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6. Conceptverslag van de Algemene Vergadering van
15 maart 2018, aanvang 19.30 uur in Recreatiecentrum Bloemketerp te Franeker
Aanwezig hoofdbestuur:
 W. Sinnema, voorzitter
 Tj. Dijkstra vicevoorzitter en wedstrijd- en technische zaken
 A. Breeuwsma, penningmeester
 J. van Erve, commercie en communicatie
 J. Siegersma, internationaal-wallball en opleiding en ontwikkeling
 M.R. Bartels, secretaris en juridische zaken
 L.J. Dijkstra, verenigingen en federaties
Aanwezig bondsbureau:
 M. Hoekstra, bondsdirecteur
 T. van der Meulen
 B. Houtsma (notulist)
 R. Bosma-Tanghe
 H. Leegstra
Verenigingen:
Achlum, Amsterdam, Arum, Berltsum, Bitgum, Boazum, Bolsward, Broeksterwâld, Dronryp, Dronten,
Easterein, Easterlittens, Ee, Exmorra, Franeker, Groningen, Grou, Holwerd, Húns-Leons, Ingelum, JelsumKoarnjum-Britsum, Leeuwarden, Makkum, Mantgum, Marsum, Menaam, Morra-Lioessens, NiawierMetslawier-Oosternijkerk, Oudebildtzijl, Paesens-Moddergat, Peins, Pingjum, Raerd, Reduzum, Ried,
Schingen-Slappeterp, Sexbierum-Pietersbierum, Sneek, Sint Jacobiparochie, Stiens, Tzum, Tzummarum,
Vrouwenparochie, Weidum, Wergea, Winsum, Witmarsum en Wommels.
Federaties:
Barradeel e.o., Dongeradeel, Littenseradiel en Menaldumadeel.
Afwezig met kennisgeving.:
Verenigingen: Akkrum, Burgwerd, Harlingen, Hommerts-Jutrijp, Kimswerd en Sint Annaparochie.
Federaties: Sneek e.o..
Er zijn 48 verenigingen aanwezig en 4 federaties. 6 verenigingen hebben zich afgemeld. 48 verenigingen
vertegenwoordigen 132 stemmen.
1. Opening
Om 19.39 uur opent voorzitter dhr. W. Sinnema de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten. In het
bijzonder de bestuurders en leden van de verenigingen, bestuurders van de federaties, kaderleden, ereleden,
leden van de Koninklijke PC en de pers. De KNKB is blij dat de pers er is, zij zetten ons op de kaart. Ook de
medewerkers van het bondsbureau en het bondsbestuur worden van harte welkom geheten.
N.a.v. een stukje van dhr. G. van Tuinen in de media dat dit een vergadering kan zijn van 45 minuten wil dhr.
Sinnema graag wat tijd invullen met een verhaal waarbij de parallel tussen het kaatsen en het boer zijn wordt
gelegd. Ook boeren hebben te maken met een veranderende tijd. Bij een congres in Heerenveen over de
toekomst van de landbouw in Friesland kwam dit ook naar voren. Veranderen is niet gemakkelijk. Dit gaat met
vallen en opstaan en gaat niet van vandaag op morgen. Bij het congres was de boodschap dat je de jonge
boeren moet aanspreken, die zijn in staat te veranderen. De oude boeren maken hun tijd vol. Gekeken naar
het kaatsen is het zo dat we het bij onze bond doen met de 50-plussers in het bondsbestuur. Verenigingen
hebben wel jeugdige besturen. Dit was ook zichtbaar bij de binnenkomst, verschillende verenigingen kwamen
vanavond binnen met jongere bestuursleden, o.a. Leeuwarden. Dit wil niet zeggen dat oud niet meer
meedoet, maar de jeugd staat voor verandering. Bij de bond is ook verjonging te zien op het bondsbureau.
Dhr. M. Hoekstra is vrij jeugdig, rond de 40. Bondsbureaumedewerkers zijn, op dhr. T. van der Meulen na,
allemaal onder de 40.
Naast het betrekken van de jeugd is er een ander belangrijk aspect dat we niet moeten vergeten. Friezen
hechten waarde aan de identiteit (aldus onder ander Professor Blij). Bij een congres in Zwolle bleek weer dat
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we heel trots moeten zijn op de Friese cultuur die we hebben. Je merkt dat het beste als een ander zijn
mening hier over geeft.
Het afgelopen halfjaar zijn er weer verschillende regiobijeenkomsten geweest. In Sint Nicolaasga was de
kaatsvereniging van Jubbega aanwezig. Deze kaatsvereniging is niet aangesloten bij de KNKB maar heeft wel
interesse. Ze zijn wat teleurgesteld in de KNKB omdat ze kaatsen bij de KNKB zien als een sport van
uitsluiting. Nu kun je niet KNKB-kaatsen als je niet aan de afstand voldoet, geen goede handschoen hebt of
niet goed genoeg bent. Een federatie valt niet onder de KNKB, dus waarom zou je als jouw vereniging enkel
leden kent die maximaal het federatieniveau aankunnen dan aangesloten zijn bij de KNKB? Voetballen bij de
KNVB is voor iedereen, hoofdklasse of zesde klasse, het kan allemaal. Dhr. Sinnema geeft aan dat we als
KNKB wat met dit signaal moeten. De federaties binnen het kaatsen zijn een tussenlaag. Federaties hebben
hun eigen regels, niet alle federaties zijn hetzelfde. De KNKB moet voor iedere laag wat aanbieden, mogelijk
moet de tussenlaag federaties er uit, dat kan een oplossing zijn. Als bond heb je altijd te maken met de
kritische massa, en die heb je als bond ook nodig.
Het is een feit dat verenigingen zich na invoering van het nieuwe contributiebeleid afvragen of zij iedereen
nog wel moeten aanmelden bij de KNKB. De leden (verenigingen) gaan over de financiën van de bond. De
bond maakt van 22 cent contributieafdracht uiteindelijk een euro dat in de kaatssport wordt gestoken. Mogelijk
is het huidige systeem niet meer passend en moet de KNKB een stichting worden. In ieder geval moet
zeggenschap en afdracht in balans blijven. Tegenover de 22 cent die je als vereniging afdraagt staat
bijvoorbeeld een gratis Keats! en zijn er gratis cursussen. Dit moet je met elkaar in het goede perspectief zien.
Uit eerder genoemde blijkt dat je als bond moet inzetten op breedtesport. De prestatieklassen
(hoofdklasse, jongens op de Freule etc.) moet je uiteraard niet vergeten. Het afgelopen jaar waren deze
partijen met verve het uithangbord. De PC, Frouljus PC, Freule, NK-senioren. Slotpartij in Leeuwarden waren
een enorm succes. In het najaar was er ook nog een fantastisch mooi toetje in Colombia. Dit is een
compliment aan de kaatsers, zij hebben zich geweldig ingezet. Zij zijn het uithangbord en ze zijn nu al weer
aan de slag voor het nieuwe seizoen.
Dhr. Sinnema vervolgt de vergadering met het verzoek aan een ieder om te gaan staan zodat de mensen die
ons in 2017 zijn ontvallen kunnen worden herdacht. Dhr. Sinnema noemt de overledenen waarna een moment
stilte wordt gehouden. De overledenen zijn terug te vinden in het jaarverslag 2017. Per abuis is in het gedrukte
verslag het overlijden van Sjoerdje Hoekstra-Bouma uit Kornjum opgenomen. Het betreft hier echter Sjoerd
Hoekstra-Bonnema uit Jelsum.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Ingekomen stukken:
- Dhr. Sinnema noemt de afgemelde verenigingen, federaties en ereleden.
- De VVK heeft spreekrecht aangevraagd door dhr. P. Piersma.
Mededelingen:
De bond stelt een wijziging in de agenda van deze AV voor. Het betreft het veranderen van volgorde van
enkele agendapunten. Er is geen bezwaar. De agenda wordt vastgesteld.
Ingekomen:
In de pers heeft men kunnen lezen dat er een gesprek is geweest met enkele kaatsliefhebbers welke ideeën
hebben over hoe het kaatsen in de toekomst georganiseerd moet worden. Als bond vinden we het belangrijk
dat iedereen het verhaal uit eerste hand kan horen. We willen dan ook het woord geven aan dhr. J. Okkinga.
Dhr. J. Okkinga: We (De heren G. Okkinga, J. Brandsma, D. Bonnema, D. Wiersma, S. Schat (niet aanwezig)
en J. Okkinga) hebben een gesprek gehad met het HB over de heren hoofdklas, eerste klas en tweede klas.
We hebben niet gesproken over de dames, wij trainen enkel de heren. Het was een zeer positief gesprek.
Eigenlijk is het wat te vroeg om er wat over te zeggen maar omdat het in de pers is geweest, willen we nu wel
wat toelichten. Als groep vanuit de kaatsschool in Arum hebben we een aantal ideeën, te weten:
1. We willen geen ranking, maar weer een Technische Commissie (TC). Wij willen graag 10 parturen op
de hoofdklasse. De nummers 7 t/m 10 mogen bij geen hoofdklasse wedstrijd uitkomen bij de eerste
klas. Om de juiste parturen hiervoor aan te wijzen heb je een sterke TC nodig.
2. We willen dat het niet langer nodig is dat parturen zich opgeven, maar dat parturen standaard op de
lijst staan en zich afmelden als ze niet kunnen.
3. Bij blessures willen we weer bijloten in plaats van zelf vervanging regelen.
4. We willen een andere verdeling van vrije formatie (v.f.) en door elkaar loten (d.e.l.) wedstrijden. We
willen 20 v.f. en 10 d.e.l. Bij d.e.l. kunnen er 10 parturen strijden bij de hoofdklasse, 10 parturen bij de
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5.
6.

7.
8.

eerste klasse en is er een tweede klasse onbeperkt. Bij vrije formatie 10 parturen hoofdklasse en
eerste klasse onbeperkt.
We willen dat de bond weer selectietrainingen gaat geven. Bij de kaatsscholen gaat de kwantiteit vaak
boven de kwaliteit. Selecteren geeft ook een stimulans.
We pleiten voor een ambassadeurschap. Wanneer je hebt verloren bent doe je je vrijetijdskleding aan
maar wel kleding waarbij je nog herkenbaar bent als hoofdklasse kaatser. We willen geen drank meer
in de kleedkamers.
We vinden dat er gekaatst kan worden met andere kleuren ballen.
De leeftijd van de jongenscategorie zou naar ons inzicht verlengd moeten worden.

