jeu de pelote werd van 20 
juni tot 1 juli op het dorpsplein voor de kroeg in 
het centrum van Easterlittens gehouden. OKK 
Bitgum werd uiteindelijk als winnaar gehuldigd. 
In de finale versloegen zij het team van KF Wom-
mels. Het lanenkaatsen (straatkaatsen) nabij 
het centrum van Harlingen werd voor de 71ste! 
keer gehouden. Het horeca straatkaatsen op 
het Oldehoofsterkerkhof te Leeuwarden werd 
op 2 juli georganiseerd. Dit jaar voor het eerst 
in twee klassen (fun klasse en professionals). De 
beruchte kippetjes partij in Winsum op 18 sep-
tember kende traditiegetrouw weer een groot 

deelnemersveld.  Ondertussen ontwikkelen zich 
elders ook diverse vergelijkbare initiatieven (o.a. 
de Keetpartij in Burgwerd). Prachtige kaatseve-
nementen die in 2022 gelukkig weer doorgang 
konden vinden.    
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Jubileumwedstrijd
 Hiel fryslan keatst

jubileum wallballtoernooi

jeugdfonds ALV

Seizoensopening met
 Foppe de Haan en 

parturenpresentatie

Jubileum
Wolkom by it keatsen

rapper 
raptiel

4. Sfeerimpressie 125 jaar Knkb
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kaatskrant 
jubileumeditie

jubileum verloting

Theatervoorstelling 
Dat schiet lekker op zo

jubileum 
slotwedstrijd 
jeugd in Stiens

Seizoensafsluiting met 
uitreiking klassementen

pubquiz
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5.  Financieel verslag 2022

Balans per 31 december 2022
31 december 2022 31 december 2021

ACTIVA

Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen 2 2
Machines en installaties 4 4
Inventaris 1 1
Vervoersmiddelen 1 1

8 8

Voorraden
Voorraad ballen 11.241 16.270
Voorziening incourante voorraad 0 -4.530
Overige voorraden 1.657 2.540

12.898 14.280

Vorderingen en overlopende activa
Debiteuren 32.914 19.029
Overige vorderingen 9.290 3.885

42.204 22.915

Liquide middelen
Rekening courant bank 297.472 114.461
Spaarrekening 305.133 506.802
Kas 498 688

603.103 621.950

658.213 659.153
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Balans per 31 december 2022
31 december 2022 31 december 2021

PASSIVA

Eigen vermogen
Algemene reserve 22.323 41.832
Continuïteitsreserve 350.000 350.000
Bestemmingsreserve 126.381 149.254

498.704 541.086

Kortlopende schulden
Crediteuren 22.871 22.255
Loonheffing en sociale premies 8.903 -
Belastingen 20.231 4.660
Overige schulden 107.504 91.151

159.509 118.066

658.213 659.153
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Resultatenrekening 2022
Realisatie 

2022
Begroting 

2022
Realisatie 

2021
Baten
Contributies 156.347 170.000 156.394 
Wedstrijdbaten 51.259 62.500 32.587 

Subsidie NOC*NSF 93.966 93.000 130.444 

Overige subsidies 79.493 90.530 100.753 

Sponsoring en advertenties 292.181 310.000 304.273 

Opleidingen 2.345 1.250 1.250 

Opbrengst bondsartikelen 26.123 25.500 14.880 

Overige inkomsten 11.090 9.000 9.496 

Ontvangen rente 0 -3.250 0 

Totaal baten 712.804 758.530 750.077 

Lasten
Personeelskosten 274.242 270.000 295.439 

Huisvestingskosten 25.319 32.000 30.298 

Organisatie (kantoor en commissie) kosten 148.854 135.000 124.672 

Kosten organisatieadvies 16.009 13.530 0 

Kosten communicatie, promotie en representatie 111.497 95.000 93.554 

Opleidingskosten 17.673 25.000 15.785 

Trainings- en wedstrijdkosten 105.549 105.000 80.158 

Kosten sportstimulering 15.722 25.000 14.498 
Kostprijs bondsartikelen 22.301 25.000 10.218 

Kosten internationaal kaatsen/wallball 10.212 30.000 27.534 

Kosten ontwikkeling mobiele kaatsmuur -5.241 0 33.199 

Kosten jubileum 15.098 10.000 0 

Betaalde rente 951 0 1.891 

Totaal lasten 758.186 765.530 727.245 
   

Resultaat voor incidentele baten en lasten -45.382 -7.000 22.832 
Incidentele baten 3.000 0 1.438 

