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AV 19 november 2015 
 

Op 2 november zijn de stukken voor de komende 

Algemene Ledenvergadering verzonden naar de 

besturen van de verenigingen en de federaties. De 

agenda is weer goed gevuld. Interessante 

onderwerpen zoals de contributieafdracht en het 

versterken van de besluitvormingsstructuur 

worden behandeld. E.e.a. is in de 

regioledenberaden informatief besproken en nu 

volgt de besluitvorming. Wij nodigen u als 

bestuurder van harte uit om deze vergadering bij te 

wonen in Hotel De Valk, donderdag 19 november 

om 19.30 uur.     

 

Regioledenberaden 
 

In de maand oktober zijn de eerste 

regioledenberaden gehouden. Drie federaties en 53 

verenigingen zijn aanwezig geweest. Vanuit de 

verenigingen kwamen vele onderwerpen aan de 

orde. Vragen en opmerkingen als: zijn er niet teveel 

kaderkaarten in omloop? Verbeter de 

communicatie m.b.t. website, regiokaatsen en 

eenlingenbeleid. Kan er eerder door de KNKB 

gefactureerd worden? Vragen m.b.t. werving 

(jeugd)leden en kader, aantrekken trainers, 

onderlinge samenwerking met andere verenigingen 

enz. Het bleek dat veel verenigingen van mening 

waren dat de wedstrijdgerelateerde onderwerpen  

 

Nieuwsbrief 
 

De KNKB wil door middel van reguliere nieuwsbrieven  

de leden, kaatsers, sponsors en andere betrokkenen op  

de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen binnen  

de bond.  

 

 

  



 

zoals ranking, gestuurde loting en want, in een  

afzonderlijke overleg moeten worden besproken.  

Het zou volgens hen teveel tijd nemen om die 

onderwerpen op de regioledenberaden te 

bespreken. 

De bij de regioledenberaden gebruikte sheets zijn 

op de KNKB-site geplaatst.  

 

Nieuwe besluitvormingsstructuur 
 

In een voorstel op de komende AV komt de nieuwe 

besluitvormingsstructuur aan de orde. De nieuwe 

stijl werd in de regioledenberaden goed ontvangen. 

Hierdoor komt er meer tijd om het beleid voor te 

bereiden en aan te passen. In de AV-stukken staan 

de volledige plannen. 

 

 

Scheef opslaan  
 

Het hoofdbestuur komt ook met een voorstel op de 

komende AV over het ‘scheef opslaan’. Het HB stelt 

voor om het scheef opslaan te schrappen omdat  

 

 

Contributiebeleid 
 

De werkgroep Contributie o.l.v. penningmeester mevr.  

Alida Breeuwsma gaat na een intensieve voorbereiding een  

voorstel doen op de komende AV. Door het dalende  

ledental komen in het huidige afdrachtsysteem een aantal 

verenigingen in moeilijkheden. Het uitgangspunt is  

jaarlijks via de contributie een vast bedrag aan de KNKB af  

te dragen zodat deze stabiele inkomsten heeft en daarmee  

adequaat en slagvaardig kan functioneren. Het tweede  

uitgangspunt is dat het bedrag naar de verenigingen wordt  

doorberekend op basis van hun werkelijke ledenaantallen.  

    

Slotfeest KNKB  
 

Op zaterdagavond 31 oktober is het slotfeest van 

de KNKB voor het tweede jaar gehouden bij restaurant  

en partycentrum ‘Noflik Easterein’. Hier werden de  

diverse klassementen uitgereikt. Het was een minpunt dat  

diverse kaatsers en kaatssters, zonder afmelding, niet  

kwamen opdagen om hun prijzen in ontvangst te nemen.  

Dit was jammer voor de organisatie en we gaan ons erop  

bezinnen hoe we deze slotavond in de toekomst verder  

gaan oppakken. 

 

www.knkb.frl 
 

De site van de KNKB is ook te bereiken via:  

www.knkb.frl 

 

De look en feel van de KNKB zijn we aan het vernieuwen.  

Zowel de website, de WISIN, als het nieuwe bondsbureau 

zullen door een volledige restyle een verrassende en  

verfrissende uitstraling krijgen. 

De website wordt duidelijker en gebruikersvriendelijker.  

De site wordt ook geschikt gemaakt voor smartphone en 

tablet.   

Op de AV zult u verder worden geïnformeerd.  

 

 

http://www.knkb.frl/


 

deze spelregel niet altijd uniform door de 

verschillende categorieën (dames, senioren, 

junioren, jongens en meisjes) kan worden 

toegepast. Met name de eerste klassers worden 

hierdoor t.o.v. de hoofdklassers benadeeld. 