Bij het gesprek bleek dat we het over veel punten eens zijn, andere zaken liggen gevoeliger.
Dhr. Sinnema: Er zijn uit het gesprek punten naar voren gekomen die opgepakt kunnen worden. Een
onderwerp als de ranking ligt ingewikkelder. In ieder geval is duidelijk dat voorstellen die worden ontvangen,
worden opgepakt.
Mededeling:
Dhr. M. Hoekstra is onze nieuwe directeur, hij heeft zich al voorgesteld op de regiobijeenkomsten en stelt zicht
graag ook bij deze AV voor.
Hoekstra: Bedankt voorzitter.
Ik ben gewend aan een zaal vol vogelwachters, hier hebben we nu een zaal vol kaatsliefhebbers, erg mooi. Ik
ben Marco Hoekstra, 41 jaar, woon met Lysbeth in Easterein. In Leeuwarden heb ik bij verschillende bedrijven
gewerkt en bedrijfskundig management gestudeerd. Ik heb een passie voor eieren zoeken en de nazorg. Mijn
voorgaande werk bij de BFVW sloot hier goed bij aan. Bij de BFVW was eveneens een bondsbureau, hier heb
ik een nieuwe organisatiestructuur opgezet. Naast de werkzaamheden is er nog tijd voor voetbal en vele
andere dingen.
e
Voor KF Easterein heb ik zelf prijzen op de bond behaald en werden we 2 op de Freule. Een paar keer
hebben we op de Jong Nederland vlak voor de prijzen verloren van Berltsum, met o.a. Auke van der Graaf.
Hierna ben ik partuurbegeleider geweest. Op de Jong Nederland en Bondspartij hebben we mooie prijzen
gewonnen. Jullie begrijpen dat ik geen kaatsicoon ben maar wel een echte kaatsliefhebber. Ik bezoek
wedstrijden en doe wel eens mee in Easterein. Het mooie aan kaatsen is de variatie, op en uit, en de gezellige
nazit.
Na een pittige sollicitatieprocedure ben ik nu aan het werk bij de KNKB. Veel verschillende onderwerpen zijn
de revue gepasseerd. In managementtaal wordt wel eens gezegd dat de eerste 100 dagen cruciaal zijn, 10
april is het zo ver. Je mag van mij verandering verwachten. Samen met de collega’s op het bondsbureau en
de verschillende commissies. Ik hoop dat we met elkaar verder kunnen. Bij mij is het glas in ieder geval half
vol.
Mededelingen (vervolg):
Kaatsreglement 2018
Het concept reglement 2018 ligt er. Hierin is een uitbreiding van het eenlingenbeleid naar de junioren
opgenomen, daarnaast is het reglement aangepast met betrekking tot de categorieën die met de nieuwe
handschoen moeten kaatsen (vanaf 2018 kaatsen ook de jongens en meisjes met de nieuwe handschoen) en
er is een categorie toegevoegd aan het reglement, namelijk de junioren dames.
Prijzenbeleid
De bond zal haar komend jaar gaan bezighouden met het prijzenbeleid. Dit n.a.v. een brief van K.V. Makkum
die is behandeld bij de regiobijeenkomsten. Makkum wil graag de prijzen voor dames verhogen. De meningen
hierover waren bij de regioberaden verdeeld. Daarnaast overwegen we om de prijzen van de NK’s te
vervangen.
Organisatiestructuur/ overlegstructuur
Het heeft dhr. Hoekstra veel tijd gekost om met iedereen kennis te maken. Wellicht moeten er commissies
samengevoegd worden. Er komen overleggen met de commissies.
Bondsbureau
Vanuit de buitenwereld is er wel eens de vraag wat er op het bondsbureau eigenlijk gedaan wordt. Er wordt
erg veel gedaan, mogelijk zelfs te veel. Er volgen gesprekken over de werkzaamheden en taakverdeling.
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Externe overleggen
Er zijn overleggen met NOC*NSF, Provincie Friesland en Gemeente Franekeradeel/ Waadhoeke.
Financiën
We werken nu met deelbegrotingen en dat werkt goed. Een voorbeeld hiervan is de begroting voor het EK.
Technisch Beleid – Wedstrijdzaken
De TC-senioren is door de ranking overbodig, het technische aspect sneeuwt hierdoor wel wat onder. Er wordt
samen met Dirk Kuperus een technisch platform opgezet. De ideeën van kaatsschool Arum kunnen hier aan
toe worden gevoegd.
Opleiding en Ontwikkeling
De kaatsacademie staat nu onder leiding van mevrouw A. Hijlkema. Dhr. G. Kuiper is uitgenodigd voor een
presentatie met alle trainers.
Internationaal/wallball
Het WK was een groot succes. Deze zomer is het EK in Franeker. Na het EK beëindigen de bondscoaches en
de teammanager hun werkzaamheden. Voor de teammanager is er reeds een vervanger: Iris van der Veen.
Bondsarts
Dhr. F. Nijman is niet meer volledig bevoegd en heeft een respectabele leeftijd bereikt. Mevrouw J. Gietema,
huisarts in Heech is aangenomen als nieuwe bondsarts. Zij is de vrouw van dhr. C. Veltman.
Sponsoring/ Marketing
Dit is een hele klus en dit gaat uitstekend. Sponsoren willen echter steeds meer maatwerk.
In april zal er een gecombineerde seizoensopening en netwerkbijeenkomst zijn in Bar/Dancing Sans Souci te
Berltsum.
Communicatie
Communicatie is ook een onderwerp waar we mee bezig zijn, onder andere de nieuwsbrief in nieuwe stijl is
hier een voorbeeld van. Daarnaast is er een informatieboekje kaatsen ontwikkeld, deze wordt aan het einde
van deze vergadering uitgedeeld. In dit boekje wordt heel eenvoudig uitgelegd wat kaatsen is. Het kan
uitgedeeld worden aan sponsoren, potentiële leden etc. Het is kan worden besteld op het bondsbureau.
De gebroeders Miedema van KNKB TV hebben een filmpje gemaakt van het seizoen 2017, deze laten we
graag aan jullie zien.
Het filmpje wordt ontvangen met applaus.
Hoekstra: Dit is wat ik bedoel met sport- en kaatsemotie. Je bereikt wat in een sport en dat is geweldig. Dat is
iets om trots op te zijn. Soms vraag ik me wel af of we het zelf wel zien. Een voorbeeld hiervan is dat ik een
tijdje betrokken ben geweest bij de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie in Easterein. Zelf klagen we
er nu vaak over. Gasten zeggen juist dat het een mooie accommodatie is met fantastische kleedkamers en
andere mooie faciliteiten.
Sinnema: Zijn er vragen over de mededelingen?
Bolsward: Het kaatsreglement 2018, wordt dat in 2018 ingevoerd?
Sinnema: Ja
Bolsward: Dat gaat wel heel ver, het is niet behandeld, op deze manier kunnen we er niets over zeggen.
Sinnema: Dat is een communicatiepunt. Mededelingen zijn niet opgenomen in het av boekje. Met betrekking
tot het eenlingenbeleid zijn de regels niet veranderd, het wordt alleen uitgebreid, dit is besproken bij de
regioberaden. Hier waren geen opmerkingen. De mededeling over de handschoenen betreft een reminder,
hier zijn geen veranderingen. De categorie junioren dames is nieuw maar ook hier hebben we op de
regioberaden geen tegengeluiden gehoord.
Bolsward: Wat besproken wordt bij regio neem ik ter kennisgeving aan.
Sinnema: Het is duidelijk dat we de volgende keer de zaken duidelijker naar voren moeten brengen.
Bolsward blijft het niet mee eens met deze invoeringen.
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Dronryp: Zijn de wedstrijden dames junioren in 2018 opgenomen?
Sinnema: Voor deze categorie is er de Jong Fammen. De categorie was formeel echter niet benoemd, dat is
het nu wel en het doel is om de categorie uit te breiden.
Niawier/ Metslawier/Oosternijkerk: Makkum heeft een voorstel gedaan over het prijzenbeleid, wordt dat hier
ook behandeld?
Sinnema: Nee. We komen komend jaar met een breder voorstel over het gehele prijzenbeleid, hierin wordt het
voorstel van Makkum meegenomen.
Sinnema: In de toekomst zal de directeur meer naar voren worden geschoven en zal het HB meer op de
achtergrond zijn.
3. Vaststellen notulen van de AV 16 maart 2017
De notulen worden per punt behandeld waarbij in 1 keer zowel tekstuele als inhoudelijke opmerkingen
geplaatst kunnen worden.
Er blijken geen opmerkingen of vragen te zijn. De notulen worden goedgekeurd.
Sinnema geeft de complimenten aan het vorige damesteam (Maaike Osinga en Iris van der Veen) dat de
notulen heeft gemaakt.
4. Jaarverslag 2017
Sinnema geeft aan dat het weer een mooi jaarverslag is dat is geschreven door dhr. G. Faber.
Het jaarverslag wordt in 1 keer behandeld.
Er blijken geen vragen of opmerkingen te zijn. Het jaarverslag wordt met applaus vastgesteld.
5. Instellen AV commissie Jaarrekening en benoeming leden
Benoeming leden op voordracht van het Hoofdbestuur:
Dhr. P. Zondervan (Jorwert), dhr. R. de Vries (Dronryp) en dhr. L. Leeuwen (Bolsward).
Inleiding door mevrouw A. Breeuwsma:
Onze accountant heeft ons er op gewezen dat de accountantsregels zijn aangescherpt. Het tarief voor de
accountantsverklaring zou hierdoor veel hoger worden. We hebben gekeken of we statutair gebonden zijn aan
een accountantsverklaring, dit is niet het geval. Een financiële commissie blijkt voor de KNKB voldoende te
zijn. Na veel overleg is er gekozen om een commissie te vragen de jaarrekening te controleren. Deze
commissie moet wel formeel benoemd worden door de AV.
Middels applaus gaat de zaal akkoord met het zitting nemen van de heren P. Zondervan, R. de Vries en L.
Leeuwen in de AV commissie Jaarrekening.
6. Jaarrekening 2017 – verslag AV commissie Jaarrekening
Verzoek tot verlening van décharge voor het gevoerde beleid
Mevrouw A. Breeuwsma: In het laatste kwartaal van 2017 zijn we vooral bezig geweest met het maken van de
begroting 2018. In het eerste kwartaal van 2018 zijn we druk geweest met de jaarrekening 2017. Het geplande
financieel ledenberaad kon helaas niet door gaan, er was te weinig animo. Dronryp, Holwerd en Franeker zijn
afgebeld, zij konden wel schriftelijk vragen stellen. De gestelde vragen zijn beantwoord.
Met betrekking tot de jaarrekening:
- We hebben over 2017 een positief resultaat van € 394.
- De contributie-inkomsten zijn gewijzigd t.o.v. de begroting omdat enkele verenigingen zich hebben
afgemeld. Er is binnen het HB afgesproken in 2018 het contributiesysteem opnieuw tegen het licht te
houden.
- Vanuit NOC*NSF krijgen we elk jaar substantieel minder uitgekeerd.
- In 2017 hebben we wel iets meer subsidie ontvangen van Gemeente Franekeradeel en Provincie.
Vooral door evenementensubsidies.
- Een aantal nieuwe sponsoren is binnengehaald. Daarnaast zijn een aantal contracten van bestaande
sponsoren verhoogd.
- De lasten van de massagegelden voor de verenigingen zijn volgens afspraak gehalveerd en de last
voor de vereniging is volgend jaar naar nul gebracht.
- De personeels- /wervingskosten zijn hoger dan begroot i.v.m. de nieuwe directeur en
managementassistent.
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De kosten voor de website zijn opnieuw bekeken.
Bij internationale toernooien heffen de WK baten en lasten elkaar redelijk op. Het Jeugd EK was wel
een grote kostenpost. Zoals Marco al aangaf willen we meer gaan werken met
evenementenbegrotingen zodat dit soort verhoudingen beter inzichtelijk zijn.
De bestemmingsreserves voor Keatsstêd2018 en de trainersopleidingen zijn aangevuld met
respectievelijk 5 en 6 duizend euro, dit is zichtbaar bij de debiteuren.