Incidentele lasten 0 0 1.602 

Resultaat na incidentele baten en lasten -42.382 -7.000 22.668 

Opbouw bestemmingsreserve speciale evenementen 1.250 1.250 1.250 

Opbouw bestemmingsreserve scheidsrechters uniformen 2.500 2.500 2.500 

Opname bestemmingsreserve jubileum 2022 -10.000 -7.500 2.500 

Opname bestemmingsreserve comm./automatisering -15.000 0 15.000 

Opname bestemmingsreserve trainingen 0 -4.000 0 

Opname bestemmingsreserve verenigingen/regenfonds -1.623 0 -296 

Mutatie bestemmingsreserves -22.873 -7.750 20.954 
   

Resultaat -19.509 750 1.714 
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Activiteiten
De activiteiten van de Koninklijke Nederland-
se Kaats Bond (KNKB) bestaan voornamelijk uit 
het behartigen van de belangen van de leden. 
Daarbij is het doel de vergroting/in stand hou-
ding van de kaatssport zodat de kaatssport 
blijft leven in de volgende generaties. Vanuit de 
kracht en unieke positie van de kaatssport wil de 
KNKB als organisator, verbinder en expertisecen-
trum de kaatscultuur, -tradities en -waarden be-
houden en de beoefening en de betekenis van 
de kaatssport in al haar vormen bevorderen.
Algemeen 
De vereniging KNKB is gevestigd aan de Sjaar-
demastraat 15 te Franeker. De vereniging KNKB 
staat ingeschreven bij de Kamer van Koophan-
del onder registratienummer 40005600. De 
vereniging is opgericht op 5 maart 1994 en is 
voortgekomen uit een fusie tussen de Koninklijke 
Nederlandse Kaats Bond (opgericht in 1897) en 
de Christelijke Bond voor de Friese Kaatssport 
(opgericht in 1934).
COVID-19
Nadat op 23 maart 2022 de laatste COVID-19 
maatregelen vervielen kon op woensdag 27 
april de eerste hoofdklassewedstrijd worden 
gekaatst. Vervolgens konden hetzelfde weekend 
ook alle jeugdwedstrijden van start. Er kon dus 
weer een volledig kaatsseizoen worden ge-
kaatst na twee seizoenen met beperkingen. 

Grondslagen van waardering

Algemeen
De grondslagen hebben betrekking op de jaar-
rekening als geheel. Er zijn geen wijzingen van 
grondslagen ten opzichte van het voorgaande 
boekjaar. Het boekjaar van de vereniging loopt 
van 1 januari tot en met 31 december.Activa en 
verplichtingen worden in het algemeen gewaar-
deerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs. Als er geen waarderingsgrondslag staat 
beschreven, vindt de waardering plaats tegen 
de verkrijgingsprijs.

Grondslagen voor de bepaling 

van de balansposten

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd 
tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de cu-
mulatieve afschrijvingen, de afschrijvingen wor-
den bepaald met de geschatte economische 
levensduur.
Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrij-
gingsprijs of lagere opbrengstwaarde, rekening 
houdend met incourantheid.
Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen en overlopende activa worden 
gewaardeerd tegen de reële waarde van de 
tegenprestatie. Voorzieningen wegens onin-
baarheid worden in mindering gebracht op de 
boekwaarde van de vordering.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaat uit de kas, een reke-
ning courant rekening en een spaarrekening, de 
liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden bij de eerste 
verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. 
Na de eerste verwerking worden de kortlopen-
de schulden gewaardeerd tegen de nominale 
waarden. 

Grondslagen voor de bepaling 

van het resultaat

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het 
jaar waarop ze betrekking hebben. Baten wor-
den opgenomen als zij op balansdatum zijn 
gerealiseerd. Lasten worden opgenomen als zij 
hun oorsprong vinden in het verslagjaar.
Contributies 
De contributies van leden worden berekend uit-
gaande van door de verenigingen aangemelde 
en geregistreerde leden in het ledensysteem.

Algemene toelichting
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Wedstrijdbaten
De opbrengsten uit de wedstrijden worden ver-
antwoord in het jaar dat de wedstrijden worden 
gespeeld.
Subsidies
De subsidies worden verantwoord in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt 
of de opbrengsten zijn ontvangen.
Commerciële opbrengsten
Commerciële opbrengsten worden toegerekend 
aan de verslagperiode in overeenstemming met 
de inhoud van de overeenkomst.
Personeelskosten
Personeelskosten worden verwerkt in de resulta-
tenrekening in de periode waarover ze verschul-
digd zijn.

Toelichting op de balans per 

31 december 2022

Activa

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa van de KNKB zijn alle-
maal al voor lange tijd in bezit van de KNKB, in 
die periode zijn alle materiële vaste activa af-
geschreven tot € 1,00. 
Vlottende activa Voorraden
Voorraden bestaan uit de voorraad kaatsballen 
en de overige voorraden, dit zijn onder andere 
de jubileum vlaggen, de wimpels en de kaats-
diploma’s. Doordat alle voorraden opnieuw ge-
waardeerd zijn en dus ook courant zijn heeft de 
voorziening incourante voorraad geen waarde 
meer.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen en overlopende activa bestaan 
uit de debiteuren en de overige vorderingen, 
onder de overige vorderingen worden de voor-
uitbetaalde kosten en de nog te ontvangen be-
dragen gerekend.
Liquide middelen
De liquide middelen bestaan uit een rekening 
courant bank, een spaarrekening en een kas. 
Het totaal aan liquide middelen is in het jaar 
2022 iets gedaald.

