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Het beleidsplan 2018-2020 is beïnvloed door de ontwikkelingen en ervaringen van de 

afgelopen jaren en de huidige algemene en sport specifieke ontwikkelingen die van belang 

zijn. Het beleidsplan begint –conform voorgaand beleidsplan- met de Missie en Visie daarna 

de externe en interne ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ambities voor 2018-2020. 

Vanuit het beleidsplan 2018-2020 zijn vervolgens de speerpunten voor 2018 benoemd en in 

een gedetailleerd activiteitenplan voor 2018 uitgewerkt. Het beleidsplan 2018-2020 en de 

speerpunten 2018 zijn weer de basis voor de begroting 2018 en de planjaren 2019-2020.   

 

Missie KNKB 
De Koninklijke Nederlandse Kaatsbond heeft ten doel de beoefening van de kaatssport te 

bevorderen. De kaatssport levert een belangrijke bijdrage aan: 

 De persoonlijke ontwikkeling van de kaatser. 

 De sociale binding en betrokkenheid in alle Friese stedelijke en plattelandskernen.  

 Het behoud en het bevorderen van de Friese cultuur, tradities en waarden en vormt dé 

verbindende factor tussen alle betrokkenen, van kaatser tot vrijwilliger tot toeschouwer. 

 

Vanuit de kracht en unieke positie van de kaatssport wil de KNKB als organisator, verbinder 

en expertisecentrum de kaatscultuur, -tradities en -waarden behouden en de beoefening en 

de betekenis van de kaatssport in al haar vormen bevorderen.  

 

Visie KNKB 
De visie van de KNKB bestaat uit 3 niveaus: 

 De kaatser staat centraal; iedereen die wil, kan kaatsen! 

 De vereniging is de basis c.q. het startpunt; het fijnmazige netwerk van verenigingen en 

hun accommodaties is de motor voor de beoefening van de kaatssport. 

 De klant is koning; de KNKB werkt vraag gestuurd. 

 

Ad 1) De kaatser staat centraal 

Uitgangspunt is dat iedereen die wil kaatsen (beoefenen, organiseren of wil ervaren) dit kan 

doen op zijn/haar eigen (gewenste) niveau en op de momenten dat hij/zij dat zelf wil. Dus 

toegankelijk, dicht bij huis, laagdrempelig, flexibel aanbod en ook innovatief (inspelen op de 

behoefte van de kaatser).  

 

Ad 2) De vereniging is de basis c.q. het startpunt; het fijnmazige netwerk van verenigingen en 

hun accommodaties is de motor voor de beoefening van de kaatssport 

Belangrijkste aanbieder is de vereniging. Zij bindt en verbindt sporters en vrijwilligers, verzorgt 

technisch aanbod (trainingen) en organiseert wedstrijden. Voor de KNKB is de vereniging de 

belangrijkste basis voor de ontwikkeling van de kaatssport. Daar waar mogelijk faciliteert de  

KNKB de vereniging hierin, bijv. via schoolkaatsen, verenigingsondersteuning en de FB 

Oranjewoud Kaatsacademie. Het kaatsveld in ieder dorp is en blijft de belangrijkste 

accommodatie voor het beoefenen van de kaatssport.  
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Het opleiden van nieuw technisch, bestuurlijk en arbitrerend kader is een belangrijke kerntaak 

van de KNKB. De KNKB zal hier blijvend aandacht aan besteden en continue werken aan 

kwaliteitsverbetering.  

 

Ad 3) De klant is koning; de KNKB werkt vraag gestuurd. 

De KNKB staat voor klant- en servicegerichtheid. Dit is een voortdurend proces waar de 

gehele uitvoeringsorganisatie (bondsbureau en kader) op ingericht moet zijn. 

Daarbij is het van belang om transparant te maken welke dienstverlening de KNKB kan 

leveren. 

 

Externe en interne ontwikkelingen 
 

De KNKB en de gehele kaatssport heeft te maken met zowel extern als interne 

ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de keuzes die in het beleidsplan 

2018-2020 en de speerpunten zijn gemaakt.  