Dhr. Sinnema: Iedereen heeft de stukken gekregen, wie kan ik het woord geven voor vragen?
Er blijken geen vragen te zijn.
W. Sinnema geeft het woord aan dhr. L. Leeuwen van de AV commissie Jaarrekening.
L. Leeuwen: We zijn op 5 februari bij elkaar geweest op het bondsbureau. Alle drie commissieleden waren
aanwezig, de penningmeester zelf en ook Tetman van der Meulen van het bondsbureau was er. Aan Alida zijn
vragen gesteld en er zijn controles gedaan. De conclusie is dat de cijfers kloppen zoals ze op papier staan.
We komen dan ook tot het volgende:
“We hebben de in het financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2017, bestaande uit de balans per
31/12/2017, de resultatenrekening over 2017 en de toelichting op de jaarrekening gecontroleerd en besproken
met de KNKB. De vragen die door de commissie zijn gesteld zijn naar volle tevredenheid beantwoord. Naar
ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van belang zijnde aspecten consistent met de gecontroleerde
jaarrekening van 2016 en ligt deze in lijn met de begroting van 2017.”
Wat de commissie betreft kan bestuur decharge verleent worden.
W. Sinnema vraagt formeel de vergadering om decharge te verlenen.
Er wordt middels applaus mee ingestemd.
Sinnema bedankt mevrouw A. Breeuwsma en dhr. T. van der Meulen voor het in orde hebben van de
financiële administratie.
PAUZE
W. Sinnema hervat om 20.59 uur de vergadering.
7. Vaststellen Beleidsplan 2018-2020
We werken nu met een beleidsplan voor 3 jaar. Vanuit dat beleidsplan (dat elk jaar opnieuw wordt
vastgesteld) halen we een jaarplan en van daar uit volgt er een nieuwe begroting. Die laatste twee stukken
gaan hand in hand.
M. Hoekstra:
Missie en Visie
- Aan de missie en visie is niet veel toe te voegen. Deze zijn al een tijdje hetzelfde.
- We moeten gaan werken aan onze misse. Onze missie is namelijk dat iedere kaatser kan kaatsen,
maar dat is nog niet zo.
- De regels met betrekking tot de afdelingsshirt zijn nu vrijer. We zijn ook in een vergevorderd stadium
om meer vrij te geven voor de door elkaar loten shirts.
Vergroten kaatssport
- Door met verschillende projecten naar het onderwijs te trekken proberen we de kaatssport te
vergroten. Het gaat om fantastische projecten, Henk Haar doet hier veel voor. We bereiken zo’n 5000
kinderen, deze bereiken echter maar amper de verenigingen. Hier moeten we wat mee doen.
Technische ontwikkelingen
- We hebben ons afgevraagd of het nog wel van deze tijd is om met de jeugd een hele dag te kaatsen.
In de wedstrijdagenda zijn jeugdwedstrijden opgenomen die om 13.00 uur beginnen, bij deze
wedstrijden wordt er in 1 dagdeel gekaatst.
- We analyseren de wedstrijdagenda. Hierbij willen we dat de keatsaginda volgend jaar een
verdubbeling kent van het aantal wedstrijden in dit boekje, alle wedstrijden kunnen er dus in.
Versterking infrastructuur
- Er is afgesproken een oude commissie weer nieuw leven in te blazen die kijkt naar de
lidmaatschapsstructuur en mogelijk met een voorstel tot verandering komt.
Algemene vergadering 14 maart 2019

pagina 8

W. Sinnema: Zijn er vragen over het beleidsplan 2018-2020?
Tzummarum: Wij hebben waardering voor het bestuur en voor het bureau. Veel goede zaken zijn opgezet en
uitgezet. Bijvoorbeeld de Keats!, de Keatswike! en de schoolprojecten. Met betrekking tot de interne
ontwikkeling hebben we zorgen. Er is een afname van verenigingen. Wel is er stabilisatie van jeugd maar een
afname van seniorleden. Aan de andere kant zijn er zeker kansen. Er zijn zo’n 20 niet aangesloten
verenigingen. Er zijn veel open kaatswedstrijden waar de KNKB bijna geen invloed heeft en die weinig leden
opleveren. Er moet dus nog een schepje bovenop. Dus meer aangesloten leden en jeugdleden en meer
aangesloten verenigingen. Hiervoor moet een actieplan komen. Dit mag wel wat kosten. 47 duizend euro van
de Provincie is niks. Er mag wel een plan komen dat een half miljoen kost. In de krant stond dat er vanuit de
Provincie geld is voor het leggen van kabels. Dus er is geld bij de Provincie. Ik zou graag zien dat er een plan
komt dat zorgt dat dat geld van de Provincie op het kleed komt en t.b.v. het kaatsen wordt gereserveerd.
W. Sinnema: We zijn het met Tzummarum eens. We beseffen ons terdege dat we er mee aan de slag moeten
en dat we het kaatsen in de breedste zin van het woord moeten gaan promoten. Zullen we afspreken dat we
volgend jaar concrete plannen presenteren?
Tzummarum: Jubbega, 1 van de nog niet aangesloten verenigingen kun je best nu al een aanbod doen.
W. Sinnema: Met Jubbega zijn we al serieus in gesprek. De vraag is wat de KNKB voor hen kan betekenen.
Tzummarum: De KNKB betekent al veel. Daar hoef je niet bang voor te zijn.
W. Sinnema: Voor Jubbega is het belangrijk hoe de KNKB zich profileert naar de verenigingen die nog niet
zijn aangesloten, de breedtesport.
Berltsum: Wij willen graag de situatie met VVV Wier noemen. Deze vereniging zat in bestuurlijke problemen.
In de winterperiode hebben VVV Wier en KF Berltsum samen vergaderd. Op 23 maart zijn er bij de ALV van
VVV Wier 4 kandidaats bestuursleden. De afspraak is dat 1 bestuurder van Wier meedraait in het bestuur van
Berltsum om de beleidszaken mee te krijgen. De anderen richten zich op het organiseren van de activiteiten.
HB-lid L. J. Dijkstra (portefeuille Verenigingen en Federaties) haakt in op het verhaal van Berltsum:
Als we (de verenigingsondersteuners) horen dat een vereniging het moeilijk heeft gaan we er heen. We
hebben veel gesprekken gehad met o.a. ook Wier. We kwamen er voor Wier niet helemaal uit. We hebben
toen het advies gegeven om met Tzummarum of Berltsum een samenwerking aan te gaan zodat het mooie
kaatsveld functie blijft houden. Het is super dat dit is gelukt. We doen dus ons best, zodra ons iets ter ore komt
op dit gebied, nemen wij contact op.
W Sinnema:
Met de aantekening van Tzummarum, kunnen we dan het beleidsplan vaststellen?
Er is geen tegengeluid.
8. Vaststellen Jaarplan 2018
M. Hoekstra:
Gedurende het jaar spelen veel zaken. In 2018 houden we ons bezig met het volgende:
Vernieuwde wedstrijdagenda
- Dit is voor een deel al opgepakt en benoemd.
Beleid scheidsrechters
- Voor het eerst zijn er weer nieuwe scheidsrechters. Dit zijn jeugdscheidsrechters.
- Er komt ook nieuwe kleding voor de scheidsrechters.
Breedtesport
- Dit heeft de aandacht, vooral n.a.v. het gesprek met Jubbega en het is in lijn met de geachte van
Tzummarum.
Verdienmodellen
- De bond kijkt naar andere verdienmodellen.
Keatswike!
- Dit belooft een mooie week te worden met de NK’s, clinics, 55+-partij, en de Zachte Bal PC.
Kaatsacademie
Algemene vergadering 14 maart 2019

pagina 9

-

Dit loopt goed met trainers- en scheidsrechtersopleidingen en een thema-avond bij Dronryp.