Passiva

Eigen vermogen
Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen 
en bestemmingsreserves) bedraagt per ultimo 
2022  € 498.704 (2021 € 541.086). Dit is een af-
name van € 42.382  ten opzichte van 2021. Het 
eigen vermogen is opgesplitst in een algemene 
reserve van € 22.323, een continuïteitsreserve 
van € 350.000 en een aantal bestemmingsreser-
ves met een totale waarde van € 126.381. 
Algemene reserve
De algemene reserve is het deel van het eigen 
vermogen waar geen specifieke bestemming 
aan is gegeven. In het jubileum jaar is het be-
langrijk om niet alleen terug te kijken maar 
vooral ook in de toekomst. Eén van de speer-
punten daarin is de jeugd: aanwas, opleiding en 
binding van de jeugdleden. Om dit verder vorm 
te geven wordt in 2023 een nieuwe stichting 
opgericht, het jeugdfonds. Om dit op te richten 
wordt er vanuit de reserves € 25.000 gehaald. 
De stichting heeft de volgende activiteiten:
• Wervingsacties
• Extra inzet op trainingen
• Projecten op scholen gericht
Continuïteitsreserve
De continuïteitsreserve is het deel van het eigen 
vermogen wat is opgenomen ter dekking van de 
financiële risico’s op korte termijn. Het doel van 
de continuïteitsreserve is dat de KNKB een jaar 
kan draaien zonder inkomsten, in feite is dit het 
dekken van de vaste lasten. De continuïteitsre-
serve is in 2021 vastgesteld op € 350.000 en dit 
staat nog op hetzelfde niveau.



Jaarverslag  KNKB 2022 pagina   27 

Bestemmingsreserves
De bestemmingsreserves is het deel van het eigen vermogen waar een specifieke bestemming aan 
is gegeven. De bestemmingsreserves zijn ultimo 2022 als volgt verdeeld:

Bestemmingsreserves 31-12-2022 Opbouw 
2022

31-12-2021 Opbouw 
2021

Algemene ontwikkeling 22.261 - 22.261 -
Speciale evenementen 26.500 1.250 25.250 1.250
Scheidsrechter uniformen 20.000 2.500 17.500 2.500
Jubileum 2022 - -10.000 10.000 2.500
Comm./automatisering 18.496 -15.000 33.496 15.000
Trainingen 11.433 - 11.433 -
Verenigingen/regenfonds 27.691 -1.623 29.314 -296
Totaal bestemmingsreserves 126.381 -22.873 149.254 20.954

• De bestemmingsreserve speciale 
evenementen is in 2022 met  € 1.250 
opgebouwd.

• De bestemmingsreserve scheidsrechters-  
uniformen is opgebouwd met een 
bedrag van € 2.500.

• De afgelopen vier jaar werd ieder jaar   
een bedrag van € 2.500 opgebouwd  
voor het jubileum in 2022, in 2022 is het 
bedrag van € 10.000 volledig opgebruikt  
aan het jubileum.

• Vanuit de bestemmingsreserve 
automatisering is een bedrag van   
€15.000 opgenomen voor het verder 
implementeren van het CRM-systeem en 
het updaten van de website.

• Vanuit de bestemmingsreserve    
verenigingen/regenfonds is een opname 
geweest van €  1.623, hierbij gaat het 
onder andere om de kosten die  zijn 
gemaakt bij het twee keer kaatsen van het 
heren NK.

• De bestemmingsreserves scheidsrechters  
en trainingen zitten op hetzelfde niveau  
als 2021.

Kortlopende schulden
Binnen de KNKB zijn geen langlopende schulden, 
er staat op 31 december 2022 alleen een totaal 
aan kortlopende schulden van € 159.509. 
Dit bedrag bestaat uit de crediteuren van € 
22.871, de loonheffing en sociale premies van € 
8.903, de belastingen van € 20.231 en de overi-
ge schulden van € 107.504. 

De overige schulden bestaat uit de onderstaan-
de onderdelen:
•  Nog te betalen kosten
•  Vooruit ontvangen subsidies
•  Borg kleding
•  Vakantiekosten personeel

Toelichting op de 

resultatenrekening over 2022

Baten

Contributies
De verenigingen geven de ledenaantallen door 
aan de KNKB, hieruit wordt berekend wat het 
totaal aan contributies is. Het aantal leden van 
de KNKB bedraagt in 2022 9.334, in 2021 was 
dit 9.424. 
Er is dus sprake van een daling van 90 leden. 
Alle verenigingen hebben de contributies van 
2022 voldaan.  Daarnaast zijn er nog de inleg-
gelden die betaald worden door de leden.