 

Externe ontwikkelingen: 

 Individualisering van de Nederlandse bevolking 

 Krimp in de plattelandsgebieden 

 Verdwijnen van dorpsscholen 

 Gebrek aan bestuursleden en vrijwilligers 

 Het grote aantal andere sportmogelijkheden  

 De klant wil een transparante dienstverlening, ook van een bond 

 Belangstelling voor snelle, korte intensieve sporten groeit o.a. short track en wallball 

 Snelle verandering in communicatie en media (social media/minder kranten etc.) 

 

Interne (kaatsgerelateerde) ontwikkelingen: 

 Dalend aantal seniorleden 

 Ondanks krimp blijft aantal jeugdleden op peil 

 Kritiek van verenigingen op totstandkoming wedstrijdagenda en vraag om verandering  

 Stijgende vraag naar ondersteuning bij verenigingen  

 Dalend aantal bij de bond aangesloten verenigingen 

 Heeft de bond nog voldoende meerwaarde voor verenigingen? 

 Nog een ruim aantal (meer dan twintig) niet bij de bond aangesloten verenigingen 

 De vele en goed bezochte open wedstrijden (buiten de KNKB om georganiseerde 

wedstrijden) 

 Communicatie van belang 

 Verouderde verdienmodellen 
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Ambities KNKB 2018-2020 
 

Het Hoofdbestuur wil ondernemend zijn om de bondsactiviteiten en het daarbij te voeren 

beleid verder te ontwikkelen. Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten van de KNKB zijn 

de navolgende ambities: 

 

Ambitie 1: Vergroten kaatssport 

De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, aantal jeugdleden en de 

commerciële waarde van de kaatssport vergroten en daarmee haar positie van het 

georganiseerde kaatsen in Friesland verder versterken. 

 

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren: 

 Versterken van de verenigingen en federaties door ondersteuning, facilitering en 

bevordering van onderlinge samenwerking tussen verenigingen en federaties. Door 

samenwerking kan een kwalitatief beter en gedifferentieerder aanbod voor kaatsers op 

alle niveaus en in alle regio’s worden bereikt.  

 Het positioneren van Friese sporten i.s.m. andere Friese sportorganisaties. Het betrekken 

van de gemeentelijke- en provinciale overheden om de kaatssport verder te ontwikkelen. 

 Vergroten van het bereik van de kaatssport via het onderwijs en de inzet van social 

media en andere communicatie en het gratis verstrekken van het magazine Keats!. 

 Gedegen sponsor- en acquisitiebeleid. 

 Rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren niet-reguliere subsidiestromen.   

 Jaarlijks organiseren Keatswike, te weten NK Senioren en Junioren in samenwerking met 

kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC. 

 Versterken van de positie en de deelname aan Wallball. 

 Investeren in het internationaal kaatsen.  

 Participeren in activiteiten Keatsstêd 2018 in relatie met Culturele Hoofdstad 2018. 

 Aantrekkelijker maken van (de opzet van) kaatswedstrijden voor publiek, sponsors en 

media.  

 

Ambitie 2: Verbeteren technische ontwikkeling 

De KNKB wil de kwaliteit van de kaatsbeoefening verbeteren, zodat kaatsers meer en langer 

plezier aan hun sportbeoefening beleven en de kaatssport aantrekkelijker wordt voor publiek 

en media.  

 

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren:  

 Wedstrijdagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen van jeugd en 

senioren in alle disciplines. Daarnaast betrekken van belanghebbenden bij de opmaak 

van de wedstrijdagenda.  

 Het aanbod wedstrijden voor breedtesporters vergroten.   

 Duur van wedstrijden bij de jeugd verkorten.  

 FB Oranjewoud Kaatsacademie nadrukkelijker inzetten op gebied van opleiding en 

begeleiding, met name ten behoeve van kaatstrainers en scheidsrechters.  

 

Ambitie 3: Versterken infrastructuur 

De KNKB wil  de slagvaardigheid, betrokkenheid en de binding met de leden vergroten. 

Daarnaast de ondersteuning en klant- en servicegerichtheid aan verenigingen vergroten. 

Bewerkstelligen van verdere aanpassingen in de uitvoerings- en lidmaatschapsstructuur van 

de KNKB. 

 

Kerntaken hierbij zijn de komende jaren:  

 De KNKB staat voor klant- en servicegerichtheid. Dit is een voortdurend proces waar de 

gehele uitvoeringsorganisatie (bondsbureau en kader) op ingericht moet zijn. 