Keats!
- De Keats! gaat vanaf dit jaar dus naar iedereen.
Wallball
Jorrit Meinsma producties heeft een promofilm gemaakt over het wallball.
Het filmpje wordt getoond.
M. Hoekstra: Jullie zagen al in het filmpje door wie het mee mogelijk gemaakt was, zo ook de nieuwe
hoofdsponsor wallball, Tiedema Droogtechniek en Lekdetectie.
Keaststêd 2018
- Het thema van deze week is ‘Hé daar!’. In de week van de PC zijn er allerlei activiteiten met o.a. het
EK Kaatsen.
W. Sinnema: Wie heeft vragen/ opmerkingen over jaarplan 2018?
Bolsward: In het jaarplan staat dat het contributiebeleid heroverwogen wordt. Vorig jaar werden we na de AV
overvallen door een nota die hoger was dan ervoor. In het AV boekje stond destijds geen bedrag genoemd.
We hebben nu een daling van het ledenaantal van zo’n 15 tot 20 %. Dat zou een afdracht van 20 euro per
seniorlid betekenen als je het systeem doorrekent.
W. Sinnema: De contributieafdracht 2018 komt uitgebreid aan bod bij de begroting. Is het goed om het daar te
bespreken?
Bolsward is akkoord.
9. Vaststellen Begroting 2018 - AV Commissie Financiën
- Advies AV Commissie Financiën
- Voorstel uitbreiding mandaat AV Commissie Financiën
Mevr. A. Breeuwsma: Ook dit jaar is weer gewerkt met de AV Commissie Financiën voor de begroting. We
hebben 3 avonden gezeten. Vaak was dit samen met Lolke-Jan. In het verleden waren er op de AV 3 of 4
vragen, nu zaten we 3 avonden. De begroting is dus stevig doorgeakkerd.
Het is altijd zo dat in oktober / november de eerste cijfers binnen zijn waar je wat mee kunt voor de begroting.
In de zomer is het besluit genomen de Keats! gratis te verspreiden met daarbij de aantekening dat er
maximaal een negatieve begroting van 30 duizend euro gepresenteerd mag worden en de begroting in 2019
en 2020 resultaat neutraal is. Dit zien we zitten.
Een groot deel op de begroting komt uit de bestemmingsreserves. We hebben de afgelopen jaren flink
gespaard. Er is besloten de Algemene Reserve niet te gebruiken en een negatief resultaat te presenteren. Met
betrekking tot de vraag van Bolsward: Er is besloten dat de afdracht voor het seniorlid gelijk blijft, dus € 16,54,
net als in 2017. De begroting is op basis van dit bedrag en het ledenaantal op 1-1-2017. Dit kost KNKB zo’n
7000 euro. De deelbegrotingen moet ons helpen om meer grip te krijgen op een aantal evenementen en het
helpt om die evenement te realiseren. We zijn nog in gesprek met de hoofdsponsor over taakstellingen. We
hopen dat dit positief uitvalt en daardoor een positieve uitwerking zal hebben op het resultaat.
Bolsward: Dat het bedrag van € 16,54 gelijk blijft wisten we al. Maar er staat 172000 euro aan inkomsten op
de begroting.
Mevr. A. Breeuwsma: Dat is op basis van ledenaantal op 1-1-2017 en € 16,54 per lid. Dus het bedrag per
seniorlid blijft wel gelijk.
Bolsward: Er is al van alles geprobeerd, dus moeten we niet naar een echt vast bedrag per lid?
W. Sinnema: We hadden hiervoor het systeem van Dronryp maar dat was niet meer houdbaar. Nu hadden we
een vast bedrag voor de KNKB zodat de KNKB in ieder geval een zekere inkomstenpost heeft en hier gericht
op kan begroten. Misschien moeten we de deelnemers aan wedstrijden wel hoger belasten.
Bolsward: Misschien moet je naar de uitgavenkant kijken, met minder leden is er ook minder werk.
W. Sinnema: Je moet niet aan de kant van de krimp gaan zitten maar juist hard werken om de mensen te
stimuleren.
W. Sinnema: Meer vragen?
Er zijn geen aanvullende vragen. Hiermee is de begroting vastgesteld.
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De AV Commissie Financiën heeft bij het doornemen van de begroting aangegeven een probleem te hebben
met het proces rondom het besluit van het gratis verstrekken van de Keats!. Zij zouden graag hier vooraf in
gekend zijn en hadden graag een advies gegeven. Om dit in de toekomst mogelijk te maken, behandelen we
een voorstel tot uitbreiding van het mandaat.
De uitbreiding betreft het volgende: de AV Commissie Financiën wordt tijdig uitgenodigd te adviseren over
afwijkingen van de begroting van materieel belang.
Het hoofdbestuur en de AV Commissie Financiën vragen u in te stemmen met de uitbreiding overeenkomstig
punt 7 op bladzijde 31 van het AV boekje. Het gaat dus om betrokkenheid bij zaken van materieel belang, het
moet dus enig gewicht hebben. Kan de AV hiermee akkoord gaan?
Er volgt applaus. Het voorstel is hiermee aangenomen.
10. Benoemingen voorzitter en leden Hoofdbestuur
Aftredend en niet herkiesbaar:
Dhr. Tj. Dijkstra (Easterein), vicevoorzitter, wedstrijd- en technische zaken.
Het hoofdbestuur draagt voor als zijn vervanger:
Dhr. D. Kuperus (Franeker), wedstrijd- en technische zaken
(tot eerstvolgende benoeming in 2021).
Dhr. D. Kuperus stelt zich voor:
Ik ben 58 jaar, woon in Franeker, ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik heb geen geweldige kaatscarrière om te
delen. Wel heb ik voor Franeker prijzen op de Freule en Jongensbond gehaald. Er was echter geen
voortgang. 30 jaar geleden was mijn eerste periode in de TC. We hebben het kaatskamp Appelscha
ontwikkeld. Met Lute Pen en Gjalt Stenekes zat ik in de TC dames. Na een sabbatical ben ik de laatste paar
jaar actief geweest binnen de TC nieuwe stijl. Daar vond ik niet veel aan, er was voor ons te weinig invloed. Ik
heb vorig jaar zelf al aangegeven wat anders te willen doen. Het duurde niet lang en toen kwam het
telefoontje van Wigle. Als ik de punten van Tzummarum hoor dan word ik helemaal blij. Het is ook een groot
genoegen om Tj. Dijkstra op te mogen volgen.
Vanuit de zaal volgt applaus.
W. Sinnema: Op basis van dit applaus kunnen we D. Kuperus feliciteren met het toetreden tot het HB. Het pak
mag aan.
Kuperus: Dat ligt thuis.
W. Sinnema: We hebben 7 bestuurders binnen het HB, idealiter heb je een jaar waarin drie mensen aftreden
en twee jaren waarin twee mensen aftreden. Dit jaar is er een situatie waarin veel HB-leden aftreden. We
hebben een nieuw schema van aftreden dat we voorstellen.
Tussentijds aftredend en herkiesbaar:
Dhr. W. Sinnema (Arum), voorzitter (2021);
Dhr. J. Siegersma (Berltsum), internationaal – wallball en opleiding en ontwikkeling (2021);
Mevr. M. Bartels (Spannum), secretaris en juridische zaken (2020);
Dhr. J. van Erve (Wieuwerd), commercie en communicatie (2019).
We hebben blijkbaar veel vertrouwen in onszelf want we hebben geen tegenkandidaten gevraagd.
Kan de vergadering met 1 actie deze benoeming onderstrepen?
Er wordt geapplaudisseerd, hiermee worden de aftredende leden van het hoofdbestuur herkozen en wordt het
schema van aftreden vastgesteld.
11. Benoemingen leden (Statutaire) Commissies
Reeds in 2017 afgetreden en niet herkiesbaar:
Dhr. H. Hof (Franeker) voorzitter van de Reglementencommissie (2018).
W. Sinnema: Dhr. H. Hof heeft veel betekend voor het kaatsen, hij stopt nu. De commissie bestaat sinds het
vertrek van H. Hof uit drie mensen. Er is niet direct noodzaak om iemand bij de commissie te vragen.
Aftredend en niet herkiesbaar:
Dhr. K. Breuker (Leeuwarden) AV Commissie Financiën (2018)
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W. Sinnema: Er wordt nog gezocht naar opvolging.
Periodiek aftredend en herkiesbaar:
Dhr. P de Groot (Midlum) secretaris van de Beroepscommissie (2021);
Dhr. S. Krap (Kollum) voorzitter van de Strafcommissie (2021);
Mevr. J. Hijlkema (Grou), lid van de AV Commissie Financiën (2021).
W. Sinnema:
P. de Groot is afwezig zonder kennisgeving, S. Krap is ziek en mevrouw J. Hijlkema is aanwezig. Kan men
akkoord gaan met de herbenoeming?
Er volgt applaus waarmee de herbenoeming een feit is.
12. Afscheid van de heren K. Breuker, Tj. Dijkstra, H. Hof en G. Faber
W. Sinnema: In een gezonde organisatie is het altijd een komen en gaan van mensen. Van vier mensen
nemen we vanavond afscheid. We beginnen met dhr. K. Breuker (komt naar voren).
Breuker heeft een juridische en notaris achtergrond. Breuker heeft de KNKB op veel dingen gewezen waar de
KNKB zijn voordeel mee kon doen. Hiervoor dank. We zien hem vast nog in een kaats- of bestuursomgeving.
Breuker krijgt een bos bloemen van Sinnema.
K. Breuker: In de eerste plaats wil ik bedanken voor het vertrouwen dat de commissie altijd kreeg. Uiteraard
ook dank voor de zojuist gesproken woorden, ik heb het altijd graag gedaan.
W. Sinnema: We vervolgen met dhr. H. Hof (komt naar voren).
Iedereen kent dhr. H. Hof, hij is zeer bekend. Hij is voorzitter geweest van Jan Bogtstra. Ook is hij
scheidsrechter geweest en heeft dit altijd met verve vervuld. Daarnaast heeft hij zich veel ingezet in
commissies. Hij zat in de TC van 2007 t/m 2014 en was hierbij voorzitter. Van 2004 t/m 2017 zat hij in de
reglementencommissie. Dat lijkt eenvoudig maar kost enorm veel tijd. Herre heeft dat altijd met verve, inzet en
principes gedaan. Als je zoveel voor de bond hebt gedaan dan verdien je het om lid van verdienste te worden.
Er volgt applaus van de zaal.
Dhr. Hof ontvangt van Sinnema bloemen en het speldje.
H. Hof: Bedankt voorzitter en vergadering. 35 jaar ben ik bij de KNKB actief geweest. 25 jaar als
scheidsrechter en in commissies. Waaronder ook zaalkaatscommissie, die werd zopas niet genoemd. Verder
klopt het wel aardig. Er werd in deze vergadering al gesproken over verjonging. Ik ben wat eerder gestopt dan
nodig maar daar hebben we het niet meer over. Mijn hoogtepunten waren toch wel het scheidsrechter zijn bij
e
e
internationale wedstrijden. De 140 en 150 PC heb ik mogen leiden als scheidsrechter. Nogmaals dank en
het gaat ieder goed.
Sinnema: Zo is het ook, het verrijkt je leven. En ik heb natuurlijk niet gezegd dat ouderen er uit moeten, maar
heb gezegd dat de vernieuwing van de jeugd moet komen.
Verder met onze (oud-)directeur dhr. G. Faber (komt naar voren).
Toen ik bij de bond kwam heeft G. Faber mij eigenlijk opgevoed. Faber is een echte stânfries. En echte
Minnertsgaaster. Faber komt echt uit de kaatswereld. Dat kan een voordeel zijn als directeur maar dat bleek
niet altijd het geval. Faber was de derde echte directeur, als opvolger van dhr. R. Ahlers. Als je directeur bent
van de bond moet je er enorm veel tijd in steken. Faber heeft veel mensen aangenomen. Het personeel was
altijd blij met Faber als directeur. We gaan zijn enthousiasme missen. Als echte veldman kan Faber wellicht
solliciteren bij de BFVW noemt Sinnema met een knipoog.
Sinnema overhandigd Faber bloemen.
G. Faber: Ik zei al tegen Sinnema, het moet niet te lang worden. Ik heb al afscheid genomen en heb een
prachtige tijd gehad. Ik heb twee HB’s meegemaakt. Veel activiteiten meegemaakt, de komst van de ranking,
de discussie over de handschoen, verhuizing, de gestuurde loting, aversie, en veel contact met kader. Het
kader is net een kruiwagen met kikkers, je verloor wel eens een paar. Ik heb wel een hele mooie tijd gehad,
ook met verenigingen. Het bezoeken van wedstrijden was prachtig, dat ga ik missen. Bedankt dat ik deze
baan kon doen. Vriendelijk bedankt.
Sinnema: Je bent nog van harte welkom bij de wedstrijden.
Als laatste dhr. Tj. Dijkstra (komt naar voren).
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Tj. Dijkstra is Easterein in het kwadraat (als je het vergelijkt met Faber en Minnertsga). Hij is heel lang
voorzitter geweest van Easterein. Hij heeft hier een duidelijke en succesvolle vereniging neergezet. Dijkstra
mobiliseert iedereen voor het kaatsen. Kaatsers komen naar Easterein (Jan Schurer), scheidsrechters wonen
in Easterein, de nieuwe directeur komt uit Easterein, en D. Kuperus heeft ook een relatie met Easterein. De
technische portefeuille is niet de makkelijkste. De ranking, handschoen etc. Dijkstra ging er altijd voor. Hij had
altijd lijstjes, keurig en goed bijgehouden. Tj. Dijkstra is ook een levensgenieter, met het plannen van
vergaderingen kwamen vele andere geplande activiteiten voorbij. We hebben een mooie tijd gehad in het
bestuur met elkaar.
Als je negen jaar in het bestuur van de bond hebt gezeten kun je erelid worden. Daar moet de AV dan wel
mee akkoord zijn. Ik heb het bij mij. Dus kan de AV akkoord gaan met Tj. Dijkstra als erelid?
Er volgt applaus waarmee akkoord gegeven wordt.