Wedstrijdbaten
De wedstrijdbaten zijn de bedragen vanuit de 
verenigingen en de licentiebijdragen van de 
topkaatsers. Na twee jaren met beperkingen in 
verband met de COVID-19 maatregelen kon er 
in 2022 weer een volledig kaatsseizoen worden 
gekaatst. Hierdoor zit er een stijging in de wed-
strijdbaten ten opzichte van het voorgaand jaar.
NOC*NSF
De vaste bijdrage vanuit NOC*NSF ligt voor het 
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jaar 2022 op hetzelfde niveau als voorgaande 
jaren. Vorig jaar was er een extra bijdrage van-
uit het NOC*NSF beschikbaar gesteld voor een 
deel ter financiering van het businessplan ‘Een 
toekomstbestendige kaatssport door verbreding 
van het aanbod’, besteed aan de nieuwe mo-
biele kaatsmuur. In 2022 is er geen extra subsi-
die beschikbaar gesteld waardoor er een daling 
zit in de totale subsidie vanuit NOC*NSF.
Overige subsidies
Een groot gedeelte van de overige subsidies 
wordt beschikbaar gesteld door de provincie 
Fryslân, daarnaast stelt de gemeente Waad-
hoeke een eenmalige subsidie beschikbaar voor 
de Keatswike. In 2021 heeft de provincie Fryslân 
een bijdrage gedaan voor de ontwikkeling van 
de mobiele kaatsmuur, deze bijdrage is er in 
2022 niet geweest dus zit er een daling in de 
overige subsidies. 
Sponsoring en advertenties
De hoofdsponsor van de KNKB is ook in 2022 
FB Oranjewoud samen met Bouwgroep Dijkstra 
Draisma en Rabobank Leeuwarden. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor een groot gedeelte van de 
sponsorgelden. 
Daarnaast zijn er nog diverse kleinere sponso-
ren. In 2021 werd een groot bedrag gehaald uit 
de advertenties in de kaatskrant, in 2022 zijn 
deze inkomsten er niet. Het totaal aan sponso-
ring en advertenties in 2022 is dus gedaald ten 
opzichte van het jaar 2021.
Opleidingen
Het geld dat is ontvangen uit opleidingen be-
treft het cursusgeld kaatstrainer 1 t/m 4, door-
dat er in 2022 meer opleidingen zijn gedaan zit 
er een stijging in het bedrag wat is binnenge-
haald vanuit de opleidingen.
Opbrengst bondsartikelen 
De bondsartikelen bestaan uit voorraad kaats-
ballen en de overige voorraden, dit zijn onder 
andere de jubileum vlaggen, de wimpels en de 
kaatsdiploma’s. In de opbrengst van de bonds-
artikelen zit een forse stijging ten opzichte van 
het voorgaande jaar, dit komt doordat er weer 
een volledig seizoen is gekaatst in 2022. 
Overige inkomsten
De overige inkomsten bestaan onder andere uit 
schoolkaatsprojecten, de huur van een kaatshal 
door derden en een aantal bijzondere donaties. 
Deze inkomsten zijn stabiel t.o.v. van 2021.
Ontvangen rente
Er is in 2022 geen rente ontvangen. 

Lasten

Personeelskosten 
In 2021 is er een overlap geweest van twee me-
dewerkers, dit is in 2022 niet het geval geweest 
dus zijn er minder kosten gemaakt. Wel is er een 
kleine toename in verband met een cao-ver-
hoging volgens de cao-sport (WOS). Voor de 
medewerkers van de KNKB is een pensioenfonds, 
deze verplichtingen zijn ondergebracht bij het 
pensioenbedrijfstakfonds Zorg & Welzijn. In het 
jaar 2022 was er een gemiddelde van 4.2 FTE 
werkzaam bij de KNKB.
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn voornamelijk kosten 
gerelateerd aan het kantoor wat gehuurd wordt 
in Franeker. Deze kosten zijn stabiel gebleven. 
Organisatie (kantoor en commissie) kosten
De post organisatiekosten is een combinatie van 
onder andere kantoorkosten, automatiserings-
kosten, kosten van commissies en contributies en 
verzekeringen. 
Kosten organisatie advies
Met behulp van extern advies is er een eerste 
aanzet gemaakt om de kaatssport zowel op het 
gebied van techniek als van organisatie klaar te 
maken voor de toekomst zodat we over 25 jaar 
ook allemaal nog kunnen kaatsen. Het plan ligt 
klaar en nu gaan we experimenteren.
Kosten communicatie, promotie en 
representatie
De commerciële kosten bestaan voor een groot 
gedeelte uit het uitbrengen van de Keats!, in 
2022 is de Keats! drie keer uitgebracht. Daar-
naast zijn er veel kosten gemaakt ten behoeve 
van onze sponsoren, deze kosten zijn belangrijk 
om voldoende inkomsten vanuit de sponsoring te 
genereren. 
Opleidingskosten
Om de verenigingen beter van dienst te kun-
nen zijn, zijn ook in 2022 de activiteiten van de 
kaatsacademie geïntensiveerd. Er zijn kosten 
gemaakt voor het opleiden tot kaatstrainer. De 
kosten zijn ten opzichte van 2021 stabiel geble-
ven.
Trainings- en wedstrijdkosten
In de trainings- en wedstrijdkosten zijn onder 
andere opgenomen de kosten voor de diver-
se NK’s, de Keatswike, scheidsrechterkosten 
en klassementsprijzen. Er is weer een volledig 
kaatsseizoen geweest dus zijn de kosten geste-
gen ten opzichte van 2021. 
Kosten sportstimulering
Onder dit onderdeel vallen de schoolkaats-
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projecten en de federatiebijdragen. Ook deze 
kosten zijn in 2022 gestegen doordat er meer 
wedstrijden werden gekaatst. 
Kostprijs bondsartikelen
De kostprijs van de bondsartikelen is gerela-
teerd aan de opbrengst bondsartikelen, deze 
opbrengsten zijn gestegen in 2022 dus zijn de 
kosten ook hoger. 
Kosten internationaal kaatsen/wallball
De kosten van het internationaal kaatsen zijn 
voornamelijk de kosten die gemaakt zijn door 
kaatsers die naar het buitenland gingen voor di-
verse wedstrijden, deze kosten zijn fors gedaald 
ten opzichte van 2021.
Kosten ontwikkeling mobiele kaatsmuur
Voor de ontwikkeling van een mobiele kaatsmuur 
zijn in 2022 geen kosten gemaakt. Het teveel 
gereserveerde bedrag is vrijgevallen.
Kosten jubileum
In 2022 bestond de KNKB 125 jaar, de viering 
van dit jubileum heeft diverse kosten met zich 
mee gebracht. Onder andere is er een jubileum-
wedstrijd geweest, een theatervoorstelling over 
het kaatsen, een pub-quiz en een afsluitende 
slotactiviteit voor alle jeugd.
Betaalde rente
Door verandering van de wetgeving is in 2022 
tot augustus rente betaald over de deposito’s.