 Optimale inzet verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders verenigingen en 

federaties maatwerk aanbieden. Omschakelen van passief naar actief en preventief. 
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 Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie tussen bureau, werkgroepen, verenigingen 

en federaties. 

 Flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, mede door de verdere inpassing van de 

disciplines Wallball en zachte bal. 

 Faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden. 

 

Speerpunten voor 2018 
 
Vanuit de genoemde ambities heeft het Hoofdbestuur de volgende  speerpunten voor 2018 

benoemd, deze speerpunten hebben een uitloop naar de volgende jaren. Geconcludeerd 

kan worden dat de drie voornoemde ambities (beleidspijlers) van de KNKB verhelderend 

werken en inmiddels breed (h)erkend worden en daarmee als prima kapstok fungeren voor 

beleid. De 3 pijlers zullen dan ook gecontinueerd worden.  

Het betreffen de volgende speerpunten: 

 

Vernieuwing wedstrijdagenda => ambitie 2 verbeteren technische ontwikkeling 

•     Wedstrijdagenda vernieuwen en aanpassen aan de hedendaagse wensen van jeugd 

       en senioren in alle disciplines. Daarnaast betrekken van belanghebbenden bij de 

       opmaak van de wedstrijdagenda.  

•     Het aanbod wedstrijden voor breedtesporters vergroten.   

 

Scheidsrechters beleid => ambitie 2 verbeteren technische ontwikkeling 

Afgelopen jaren zijn verschillende acties ondernomen om het aantal scheidsrechters te 

vergroten, helaas heeft dit niet geleid tot het gewenste resultaat. Dit probleem zal in 2018 

wederom intensief worden opgepakt. Op de volgende punten wordt ingezet: 

 opleiding en begeleiding  

 werving op kwaliteit 

 uitstraling (kleding) 

 verhoging vergoeding (kosten voor KNKB) 

 
Breedtesport => ambitie 1 vergroten kaatssport en ambitie 2 verbeteren technische 

ontwikkeling 

Beleid op de breedtesport blijft voor het kaatsen van belang om instroom van sporters in alle 

leeftijdscategorieën en doorstroom van sporters naar de hogere klassen te waarborgen. 

Hierbij kennen we een aantal belangrijke thema’s: 

Schoolkaatsprojecten en Fryske Sport yn dyn Klasse: Schoolkaatsprojecten leveren een 

belangrijke bijdrage aan het bekend worden met het kaatsspel. Tijdens deze projecten 

worden de basiselementen beoefend van het kaatsspel, zachte bal en muurkaatsen. 

Schooljeugd wordt enthousiast gemaakt voor het spelen van wedstrijden bij de lokale 

verenging, federatie en KNKB. KNKB ondersteunt bij vervolg trajecten (opzet trainingen, jeugd 

trainers) bij verenigingen.  

Federaties: De KNKB gaat zich inzetten om de (reglementaire) verschillen in 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. 

 

Ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen => ambitie 3 versterken infrastructuur 

De baten van de kaatssport staan onder druk. De kosten daarentegen stijgen over het 

algemeen. Algemene ontwikkelingen zoals o.a. de krimp op het platteland, sluiten van 

scholen, individualisering, uitgebreid sportaanbod, moeilijk krijgen van vrijwilligers in de sport 

en dalend aantal leden bij sportverenigingen, hebben ook effect op de kaatsport. Als 

kaatsbond moeten we opzoek naar een ander of een optimalisering van het  verdienmodel. 

Onderdeel van het verdienmodel zijn o.a. sponsoring, subsidies, fondsenwerving en 

contributieafdracht.  
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Keatswike => ambitie 1 vergroten kaatssport  

In de Keatswike worden in het Pinksterweekend –op het Sjûkelân- de Junioren NK en het 

Senioren NK georganiseerd. Verder worden in de week na het Pinksterweekend de 

Provinciale Schoolkaatskampioenschappen en de Zachte Bal PC gehouden. Hierbij is 

samenwerking gezocht met diverse andere partijen uit Franeker, onder meer met de Ster van 

Franeker. In 2017 is deze Keatswike een groot succes geweest. De kaatssport in het algemeen 

en de KNKB in het bijzonder heeft met haar meerdere disciplines gezorgd voor een optimale 

uitstraling, een goede organisatie en veel publiek. Ook de media heeft veel aandacht aan 

de Keatswike besteed. Het doel is deze Keatswike, qua wedstrijdorganisatie en 

verdienmodellen, verder te optimaliseren en er een jaarlijks kaatsfestijn van te maken.   