Dijkstra krijgt het speldje en een bos bloemen van Sinnema.
Tj Dijkstra: Ik heb de hele avond nog niets gezegd en dat is wel bijzonder, je merkt dat er een andere
rolverdeling is. M. Hoekstra gaat dingen hoogstpersoonlijk oppakken. Ik wil jullie bedanken. Ik ben zeer trots
op wat we hebben gedaan. Ik ben ook een stânfries. Ik kom veel buiten Friesland en daar hebben we het er
ook over. Nederland kent ook het kaatsen. Met het WK in Colombia merkte je wel dat mensen zich niet voor
kunnen stellen dat er ook buiten Nederland gekaatst wordt. Ik ben penningmeester geweest bij het Jan
Rodenhuisfonds, daarna ben ik door dhr. Th. Piersma in het HB gevraagd. In negen jaar is er veel gebeurd. Ik
heb drie officiële directeuren meegemaakt, vijf in totaal, er waren ook nog een paar interim. Ook heb ik veel
bestuursleden meegemaakt. Mij zijn veel ‘kwaliteiten’ toegedicht, ook door de pers, alles is nu weer goed.
Na negen jaar vond ik dat de houdbaarheidsdatum was verlopen. Veel dingen kwam ik opnieuw weer tegen.
Zaken die het bestuur oppakte en dan voelde ik mij het geweten van de KNKB. Mijn opvolger D. Kuperus is 58
jaar maar oogt jong en denkt jong, als je jong denkt dan kun je nog zo oud zijn maar als je jong denkt kun je
veel veranderingen te weeg brengen. Wil je zaken op een duurzame manier doorzetten dan heb je durf,
ondernemerschap, lef en leiderschap nodig. Sommige (verenigingen/bestuurders) willen alleen een pad op
gaan, op de korte termijn kan dit succes geven maar voor de lange termijn is beter met elkaar op te gaan
zodat je dan voor de lange termijn meer kunt bereiken. Ik bedank de bestuurders en vrijwilligers en kaatsers
en wens jullie succes. Bovenal wil ik mijn vrouw Mattie en mijn gezin bedanken anders had het niet gekund, ik
was veel van huis.
Tjeerd bezorgd Mattie de bloemen.
W. Sinnema: We gaan nog een keer met Tj. Dijkstra uit eten. Dan weten jullie wel in welke plaats.
13. Rondvraag
Bitgum: Wij hebben twee dingen:
1. Verzoek of de wedstrijdagenda eerder gevuld kan worden op website.
2. In de Keats! lazen wij dat sommige kaatsers twee identiek ogende handschoenen hebben, 1 die ze
laten keuren en 1 waar ze mee kaatsen, wat doet de KNKB daar aan?
Sinnema:
1. De kaatsagenda kan eerder op de site.
2. Het signaal over de handschoen is duidelijk en kunnen we opnemen met de commissie.
Bitgum: Dit is geen antwoord op de tweede vraag.
Sinnema: Snap ik maar kun je hier mee leven want ik wil de discussie hier niet voeren.
Bitgum blijft bij het standpunt dat het antwoord op punt twee niet toereikend is.
Amsterdam: Ik had mij voorgenomen niets te zeggen. Ik heb de kanteling meegemaakt. Van verenigingen ‘zeg
maar hoe je het wilt hebben’ tot besturen op hoofdlijnen. De vergadering van vanavond verliep stroef. Ik ben
meer van het type van de voorzitter van Tzummarum en de opmerking van onze nieuwe directeur Marco
Hoekstra, wees trots op ons kaatsen.
Berltsum: Op 25 mei treedt de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking. Hier
moeten alle verenigingen ook aan voldoen, kunnen verenigingen ondersteuning krijgen van de KNKB?
M. Hoekstra: we zijn hier druk mee bezig. Boukje Houtsma is vanochtend nog op pad geweest. We komen
nog met tips en aanwijzingen via de nieuwsbrief. We zullen onze eigen maatregelen treffen en een blauwdruk
zenden aan de verenigingen.
Makkum:
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1. De vergadering komt op mij over als dat wat de KNKB propageert, wordt verteld en de rest gaat met
harde wind van tafel. Wij hadden maar een klein voorstel en het wordt niet besproken. Johan Okkinga
had een goed verhaal met goede punten, dat hadden jullie best wel hier verder kunnen bespreken.
2. Welke selectiecriteria zijn er voor de selectie voor deelname aan EK’s en WK’s?
3. Wij willen voorstel bij de Keats-off entree te heffen. Er komen veel mensen op af de afgelopen jaren
en er is geen entree. De PC / KNKB moet een keuze maken welke partij entree kan heffen.
Sinnema:
- Binnenkort is overleg met de PC, dit kunnen we namens jullie overdragen aan hun.
- M.b.t. het prijzenbeleid is het zo dat dit is behandeld in de regioledenberaden. De verenigingen
dachten hier verschillend over. En omdat we ook over andere prijzen voor de bond nadenken hebben
we gekozen het breder te trekken.
- Het voorstel van ‘de groep Arum’ is nog maar kort geleden besproken. Dit is te kort voor de AV, het
overleg was vorige week. Het onderwerp gaat zeker niet van tafel.
- M.b.t. de selecties geef ik het woord aan dhr. J. Siegersma.
Siegersma: In 2014/2015 zijn de heren Geert VanderVelden en Marten Feenstra benoemd. Zij zijn van start
gegaan met het benaderen van kaatsers en hebben hen gevraagd of zij zich aan een meerjarentraject wilden
conformeren. Verschillende kaatsers hebben aangegeven dat te willen en enkele kaatsers hebben
aangegeven dat niet te willen. Vanuit de kaatsers die positief waren is een groep gevormd en is gestart met
gerichte trainingen. Uiteindelijk is er een kleinere eindselectie gemaakt. Het doel is om op het EK weer goed te
presteren. De selectie voor het wallball gaat op dezelfde wijze. Valt er iemand af dan wordt er gekeken wie er
het beste binnen het team past.
Sinnema: Met dit antwoord is de rondvraag geweest en wil ik de vergadering eindigen.
14. Sluiting
W. Sinnema: Het was een lange zit vanavond waarbij er veel vanuit de KNKB naar voren is gebracht deze
avond. De woorden van Amsterdam neem ik te harte. Er zal zo nog een boekje worden uitgedeeld aan de
aanwezigen in de zaal.
De vergadering wordt om 22.21 uur gesloten.
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7. Jaarverslag 2018
Het jaarverslag is meegestuurd als aparte bijlage.
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8. Jaarrekening 2018 – verslag AV commissie Jaarrekening
Algemene toelichting
Resultaat
De exploitatie over 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van € 9.751 (2017 € 394). Het negatieve
resultaat is een combinatie van lagere inkomsten, lagere uitgaven en mutaties in de bestemmingsreserves.
Toelichting
 De inkomsten uit contributies wordt beïnvloed door de bevriezing van het contributiebedrag per senior lid
en het teruglopend aantal leden en verenigingen bij de KNKB. In 2018 is een werkgroep gestart om het
contributiebeleid opnieuw te beoordelen en waar nodig aan te passen.
 Met ingang van 2018 geven we de Keats! gratis weg aan al onze leden.
 Vanuit de NOC*NSF hebben we al een aantal jaren te maken met een dalende bijdrage. Samen met de
NOC*NSF wordt gekeken of er nieuwe geldstromen voor de KNKB beschikbaar zijn.
 Door evenementensubsidies vanuit de provincie en de gemeente is het totale bedrag van
subsidieverstrekkers hoger dan vorig jaar.
 De hoofdsponsor heeft extra bijgedragen aan de kaatsacademie en Keatsstêd 2018.
 Er zijn een aantal nieuwe sponsoren binnengehaald. Bovendien heeft de verhoging van contracten van
bestaande sponsoren tot een hoger sponsorbedrag geleid.
 De renteontwikkeling heeft een nadelig effect op het resultaat van 2018.
 De personeelskosten zijn lager door het gunstig uitvallen van vervanging i.v.m. zwangerschapsverlof. In
2018 zijn in tegenstelling tot 2017 geen wervingskosten gemaakt.
 We zijn erin geslaagd om kostensoorten zoals kantoor-, vergader-, communicatie en wedstrijdkosten te
verminderen.
 De kosten van de Keats! zijn in 2018 t.o.v. 2017 veel lager. Dit heeft te maken met het terugbrengen van
het aantal edities van 11 naar 4 i.v.m. het gratis ter beschikking stellen. Bovendien wordt om het resultaat
van de Keats! goed te bewaken strak op de kosten gestuurd.
 Extra kosten zijn gemaakt i.v.m. een investering in een geheel nieuwe kledinglijn voor de scheidsrechters.
 De wallballactiviteiten hebben effect op zowel de inkomsten (sponsoring en subsidies) als de kosten.
 In 2018 hebben we tijdens de week van de Keatsstêd het EK kaatsen georganiseerd.
 Een aantal kosten zijn gefinancierd d.m.v. opnames uit diverse bestemmingsreserves o.a. Internationale
wedstrijden, Culturele Hoofdstad en scheidsrechters uniformen.
 Als laatste zijn ook een aantal bestemmingsreserves weer aangevuld, o.a. communicatie/automatisering
en internationale wedstrijden.
Financiële positie
Het aansprakelijk vermogen (eigen vermogen, fondsen, bestemmingsreserves) bedraagt ultimo 2018 €
552.263 (2017 € 578.550). Dit is een afname van € 26.287 ten opzichte van 2017.
Het eigen vermogen is opgesplitst in een algemene reserve van € 71.559, een continuïteitsreserve van €
325.000 en bestemmingsreserve van € 155.663.
De continuïteitsreserve zit daarmee op niveau. Deze reserve moet minimaal die omvang hebben om hieruit 1
jaar de vaste kosten te kunnen betalen. De absolute ondergrens wordt gehouden op 10% van de
exploitatieomvang.
De bestemmingsreserves zijn gedaald t.o.v. vorig jaar, door diverse opnames voor kosten die in 2018
gemaakt zijn, die aansluiten bij de doelstellingen van de bestemmingsreserves.
Het werkkapitaal (voorraden + kortlopende vorderingen + liquide middelen – kortlopende schulden) bedraagt
ultimo 2018 € 552.255 en is ten opzichte van 2017 € 577.011 afgenomen met € 24.756.
Toekomstig beleid
Het financiële toekomstige beleid vloeit voort uit het Beleidsplan 2019-2021, met hierin opgenomen
speerpunten voor 2019. We hanteren een periodieke monitoring van de financiële ontwikkeling op alle
beleidsgebieden. Voor een betere monitoring werken we al een aantal jaren met evenementenbegrotingen,
dit gaan we voortzetten in 2019.
In de voorgaande jaren zijn bezuinigingen doorgevoerd en producten op kostendekkendheid beoordeeld, dit
blijven we de komende jaren doen. Tevens is er een strakke sturing geweest op de formatie op het
bondsbureau en strikte toepassing van de cao.
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Met ingang van 2016 werken we met een vast contributiebedrag in de resultaten. Dit bedrag ligt op een
bedrag van € 178.000 en wordt gewijzigd op het moment dat de bandbreedtes, die zijn afgesproken in de ALV
van november 2015, worden overschreden. Ondanks dat de ontwikkeling van de contributie in 2017 nog
binnen de afgesproken bandbreedte valt, is besloten voor 2018 het bedrag per senior lid gelijk te laten aan
vorig jaar. Hierdoor wordt het totale bedrag aan contributie lager. Op basis van de ontwikkeling van het aantal
leden kwamen we in 2018 dichtbij de afgesproken bandbreedte en is besloten een werkgroep in te richten.
Deze werkgroep contributie heeft de opdracht gekregen het huidige model te evalueren en indien nodig aan te
passen. De uitkomst is dat we de komende jaren willen toegroeien naar een model waarbij de gebruiker
zwaarder wordt belast. De methode moet beter aansluiten bij de organisatie van de KNKB. Waar mogelijk zal
dat al in kleine stapjes worden ingevoerd. Tevens is besloten om in 2019 het bedrag per senior lid gelijk te
laten aan vorig jaar.
De beslissing om de Keats! gratis 4x uit te geven heeft vanaf 2018 een groot structureel resultaat verlagende
invloed. Het resultaat heeft zich in 2018 wel beter ontwikkeld dan verwacht. Toch hebben we voor de
komende jaren een flinke resultaatsverbeteringstarget op de Keats! meegenomen. We blijven de financiële
ontwikkelingen van de Keats! strak volgen.
We willen onze communicatie de komende 2 jaar verbeteren door middel van een investering in onze website
en de ontwikkeling van een app. De ontwikkeling en verbetering aan de website is een blijvend
aandachtspunt. Met de ontwikkeling van een app willen we beter aangesloten blijven bij onze (individuele)
leden.
Alida Breeuwsma-Breimer
Penningmeester
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Jaarrekening 2018
Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)
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Exploitatierekening 2018
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Verslag AV Commissie jaarrekening 2018
We hebben de in het financieel verslag opgenomen verkorte jaarrekening 2018, bestaande uit de balans per
31/12/2018, de resultatenrekening over 2018 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 2017 en ligt deze in lijn met de begroting van 2018.