Toekomstig beleid

Voor het komend jaar ligt het accent op de on-
derstaande doelstellingen:
• verder investeren in het 

toekomstbestendig maken van de 
kaatssport. Het doel is om met behulp 
van organisatie advies de kaatssport 
zowel op het gebied van techniek als 
van organisatie klaar te maken voor de 
toekomst zodat we over 25 jaar ook 
allemaal nog kunnen kaatsen. Het plan ligt 
klaar en nu gaan we experimenteren;

• verder implementeren van nieuw 
ledensysteem inclusief de doelstelling dat 
er meer ‘leden’ worden aangesloten bij 
het systeem zoals een ‘niet-spelend lid / 
donateur’;

• verder investeren in de website / 
automatisering;

• verder investeren in de samenwerking 
met de kaatsscholen voor wat betreft de 
trainingen;

• investeren in de schoolkaatsprojecten 

regionaal voor de kabouters;
• investeren in de variant muurkaatsen en 

internationale toernooien;
• investeren in social media activiteiten;

De komende jaren blijven we actief in gesprek 
met NOC*NSF, de provincie Fryslân, de ge-
meente Waadhoeke en overige partijen om 
meer geldstromen te genereren. Het streven is 
om de verhouding tussen de diverse inkomsten 
(contributie vanuit de leden, sponsoring en sub-
sidies) meer in balans te brengen, dit houdt in 
dat zij allen voor een derde verantwoordelijk 
zijn voor de inkomsten. Op dit moment zijn de 
sponsorinkomsten de grootste inkomstenbron, 
namelijk 41%. Het totaal aan subsidies is in het 
jaar 2022 goed geweest voor 24%. De overige 
35% komt van de contributies van de leden en 
overige inkomsten. Vanaf het kaatsseizoen 2023 
wordt er niet meer voor iedere kaatswedstrijd 
contant inleggeld geïncasseerd door de vereni-
gingen. Bij opgave voor de wedstrijden (KNKB en 
Regio) wordt via een IDEAL-module betaald bij 
opgave op de KNKB site. Dit heeft als doel om 
de inleggelden efficiënter en veiliger te innen. 
Daarnaast zal er meer uniformiteit zijn in de 
hoogte van de inleg. 
De KNKB zal deze inleggelden in eerste instantie 
innen, vervolgens worden de organiserende ver-
enigingen maandelijks betaald. 
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GRUTSKE HAADSPONSOAREN KARAKTERISTIKE  FRYSKE SPORTEN
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Vaststelling financieel jaarverslag
Het financieel jaarverslag is opgesteld op 14 februari 2022 en wordt ter vaststelling door het 
bondsbestuur aangeboden aan de Algemene Vergadering. De vaststelling van het financieel jaar-
verslag 2022 staat geagendeerd voor de Algemene Vergadering van 5 april 2023. 

Bondsbestuur
C. Veltman, voorzitter
L. Dotinga, secretaris/jeugdzaken/opleiding
A. Palma-Koopmans, penningmeester
J. Siegersma, vicevoorzitter/internationaal-wallball
D. Kuperus, wedstrijd-/technische zaken
J. van Erve, commercie/communicatie
B. Stiemsma, federaties/verenigingen

Verslag AV Commissie jaarrekening 2022
We hebben de in het financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2022, bestaande uit 
de balans per 31/12/2022, de resultatenrekening over 2022 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 2022 en ligt deze in lijn met de 
begroting van 2022.

AV Commissie jaarrekening, 21-02-2023
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Pupillen jongens 

Pupillen meisjes 

Schooljongens

Schoolmeisjes

Jongens 

Meisjes 

6. Winnaars NK 2022

1e Ryan Wieggers Dronryp
Allart van der Meer Dronryp
Thomas Zeinstra Dronryp

2e Jelmer Velzen Achlum
Melle Talsma Achlum
Harmen Faber Achlum

3e Haye Tjeerdema Makkum
Sem Groen Makkum
Rick van der Weerdt Makkum

3e Sigert Bouma Huins
Melle Talsma Huins
Hilwert Kuiper Huins

1e Anna Lotte van Beem Dronryp
Manouk Scharringa Dronryp

2e Noëlle Hiddinga Sint Annaparochie
Aisha Mahmoud Sint Annaparochie

3e Lotte-Ytsje Hoekstra Stiens
Anna Miedema Stiens
Ilse van der Galiën Stiens

1e Frans Oosterbaan Scharnegoutum
Ruurd Oosterbaan Scharnegoutum
Thijs Lanting Scharnegoutum