 

Samenwerking KV Easterwierrum – 

gem. Littenseradiel - KNKB 
 

Een mooie vorm van verenigingondersteuning was 

de samenwerking tussen de kv Easterwierrum, de 

gemeente Littenseradiel en de KNKB. Door goed 

onderling overleg kon de grasmat van het 

kaatsveld te Easterwierrum versneld worden 

aangepakt en vernieuwd. Dank je wel gemeente 

Littenseradeel voor de vlotte aanpak! 

 

TC cat. Jongens stopt 
 

De twee leden van de TC van de categorie Jongens 

hebben besloten te stoppen met hun TC-werkzaam-

heden. Ze hebben aangegeven dat ze door de  

brutale opstelling van een aantal kaatsers en  

ouders op het veld en in de richting van 

verenigingsbestuurders, niet langer plezier hebben 

in hun TC-werk. Wij betreuren dit ten zeerste, want 

juist deze twee leden hebben zich jarenlang op een 

voorbeeldige en belangeloze wijze voor de KNKB 

ingezet. 

We gaan na hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Er 

zijn helaas toch weer kaatsers en ook ouders die 

vinden dat hun belangen boven die van de sport 

gaan. We gaan zeker acties ondernemen om dit in 

de toekomst te voorkomen.  

 

Werkgroep Wedstrijdstramien 2016 
 

Het Hoofdbestuur wil de Algemene 

Ledenvergadering voorstellen om het gehanteerde 

wedstrijdstramien van 2015 met al haar facetten  

 

Gerrit Okkinga: 50 jaar bondstrainer!! 
 

Gerrit Okkinga wordt op de komende AV gehuldigd omdat 

hij 50 jaar als bondstrainer bij de KNKB in dienst is.  

Formidabel Gerrit, wat een staat van dienst! 

 

Langeberg Dutch Open 
 

In het weekend van 14 en 15 november wordt de Langeberg  

Dutch Open in de Trije gehouden. Er is sprake van een 

record-opgave (meer dan 120 deelnemers!). Veel  

buitenlandse toppers komen dit jaar opnieuw  

naar Franeker.  

 

Verhuizing Bondsbureau 
 

Vrijdag, 30 oktober, heeft de verhuizing van het bonds- 

bureau naar Franeker plaatsgevonden. Het is een prachtige 

en functionele locatie en we zijn nu bezig om het KNKB- 

kantoor uitstraling te geven. Op woensdag, 25 november,  

wordt het kantoor geopend door wethouder Twerda.  

 

Werkgroep Wedstrijdzaken  
 

De werkgroep Wedstrijdzaken, bestaande uit Gerrit 

Monsma en Siebe Groothoff, wordt m.i.v. volgend jaar 

opgeheven. Gerrit heeft aangegeven te willen stoppen en 

vanuit de KNKB bestond de wens om wedstrijdzaken weer 

op het Bondsbureau af te handelen. Wedstrijdzaken is in het 

wedstrijdseizoen erg belangrijk en veel zaken komen recht- 

streeks op het Bondsbureau binnen. Door het zelf af te  

handelen is e.e.a. directer aan te sturen. Nu de werkgroep 

nog uit één lid bestond, moest er een besluit worden  

genomen om nieuwe mensen op te leiden of e.e.a.  

terug te halen naar het Bondsbureau. Er is voor het laatste 

gekozen.  

We hebben veel respect voor Gerrit en Siebe, ze hebben veel 

vrije tijd in deze werkgroep gestoken. Bedankt daarvoor!  

Wel blijven ze beschikbaar voor de werkgroep Lotingen en 

wat Gerrit betreft ook voor de werkgroep NK Senioren.   

 



 

 

(zoals de ranking, de gestuurde loting, aantal 

parturen en aanvangstijd ) te evalueren en te 

toetsen aan de gestelde uitgangspunten voor 2015 

en eventueel bij te sturen voor wedstrijdseizoen 

2016. Gezien de samenhang van de verschillende 

onderwerpen is het voorstel een werkgroep in het 

leven te roepen die tussentijds evaluatie- en 

terugkoppelmomenten houdt met de verenigingen, 

die hoofdklasse en eerste klas wedstrijden 

organiseren. Mede gelet op de complexheid van 

deze materie en de te hanteren zorgvuldigheid, zal 

dit dossier opgepakt gaan worden in de maanden 

november t/m maart 2016 en zal het resultaat 

worden voorgelegd aan de ALV in april 2016. In de 

ALV van november 2015 zal dit proces verder 

worden toegelicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Geert Faber. 

 

 

 