AV Commissie jaarrekening, 29-01-2019
Pieter Zondervan
……………………………

Lammert Leeuwen
……………………………

Ruurd de Vries
……………………………
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9. Vaststellen Beleidsplan 2019-2021
Uitganspunt voor het beleidsplan 2019-2021 is het beleidsplan 2013-2017. Het beleidsplan 2019-2021 is
verder beïnvloed door de ontwikkelingen en ervaringen van de afgelopen jaren en de huidige algemene en
sportspecifieke ontwikkelingen die van belang zijn. Het beleidsplan begint met de Missie, vervolgens de Visie,
externe en interne ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende ambities voor 2019-2021. Vanuit het
beleidsplan 2019-2021 zijn vervolgens de speerpunten voor 2019 benoemd en wordt momenteel een
gedetailleerder activiteitenplan voor 2019 uitgewerkt. Het beleidsplan 2019-2021 en de speerpunten 2019 zijn
weer de basis voor de begroting 2019 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 belangrijke 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.
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 externe als interne ontwikkelingen. Deze
ontwikkelingen zijn van belang voor de keuzes die in het businessplan 2018-2020 en de speerpunten zijn
gemaakt.
Externe ontwikkelingen:
 Individualisering van de Nederlandse bevolking
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Krimp in de plattelandsgebieden
Verdwijnen van de dorpsscholen
Moeilijk verkrijgen van bestuursleden en vrijwilligers
Het grote aantal sportmogelijkheden dichtbij
De klant wil een transparante dienstverlening, ook van een bond
Belangstelling voor snelle, korte intensieve sporten groeit o.a. shorttrack en wallball

Interne (kaats gerelateerde) ontwikkelingen:
 Dalend aantal seniorleden
 Stijgend aantal jeugdleden
 Stijgende vraag naar ondersteuning bij verenigingen vanuit de bond
 Dalend aantal bij de bond aangesloten verenigingen
 In het hele kaatsgebied wordt veel gekaatst, zowel via de bond als via niet bond gerelateerde initiatieven
 Nog een ruim aantal niet bij de bond aangesloten verenigingen
 De vele druk bezette wilde wedstrijden
 Communicatie van belang
 Vraag om veranderingen in de wedstrijdagenda

Ambities KNKB 2019-2021
Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten en de speerpunten van de KNKB zijn de navolgende ambities:
Ambitie 1: Vergroten kaatssport
De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, het bezoek aan kaatswedstrijden 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 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. met andere Friese sportorganisaties. Het betrekken van de
gemeentelijke- en provinciale overheid 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 bondsorgaan Keats!.
 Gedegen sponsor- en acquisitiebeleid.
 Rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren niet-reguliere subsidiestromen.
 Jaarlijks organiseren Keatswike, te weten NK’s Senioren en Junioren in samenwerking met
kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC.
 Een stevige positionering van het internationaal kaatsen.
 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:
 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.
 Optimalisering opleiding en begeleiding van kaatstrainers en scheidsrechters voor het Friese spel en
wallball en overige taken FB Oranjewoud Kaatsacademie.
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.
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Kerntaken hierbij zijn:
 Optimale inzet verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders verenigingen maatwerk
aanbieden.
 Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie tussen bondsbureau, werkgroepen en verenigingen.
 Flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, met ruimte voor de disciplines wallball en zachte bal.
 Faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

Voortgang ontwikkelingen doelstellingen in relatie met jaarplannen
Vanuit het strategisch fundament kunnen doelstellingen en bijbehorende activiteiten worden ontwikkeld,
geformuleerd en getoetst. Dit heeft als voordeel dat in de toekomst niet iedere 5 jaar een volledig uitgewerkt
meerjarenbeleidsplan hoeft te worden opgesteld, maar dat kan worden volstaan met het vaststellen van
meerjarendoelstellingen, uitgewerkt in gedetailleerde jaarplannen. Hierbij heeft het hoofdbestuur een aantal uit
te voeren speerpunten benoemd:













Optimaliseren uitvoeringsorganisatie
Duurzaam financieel beleid
Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
Het verbeteren van de communicatie
Investeren in een kaatsapp
Het wedstrijdaanbod vergroten door ook de breedtesport te faciliteren
Vernieuwen wedstrijdagenda
Investeren in activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie
Investeren in werving en opleiding scheidsrechters en trainers
Investeren in Keatswike rond Pinksteren
Investeren in gratis verstrekking bondsorgaan Keats!
Commerciële activiteiten verbreden en verdiepen