2e Brent Jesse van Beem Dronryp
Jort de Kroon Dronryp
Dennis Bida Dronryp

3e Pieter Miedema Stiens
Bouke Janse Stiens
Bauke Jetze Kalsbeek Stiens

3e Sylvan Verhoef Raerd
Jelke Veldhuis Raerd
Daan Kooistra Raerd

1e Britt Joustra Lollum-Waaxens
Lisanne Venema Lollum-Waaxens
Jeldau Koopmans Lollum-Waaxens

2e Marrit Bruinsma Dronryp
Manouk Scharringa Dronryp
Anna Lotte van Beem Dronryp

3e Minke Tjalsma Bolsward
Tesse Westra Bolsward
Fenna Cuperus Bolsward

1e Jorrit Nanninga Dronryp
Bjorn Idsardi Dronryp
Rick Minnesma Dronryp

2e Fedde Hansma Spannum
Niels de Boer Spannum
Stijn Vincken Spannum

3e Pieter Siebe Cuperus Niawier/Metsla-
wier/Oosternijkerk

Jelmer Torensma Niawier/Metsla-
wier/Oosternijkerk

Jan Bandstra Niawier/Metsla-
wier/Oosternijkerk

1e Iris Veltman Dronrijp
Lisanne Scharringa Dronrijp
Senne Idsardi Dronrijp

2e Ilse Zwaagstra Makkum
Riki Koops Makkum
Lieke van Loon Makkum

3e Inge Blanke Bolsward
Rixt Blanke Bolsward
Noa Elzinga Bolsward
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Junioren

1e Mark Minnesma Dronryp
Jorn Lars van Beem Dronryp
Rick Minnesma Dronryp

2e Christiaan Stremler Exmorra
Gerben de Boer Exmorra
Pieter Jan Leijenaar Exmorra

3e Gerard de Vries Bitgum
Leon Wijning Bitgum
Paul Dijkstra Bitgum

1e Mannes van Weert Leeuwarden
Karel Nijman Leeuwarden
Pieter van Tuinen Leeuwarden

2e Duko Harkema Grou
Henri Wagenaar Grou
Arjen Andringa Grou

3e Gerben Hein Wijtsma Morra-Lioessens
Bouwe Stiemsma Morra-Lioessens
Jelle Jaap Stiemsma Morra-Lioessens

3e Paul de Groot Easterlittens
Durk Bouma Easterlittens
Pier Piersma Easterlittens

1e Piet Machiela Sint Jacobiparochie
Jarig Katsma Sint Jacobiparochie
Dirk Machiela Sint Jacobiparochie

2e Tjeerd Dijkstra Easterein
Roel Sijbesma Easterein
Simon Kingma Easterein

3e Jan Visser Anjum
Jan Pieter Hovinga Anjum
Jelle Visser Anjum

35+

50+

1e Paul Dijkstra Bitgum
Hans Wassenaar Bitgum
Tjisse Steenstra Bitgum

2e Bauke Triemstra Sint Jacobiparochie
Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie
Verry van der Meer Sint Jacobiparochie

3e Rick Alberda Harlingen
Tjitse Ben Hoekstra Harlingen
Dylan Drent Harlingen

3e Lennard Feenstra Franeker
Michel van der Veen Franeker
Jan Tymen Eisma Franeker

1e Judith Wiering Goutum
Nynke Sijbrandij Goutum
Manon Scheepstra Goutum

2e Inge Jansma Dronryp
Mintje Meintema Dronryp
Senne Idsardi Dronryp

3e Andrea Kroes Groningen
Anne Monfils Groningen
Fiera de Vries Groningen

Heren

Dames
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Heren Hoofdklasse Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Tjisse Steenstra 59 12 11 1
2. Hans Wassenaar 54 12 9 0
3. Renze Hiemstra 49 9 11 0
Heren 1e klasse Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Rick Minnesma 21 3 6 0
2. Johannes van der Veen 15 2 4 1
3. Tsjerk Elsinga 14 3 1 3
3. Auke Boomsma 14 3 1 3
Heren 2e klasse  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Redmer Zaagemans 10 1 3 1
2. Jurrit Osinga 9 3 0 0
2. Harold de Boer 9 3 0 0
Heren junioren  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs

1. Rick Minnesma 14 4 1 0
2. Gjalt Sjirk de Groot 12 2 3 0
3. Jorn Lars van Beem 12 2 2 2
Heren 50+  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Joop Bootsma 19 4 3 1
2. Evert Tolsma 19 3 4 2
3. Piet Machiela 18 4 3 0

Dames Hoofdklasse  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Manon Scheepstra 73 21 4 2
2. Marrit Zeinstra 64 17 6 1
3. Ilse Tuinenga 57 13 8 2
Dames 1e klasse Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs

1. Roelie Kroondijk 15 5 0 0
2. Amarins de Groot 13 3 1 2
3. Rixt Wijnia 12 2 3 0
3. Aletta van Popta 12 2 3 0
3. Senne Idsardi 12 2 3 0

Dames junioren  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Roelie Kroondijk 12 4 0 0
2. Amarins de Groot 8 2 1 0
2. Corrie Kroondijk 8 2 1 0

7.  Klassementen
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Afdelingsklassement  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Jongens (Dronrijp) 10 3 0 1
1. Meisjes (Dronrijp) 19 6 0 1