 

FB Oranjewoud Kaatsacademie => ambitie 2 verbeteren technische ontwikkeling en ambitie 

3 versterken infrastructuur 

De FB Oranjewoud Kaatsacademie is het innovatie-, ontwikkel- en opleidingsinstituut van de 

KNKB. De kerntaken van de academie is het opleiden van verenigingsbestuurders, trainers en 

scheidsrechters. Verder worden door de academie onder andere themadagen 

georganiseerd. Om verenigingen beter van dienst te kunnen zijn, wil het Hoofdbestuur de 

activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie intensiveren. Een belangrijke uitdaging is 

de deelname aan de cursussen te vergroten. De uren van de coördinator zijn daartoe 

uitgebreid naar 1 dag per week. 

 

Bondsorgaan Keats! => ambitie 1 vergroten kaatssport en ambitie 3 versterken infrastructuur 

Vanaf 2018 wordt de Keats! gratis aan alle bij de KNKB ingeschreven leden (9.000 adressen) 

verstrekt. Hierdoor wordt de directe communicatie vanuit de bond met haar leden sterk 

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. We willen graag wat terug doen naar de 

verenigingen met als doel het vergroten van de kaatssport. 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 dus anders gaan aanpakken. Hiermee wordt tevens de 

verspreiding vergroot wat inhoudt dat het blad voor sponsoring interessanter wordt.  

De abonnementsvorm wordt hiermee afgeschaft. De huidige abonnees die niet bij de KNKB 

als lid staan ingeschreven zijn gevraagd lid te worden van een door hen te kiezen 

kaatsvereniging. Wij zullen daarnaast ook de adressen van de huidige abonnees doorgeven 

aan de dichtbij zijnde verenigingen zodat zij die kunnen benaderen om lid van hun 

vereniging te worden. Dit is in het belang van verenigingen en de KNKB.  

 

Wallball en internationaal kaatsen => ambitie 1 vergroten kaatssport en ambitie 2 verbeteren 

technische ontwikkeling 

Wallball wordt steeds meer een belangrijk onderdeel van de kaatssport. Steeds meer mensen 

weten de sport te vinden, overal worden kaatsmuren gebouwd. Er zijn inmiddels tientallen 

binnenbanen, ze zijn in nagenoeg alle hallen in het kaatsgebied aangebracht. Dit aantal 

neemt jaarlijks toe. Verder zijn er tot dusver 13 buitenbanen. Het is bekend dat meer 

verenigingen mogelijkheden onderzoeken een buitenbaan te realiseren. Er worden in 

clubverband al veel wedstrijden en trainingen georganiseerd. Er zijn momenteel honderden 

liefhebbers die deze sport beoefenen. Verenigingen betrekken Wallball steeds meer bij het 

aanbod voor hun leden. Inmiddels is een dorpencompetitie gerealiseerd en worden Wallball-

trainers opgeleid. In samenhang met FB-Oranjewoud wil de KNKB een stimuleringsprogramma 

opzetten voor het oprichten van kaatsmuren. 

In 2018 vindt het EK internationaal kaatsen plaats in Franeker, rond de PC, als onderdeel van 

Keatsstêd 2018.  
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Keatsstêd 2018 => ambitie 1 vergroten kaatssport 

In verband met Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 is de stichting Keatsstêd 2018 

opgericht. Deze stichting wil in de stad Franeker in de week van de PC van 2018 diverse 

kaatsactiviteiten organiseren. Dit wordt georganiseerd in een samenwerkingsverband tussen 

KNKB, Koninklijke PC, het Kaatsmuseum, KV Jan Bogtstra en met European Sports for all 

Games (beheert door Sport Fryslân).  

Gedurende de week zal er een Zachte Bal-PC voor dames (op de Voorstraat) gehouden 

worden. Vanaf de donderdag wordt het Europees Kampioenschap gehouden, bestaande 

uit de spelsoorten Internationaal Spel, Llargues, en Wallball. De gehele week zullen er 

kaatsclinics plaatsvinden en zal er een doorlopende expositie in het Kaatsmuseum zijn. De 

Sjaardemastraat en  de Voorstraat zullen op deze activiteiten worden aangepast.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