Om de vastgestelde ambities te verwezenlijken zijn er 6 speerpunten benoemd. Deze speerpunten vormen
het richtsnoer in de uitvoering (planning) en hiermee de verwezenlijking van de geformuleerde ambities en
doelstellingen.
Speerpunten voor 2019
Vanuit de genoemde ambities heeft het hoofdbestuur de volgende speerpunten voor 2019 benoemd, dit met
uitloop naar 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 het beleid. De 3 pijlers zullen dan ook gecontinueerd worden.
Organisatie
De KNKB wil de kaatsorganisatie op enkele onderdelen reorganiseren. Een slagvaardige organisatie
met sterke aangesloten verenigingen waarbij alle leden (zowel verenigingen als individuele leden)
worden gefaciliteerd. De taken en verantwoordelijkheden binnen de gehele organisatie zijn duidelijk en
worden verdeeld.
Financiën
Het jaar 2019 zal in het teken staan van enkele bezuinigingen. Dit moet leiden tot een neutraal
resultaat in 2020. Voor 2020 dient de werkgroep contributiebeleid nieuw beleid te formuleren waarbij
meerwaarde en ‘de gebruiker betaalt’ centraal staat.
Communicatie
Het aanbrengen van structuur in het communicatiebeleid staat het komende jaar centraal.
Samenwerken met media (partners), de grote kaatsevenementen (PC, Freule, NK senioren en dames
PC) is hierbij van essentieel belang. Om de communicatie met het individuele lid te verbeteren wordt
gestreefd naar een nieuwe kaatsapp.
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Technische (wedstrijd)zaken
De totstandkoming van de wedstrijdagenda dient op een andere meer innovatieve manier gestalte te
krijgen. Om alle kaatsniveaus aan te bieden wil de KNKB een geïntegreerde wedstrijdagenda
realiseren met de federaties. Lopende wedstrijdzaken zoals de Ranking dienen verder
geoptimaliseerd te worden.
Opleiding
Bij de kaatsacademie staat dit jaar de verbinding centraal. Dit geldt met name tussen alle
schoolkaatsprojecten en de verenigingen. Maar ook de werving van scheidsrechters en trainers en
hiermee het faciliteren van een goedgekeurde (NOC/NSF) opleiding staat centraal. Het streven naar
een gezamenlijk opleidingsdoel zal centraal staan in de samenwerking met de kaatsscholen.
Commercie
Sponsoren zijn nadrukkelijk op zoek naar maatwerk. Dit maatwerk kunnen wij leveren, hiervoor dienen
wij het aanbod te vergroten. Voor TeamNL dient een hoofdsponsor te komen. In sponsorbehoud
wordt voorzien door het relatiebeheer te verbeteren.
Voor alle bovengenoemde punten geldt dat er planmatig wordt gewerkt aan de speerpunten. Deze
zogenaamde planmatige aanpak is het richtsnoer voor de vertaling van beleid naar praktijk. In het jaarplan
2019 worden alle actiepunten in de tijd weggezet.
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10. Vaststellen jaarplan 2019
Inleiding
Voor de invulling van het jaarplan 2019 is gebruik gemaakt van het beleidsplan 2018-2020 en het jaarplan
2018. De drie genoemde ambities blijven van kracht.
Ambities KNKB
Richtinggevend voor de (beleids)activiteiten van de KNKB zijn de navolgende ambities:
Ambitie 1: Vergroten kaatssport
De KNKB wil de actieve deelname aan kaatsactiviteiten, het bezoek aan kaatswedstrijden 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 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. met andere Friese sportorganisaties. Het betrekken van de
gemeentelijke- en provinciale overheid 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 bondsorgaan Keats!.
 Gedegen sponsor- en acquisitiebeleid.
 Rendement op eigen vermogen verhogen en aanboren niet-reguliere subsidiestromen.
 Jaarlijks organiseren Keatswike, te weten NK’s Senioren en Junioren in samenwerking met
kampioenschappen Provinciaal Schoolkaatsen en Zachte Bal PC.
 Een stevige positionering van het internationaal kaatsen.
 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:
 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.
 Optimalisering opleiding en begeleiding van kaatstrainers en scheidsrechters voor het Friese spel en
wallball en overige taken FB Oranjewoud Kaatsacademie.
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:
 Optimale inzet verenigingsondersteuners. Binnen de gestelde kaders verenigingen maatwerk
aanbieden.
 Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie tussen bondsbureau, werkgroepen en verenigingen.
 Flexibiliseren van de lidmaatschapsstructuur, met ruimte voor de disciplines wallball en zachte bal.
 Faciliteiten voor verenigingen behouden en daar waar mogelijk uitbreiden.

Voortgang ontwikkelingen doelstellingen in relatie met jaarplannen
Vanuit het strategisch fundament kunnen doelstellingen en bijbehorende activiteiten worden ontwikkeld,
geformuleerd en getoetst. Dit heeft als voordeel dat in de toekomst niet iedere 5 jaar een volledig uitgewerkt
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meerjarenbeleidsplan hoeft te worden opgesteld, maar dat kan worden volstaan met het vaststellen van
meerjaren doelstellingen, uitgewerkt in gedetailleerde jaarplannen. Hierbij heeft het Hoofdbestuur een aantal
uit te voeren speerpunten benoemd:












Optimaliseren uitvoeringsorganisatie
Duurzaam financieel beleid
Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen
Het verbeteren van de communicatie
Het wedstrijdaanbod vergroten door ook de breedtesport te faciliteren
Vernieuwen wedstrijdagenda
Investeren in activiteiten van de FB Oranjewoud Kaatsacademie
Investeren in werving en opleiding scheidsrechters en trainers
Investeren in Keatswike rond Pinksteren
Investeren in gratis verstrekking bondsorgaan Keats!
Commerciële activiteiten verbreden en verdiepen

Om de vastgestelde ambities te verwezenlijken zijn er 6 speerpunten benoemd. Deze speerpunten vormen
het richtsnoer in de uitvoering (planning) en hiermee de verwezenlijking van de geformuleerde ambities en
doelstellingen.
1. Organisatie
Activiteit
Analyse interne organisatie, zowel bestuurlijk als
uitvoerend op het bondsbureau.
Samenwerking tussen bestuur en bondsbureau
(mandaat directeur).
Samenwerking bondsbureau en commissies en
werkgroepen.
Functie- en taakomschrijvingen optimaliseren voor
medewerkers bondsbureau.
Functie- taakomschrijvingen kaderleden optimaliseren.
Organisatiestructuur slagvaardiger maken
(federatiestructuur aanpassen c.q. opheffen).
Kaatsevenementen (keatswike) optimaliseren.
Positionering Franeker Kaatsstad.

Planning
Q1-2019

Verantwoordelijk
Directeur

Q4 2018 Q1-2019

Bestuur - Directeur

Q1-2019

Directeur

Q4-2018 Q1-2019

Directeur

Q1-2019
Q1-Q4 2019

Directeur
Bestuur - Directeur

Q2-2019
Q1-Q4 2019

Directeur
VZ - Directeur

Planning
2018-2020
2018-2020

Verantwoordelijk
Directeur
Directeur

Q1-Q4 2019

Directeur

Q1-Q4 2019

Directeur

Q1-2019

Portefeuillehouder

Q1-2019

VZ - Directeur

Q1-Q4 2019

Directeur

Planning
Q1-2019
Q1-2019
Q4-2018 Q1-2019

Verantwoordelijk
Portefeuillehouder
Directeur
Directeur

2. Financiën
Activiteit
Opstarten werkgroep contributiebeleid.
Analyse contributiebeleid, bevriezen 2018-2019, nieuw
beleid 2020.
Meerwaarde creëren voor verenigingen en leden van
verenigingen.
Omvorming afdracht naar het principe ‘de gebruiker
betaalt’.
Implementatie financiële rapportage uit Speedbooks
(management informatie).
Ontwikkeling masterplan ter verkrijging provinciale
gelden/subsidies.
Nieuwe verdienmodellen ontwikkelen.
3. Communicatie
Activiteit
Een conceptmatige communicatiestrategie ontwikkelen.
Het ontwikkelen van een communicatieplan.
Grote kaatsevenementen (PC, Freule, Dames PC en
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NK senioren) beter en zo breed (groter bereik) mogelijk
positioneren.
Mediapartners vastleggen.
Het bereik vergroten door individuele leden meer aan te
spreken door rechtstreekse communicatie.
Het ontwikkelen van een nieuwe kaatsapp
(nieuwsitems).
Nieuwe opzet van bondsblad Keats!. Realisatie binnen
financiële kaders.

Q1-2019
Q1-Q4 2019

Directeur
Directeur

Q1-Q4 2019

Directeur

Q1-2019

Directeur

4. Technische (wedstrijd)zaken
Activiteit
Opstarten werkgroep technisch platform.
Het ontwikkelen van nieuwe opzet voor de opmaak van
de wedstrijdagenda.
Een geïntegreerde wedstrijdagenda ontwikkelen waarbij
alle niveaus (breder aanbod) worden aangeboden.
Het ontwikkelen van een nieuwe kaatsapp
(wedstrijdagenda opnemen).
Verdere optimalisatie van de Ranking.
Herpositionering internationaal kaatsen.
Landenwedstrijden (EK/WK) versus Champions League
voor verenigingen.
Ontwikkelen van wallballbeleid, meer nadruk op
verschillende kaatsdisciplines. Wallball positioneren als
snel, hip, laagdrempelig.
In kaatsstad Franeker kaatsmuren realiseren, zowel
binnen als buiten.