Jongens  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Pieter den Breejen 16 3 3 1
2. Rink Sterk 14 4 1 0
3. Marten Leijenaar 14 3 2 1
Meisjes Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs

1. Berber van der Goot 16 4 0 4
2. Romy Postma 15 3 3 0
3. Suzanna Allema 14 3 2 1
Schooljongens  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Eelco Meijer 17 4 2 1
2. Sjoerd van der Schaar 17 2 5 1
3. Silvan Elzinga 14 2 4 0
Schoolmeisjes Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Jeldau Koopmans 21 5 3 0
2. Martsen van der Goot 16 2 4 2
3. Sophie Kroondijk 14 2 4 0

Pupillen jongens Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Melle Talsma 24 7 1 1
2. Ruurd Oosterbaan 21 5 3 0
3. Allart van der Meer 16 2 4 2
Pupillen meisjes  Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs

1. Rikst Grypstra 21 5 2 2
2. Hendrika Stegenga 21 4 4 1

3. Manouk Scharringa 19 5 2 0
Welpen jongens Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Imro van der Meer 25 7 2 0
2. Harke Slagman 19 3 5 0
3. Gerlof Schuiling 13 3 2 0
Welpen meisjes Punten 1e prijs 2e prijs 3e prijs
1. Marrit Hoekstra 22 4 4 3
2. Lyset Westra 18 6 0 3
3. Marrit de Witte 14 2 3 2
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8.  Onderscheidingen, 
 jubilea en overledenen

Ridder in de orde van Oranje Nassau 

• Feikje Toering – van der Weide
• Foppe de Lang
• Teun de Jong
 
Lid in de orde van Oranje-Nassau
• Jaap Kerstma
• Roelof Bruursema 

Jubilerende verenigingen 2022
• De Veluwezoom  Wageningen  50 jaar
• KV Bergum  Burgum   75 jaar
• KF Itens   Itens   100 jaar
• KV de Helfrichs  Kimswerd  125 jaar
• KV Foarút  Marssum  125 jaar
• KV Ons Genoegen Schalsum  125 jaar
• KV Winsum  Winsum   125 jaar
• De Keatsebal  Wijnaldum  125 jaar
• KF Wommels  Wommels  125 jaar

Bondsonderscheidingen
• Froukje Yntema
• Coby van Wieren
• Murk de Jong
• Johan Koldijk
• Oege Ferwerda
• Harm Jan de Boer
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Overleden in 2022

Datum Naam Woonplaats Leeftijd Vereniging Functie

15 maart Lijkele Brunia St Jacob 78 jaar KV Het Noorden Fed. bestuur,  coach en 
     vrijwilliger
20 maart Piet Paulusma Harlingen 65 jaar  Weerman  
6 april Bauke Frans Nicolai Jirnsum 65 jaar KV Jirnsum Lid werkgroep
9 april Catharinus Rusticus St-Anne  76 jaar KV Klaine Izak  Oud-bestuurslid
19 april  Wieger Postma  Menaam 69 jaar VvV Menaem Bondsinsigne, rapporteur  
     scheidsrechters
21 april Jan Kampen St-Anne 71 jaar KV St-Anne Oud-bestuurslid
9 mei Folkert Popma Leeuwarden 91 jaar LKC Sonnenborgh Lid van Verdienste,        
     Bondsinsigne 
14 mei Anne Nijp Dronryp 67 jaar KV Húns-Leons    Oud-bestuurslid
21 mei Gerrit de Boer Hilversum 85 jaar    Lid van Verdienste
5 juni Johan Sjoers Itens 52 jaar KV Bolsward Oud-kaatser,        
     scheidsrechter, bestuurslid
7 juli Catharinus van Seijst Menaam 67 jaar V.v.V. Menaem Oud-kaatser, bestuurslid
20 aug. Lieuwe Boersma Apeldoorn 75 jaar KV Flevoland Actieve kaatser vereniging 
12 okt. Ype Stam Harlingen 80 jaar KV Eendracht Bestuurslid 
7 nov. Hendrik Tiede Visbeek  Nunspeet 74 jaar   KV Melle Veenstra Bondsinsigne, Erelid, Oud-  
     bestuurslid vereniging
8 nov.  Tjeerd Bouma Huizum 67 jaar OG Huizum      Lid van Verdienste 
     OG Huizum 
21 nov. Bauke Jan Fokkema Peins 97 jaar KV Pieter Jellema Scheidsrechter, strafcommis- 
     sie, voorzitter schoolkaatsen
15 dec. Cornelis Faber  Wommels 76 jaar KV Wommels Lid van Verdienste KV Wom- 
     mels
29 dec. Baukje Wytsma Reduzum 76 jaar  Dichteres

*Deze lijst is op basis van mededelingen en mutaties van verenigingen en nabestaanden met de 
grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. 
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Bondsbestuur

C. Veltman   Voorzitter      (2025)
L. Dotinga   Secretaris, jeugdzaken en opleiding   (2023)
A. Palma-Koopmans  Penningmeester     (2023)
J. Siegersma   Vicevoorzitter, internationaal en wallball   (2024)
D. Kuperus   Wedstrijd- en technische zaken   (2024)
J. van Erve   Commercie en communicatie    (2023)
B. Stiemsma   Verenigingen en federaties    (2025)

Bondsbureau

M. Hoekstra   Directeur
W. Miedema   Wedstrijdzaken en financiën
R. Bosma-Tanghe  Commercieel manager
H. Leegstra   Communicatie
A. Hijlkema   Coördinator Kaatsacademie  

9. Bestuur, bondsbureau en 
 statutaire commissies 

Beroepscommissie

D.J. van der Lei  Voorzitter (2023)
M. van der Meulen Lid  (2024)
P. de Groot  Secretaris (2025)
J. Zondervan  Lid  (2026)
P.D. van der Ploeg Lid  (2027)

Strafcommissie

S. Lettinga-Houtsma Secretaris (2023)
S. Saakstra  Lid  (2023)
S. Krap   Voorzitter (2024)
D. Bonnema  Lid  (2025)
M. Heida  Lid  (2025)

Reglementencommissie

S. R. Jepkema  Secretaris (2023)
S. Hiemstra  Lid  (2023)
C. Tuinenga  Lid  (2024)
G. Faber  Lid  (2025)
J. Adema  Voorzitter (2025)

AV commissie begroting

D. Y. Sjaarda  Lid  (2023)
L. Wagenaar  Lid  (2024)
A.J. Nauta  Lid  (2025)

AV commissie jaarrekening

R. Reinsma  Lid  (2023)
P. Zondervan  Lid  (2024)
A. Jorna  Lid  (2025)
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Werkgroep 
handschoenen
I. van der Bos
E. van Wier

Werkgroep 
Wedstrijdzaken
H. J. van der Bos
J. Hoekstra
A. Kroondijk
D. Seerden
M. Miedema

Werkgroep 
Ranking
G. van der Veen
H. van der Veen-Norder
H. Hempenius
F. Ferwerda
R. Miedema
W. Miedema
P. Piersma

Werkgroep 
Scheidsrechters
P. de Bruin
P. Minnema
L. Brandsma
D. Houtsma

Coaches
Scheidsrechters
P. Brandsma
J. Adema
M. Postma

Rapporteurs
M. Postma
J. Hoekstra
H. van der Woude

Scheidsrechters
H. Sweering
S. Hiemstra
H. van der Zee
L. Bierma
A.B. Kooistra
D. Wierstra
J. Sieperda
M. de Jong
F. Baarsma
W. Joustra
E. van Wier
J. Miedema
K. Hijlkema
J. Bergsma
J. Winkel
C. Anema
T. Visser
H. Tolsma

J. Oosten
M. Fijma
B. Houtsma
S. Visser
F. van der Veen

Jeugdscheidsrechters
H. Wiersma
R. Wiersma
C. Tuinenga
O. Algra
H. Zuidema
J. Krottje
S. Beimers
J.L. van Beem

Technische 
Commissie Jeugd
A. den Breejen
A.B. Hiddinga
J. Idsardi
D. de Groot
S. Greidanus
M. van der Kamp
S. Meijer
M. van der Goot
R. Joustra
W. Hellinga
R. Oosterbaan
A. Bouma
A. S. Hoekstra
A.M. van Beem-Heeg
P. Hofstee
R. van der Meer
M. de Witte

Werkgroep Lotingen
M. Haijma
J. Woudstra
S. Lettinga-Houtsma
D. Houtsma
A. Houtsma
T. Boorsma
H. Felkers
K. Koldijk

Werkgroep 
keatswike/NK
S. Visser
P. Hilverda
J. Scheen
K. Meinsma
G. Saakstra

Werkgroep Wallball
H. Saakstra
H. Wassenaar
H. Haar
J. Siegersma

Werkgroep Provinciaal 
Schoolkaatsen
J. Bos-De Boer
G. Dijkstra
J. Okkema
A. Gietema
M. Deinum

Werkgroep opleiders 
trainers en 
scheidsrechters
D. van der Leest
J. de Groot
S. Andela
H. Saakstra 
J. Adema 

Schoolkaatstrainers
J. Bouma
S. Minnesma
L. Seerden
M. Minnesma
H. Haar
A.S. Hoekstra
J. Yntema
Th. van Zuiden

Verenigings-
ondersteuning
H. Haar
J. Yntema
S. Andela
A. Breeuwsma-Breimer
W. Nieuwland

Bondscoaches
H. Saakstra
J. Boersma

Manager TeamNL
I. van der Veen

Vertrouwens-
contactpersoon
F. C. Nijman

Bondsarts
J. Gietema

Bondsfysiotherapeut
J. Eijzenga

Medische verzorging
M. Gjaltema
M. Terpstra-Hobert
S. Algra
H. van der Heide
P. Tienstra
R. Heitbrink
D. Nauta

C. Hofstra
K. Koopmans
H. van Dijk

Materiaal
J. Binnema
G. de Bruin
H. Haar
H. Dijkstra
J. Dijkstra
A. Sikma

Werkgroep 
Commercie
R. van der Meer
P. Heslinga
J. Bouma

Redactie Keats!
R. Bosma
B. Poelsma
J. de Boer
U. Talsma
J. Bangma
H.J. Hilarides

Fotografen
H. Bootsma
P. Douma
L. Bosch
A. Waterlander
H. Haar
R. Postma

KNKB media
W. Miedema
R. Miedema
T. Miedema
J. Miedema

10. Kaderleden