Planning
2018-2020
Q1-Q4 2019

Verantwoordelijk
Directeur
Directeur

Q1-Q4 2019

Directeur

Q1-Q4 2019

Directeur

Q1-2019
Q1 2019

Portefeuillehouder
Directeur

Q1-Q2 2019

Directeur

Q1-Q2 2019

Directeur

Planning
Q1-2019
Q1-2019

Verantwoordelijk
Directeur
Kaatsacademie

Q1-Q4 2019

Kaatsacademie

Q1-Q4 2019

Kaatsacademie

Q3-2019
Q1-Q2 2019
2019

Kaatsacademie
Kaatsacademie
Kaatsacademie

Planning
Q1-2019
Q1-Q4 2019
Q1-Q4 2019

Verantwoordelijk
Directeur
Comm. Manager
Comm. Manager

Q1-Q4 2019
Q1-2019

Comm. Manager
Directeur

5. Opleiding
Activiteit
Het ontwikkelen van een opleidingsplan.
Een betere verbinding tot stand brengen tussen
schoolkaats projecten en de verenigingen.
Een betere samenwerking met de kaatsscholen
realiseren.
Themabijeenkomsten organiseren voor trainers en
scheidsrechters.
Een kaatscongres organiseren.
Aanwas nieuwe scheidsrechters door betere werving.
Opleiding internationaal trainer faciliteren.
6. Commercie
Activiteit
Het ontwikkelen van een commercieel plan.
Relatiebeheer sponsoren verbeteren.
Uitbreiden en verbeteren van het sponsoraanbod. Het
leveren van maatwerk is hierbij van belang.
De inzet van de club van 10 optimaliseren.
Realiseren hoofdsponsor TeamNL.
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11. Vaststellen Begroting 2019 - advies AV commissie begroting
▼

Realisatie
2017

Begroting
2018

Prognose
2018

Begroting
2019

Baten
Contributies
Abonnementen
Wedstrijdbaten
NOC*NSF
Subsidie verstrekkers
Sponsoring en advertenties
Opbrengst kaatsballen/bondsartikelen
Overige inkomsten
Rente
Totaal Baten

177.955
54.132
49.905
110.407
50.089
312.605
22.176
12.550
533
790.352

171.956
0
60.555
101.861
58.139
294.930
24.000
8.600
2.000
722.041

167.882
0
56.155
101.861
57.000
316.430
24.000
8.600
500
732.428

158.000
0
60.950
100.000
62.000
316.155
24.000
11.600
500
733.205

Lasten
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Organisatie (kantoor en commissie) kosten
Kosten communicatie, promotie en representatie
Opleidingen
Trainings- en wedstrijdwezen
Sportsimulering
Kostprijs kaatsballen/bondsartiekelen
Wall Ball
Totaal Lasten

257.897
27.761
135.827
150.436
22.194
123.790
22.055
17.089
50.577
807.625

253.500
26.954
142.450
124.102
32.500
116.139
23.200
21.250
54.455
794.550

253.500
28.394
142.450
122.488
32.500
118.161
23.200
21.250
55.321
797.264

263.200
28.500
154.000
94.500
28.500
103.500
23.200
21.200
30.500
747.100

Resultaat voor bijzondere baten en lasten

-17.273

-72.509

-64.836

-13.895

8.159

-20.000

-20.000

0

Resultaat na bijzondere baten en lasten

-9.114

-92.509

-84.836

-13.895

Opname bestemmingsreserves
Opbouw bestemmingsreserves
Mutatie bestemmingsreserves

32.758
23.250
9.508

71.108
3.750
67.358

80.083
6.250
73.833

10.000
6.250
3.750

394

-25.151

-11.003

-10.145

Bijzondere baten en lasten

Resultaat
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Toelichting begroting 2019
Tijdens de ALV van maart 2018 is er een negatieve begroting goedgekeurd van € 25.151. Met daarbij de
doelstelling van een neutraal resultaat voor de jaren 2019 en 2020. Het besluit om de Keats! structureel 4
maal per jaar gratis naar alle leden te sturen en de organisatie van het incidentele evenement EK Kaatsen in
augustus 2018 heeft een grote invloed op het resultaat van de begroting 2018.
Het jaar 2018 ontwikkeld zich positiever dan de goedgekeurde begroting. De Prognose voor 2018 is negatief
ongeveer € 11.000. Dit is dus € 15.000 beter dan begroot. De oorzaak is een combinatie van factoren maar de
grootste is de extra bijdrage van FB Oranjewoud voor de Keatswike en de Keatsstêd die we hebben
ontvangen.
De basis voor de begroting is de ontwikkeling van de laatste jaren inclusief huidig boekjaar. Naast de gratis
Keats! en de ontwikkeling binnen wallball hebben we ook te maken met de volgende ontwikkelingen en
investeringen:
 € 25.000 => we willen onze verouderde website vervangen en daarbij investeren in een app. (2019 €
25.000 en 2020 € 25.000)
 € 10.000 => voorstel vanuit de contributiewerkgroep: bevriezen seniorenniveau op € 16,54 voor 2019 en
ontwikkelen naar gebruiker betaald waar mogelijk.
Om het resultaat van 2019 op een acceptabel niveau te krijgen zijn zowel in de baten als in de lasten een
aantal targets opgenomen. Op basis van de ontwikkelingen in 2019 is het mogelijk dat we andere
(beleids)keuzes maken, dit betekent dat targets kunnen schuiven binnen de gehele resultatenrekening. Het
doel blijft uiteraard het begrote resultaat.
Resultaat
We hebben van 2014 tot en met 2016 goede resultaten geboekt waardoor we bepaalde bestemmingsreserves
hebben kunnen opbouwen. In 2017 hebben we gebruik gemaakt, en in 2018 gaan we gebruik maken van de
diverse bestemmingsreserves. De opnames uit de bestemmingsreserves sluiten aan bij de uitgangspunten van
deze bestemmingsreserves.
Voor 2018 verwachten we een negatief exploitatieresultaat (=resultaat voor opname en opbouw van
bestemmingsreserves), door opnames vanuit de bestemmingsreserves wordt het uiteindelijke resultaat in 2018
minder negatief.
De begroting 2019 komt uit op een negatief resultaat van € 10.145.
Ontwikkeling Eigen Vermogen
De KNKB houdt vast aan een continuïteitsreserve van € 325.000.

realiteit
Prognose
31-12-2017 31-12-2018
Algemene reserve
Continuïteitsreserve
Bestemmingsreserves
Totaal Eigen Vermogen

81.311
325.000
172.238
578.549

Begroting
31-12-2019

70.308
325.000
98.405
493.713

80.453
325.000
94.655
500.108

Baten
Contributies
Met ingang van 2016 werken we met een vast contributiebedrag in de resultaten. Dit bedrag ligt op een
bedrag van € 178.000 en wordt gewijzigd op het moment dat de bandbreedtes, die zijn afgesproken in de ALV
van november 2015, worden overschreden.
In 2016 en 2017 hebben de verenigingen en de KNKB te maken gehad met een dalend aantal leden. Dit
dalend aantal leden heeft o.a. te maken met maatschappelijke ontwikkelingen, de verandering van het
contributiestelsel en het besluit van een aantal verenigingen om hun lidmaatschap bij de KNKB op te zeggen.
Dit heeft invloed op het contributiebedrag van de seniorenleden. Ondanks dat de ontwikkeling nog binnen de
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afgesproken bandbreedte valt, is besloten voor 2018 het bedrag per seniorlid gelijk te laten aan vorig jaar
(seniorlid blijft € 16,54, jeugdleden € 10).
In 2018 is gestart met een werkgroep om het huidige model te evalueren en indien nodig aan te passen of
volledig te wijzigen. De conclusie van de werkgroep is dat het huidige systeem in de basis een goed systeem
is, maar dat we wel moeten ontwikkelen naar een systeem met als basis de gebruiker betaald. Dit kan niet
met onmiddellijke ingang omdat de organisatie er nog niet klaar voor is. Quik wins zullen wel worden
gerealiseerd. Voor 2019 wordt ook besloten tot het bevriezen van de € 16,54 per seniorlid. Dit heeft een
negatief effect van bijna € 10.000.
Abonnementen
In 2017 is het besluit genomen om het bondsorgaan Keats! gratis 4 keer per jaar naar alle leden te sturen. We
willen hiermee de directe communicatie vanuit de bond verbeteren. Abonnementen zijn hiermee vervallen.
Wedstrijdbaten
Onder wedstrijdbaten vallen voornamelijk de bijdragen vanuit de verenigingen en de licentiebijdrage van de
kaatsers. Zoals al eerder vastgelegd verminderen we stapsgewijs de bijdrage vanuit de verenigingen aan
wedstrijdkosten van de KNKB, zoals bijvoorbeeld de kosten van de masseurs.
Subsidieverstrekkers
De bijdrage vanuit het NOC*NSF ligt voor 2019 iets lager dan het niveau van 2018. De bijdrage voor de
kleinere bonden blijft in volgende jaren ongeveer op het niveau van 2018. De basis van de bijdrage komt meer
te liggen op wat betekent de bond voor de sport.
We krijgen al een aantal jaren een vast bedrag van de provincie Fryslân en de gemeente. Door middel van
evenementsubsidie proberen we de incidentele bijdrages te verhogen. Bovendien willen we door een hogere
en betere inzet richting het bestuur van de provincie en de nieuwe gemeente Waadhoeke, het vaste bedrag
voor de komende jaren verhogen.
Sponsoring en advertenties
Het driejarig contract met onze hoofdsponsor FB Oranjewoud bestaat uit een vaste bijdrage en een flexibele
bijdrage op basis van taakstellingen. In de begroting 2019 is uitgegaan van dezelfde bedragen als in 2018.
De lijn die we de afgelopen jaren hebben ingezet voor het behoud van bestaande sponsoren en het vinden
van nieuwe sponsoren gaan we doorzetten naar 2019.
De ontwikkeling van de advertenties in de Keats! zetten we door naar 2019.
Advertenties op het led-scherm tijdens de PC wordt ook in de begroting 2019 weer meegenomen.
Opbrengst bondsartikelen
De opbrengst van de bondsartikelen kent een stabiel karakter. We zetten deze bedragen dus voort in de
begroting 2019.
Overige inkomsten
In de overige inkomsten zitten een aantal componenten waar ook een kostencomponent bij hoort. O.a.
schoolkaatsprojecten, huur kaatshal door derden en de vergoeding van de boarding. We zetten deze
bedragen voort in de begroting 2019.
De boost die we de laatste jaren hebben gegeven aan het opleiden van trainers, door middel van het gratis
opleiden tot trainer, gaan we niet meer op dezelfde manier voortzetten. Vanaf 2019 gaan we weer een eigen
bijdrage in rekening brengen. Dit leidt niet gelijk tot een volledige dekking van de kosten. Er zal worden
onderzocht of er mogelijkheden zijn bij het NOC*NSF voor een extra bijdrage.
Rente
Op basis van de ontwikkeling in 2018 is ook een lager bedrag aan rente opgenomen in 2019.
Lasten
We hebben een aantal targets opgenomen om een aantal kosten te verlagen, bijvoorbeeld o.a. Keats!
automatisering, commissies, wedstrijdkosten en wallball.
Personeelskosten
Voor de personeelskosten is in de begroting 2019 een toename opgenomen i.v.m. de periodieke verhogingen
volgens de cao-sport (WOS) en door rekening te houden met een algemene (inflatie) stijging.
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Huisvestingskosten
De stabiele ontwikkeling in de huisvestingskosten wordt doorgezet naar 2019.
Organisatiekosten
De post organisatiekosten is een combinatie van o.a. kantoorkosten, automatiseringskosten, kosten van
commissies en contributies/verzekeringen. Door efficiënter en effectiever te werken proberen we constant
deze kosten te verlagen, we hebben hier een aantal targets opgenomen.
Van de totale verwachte investering van € 50.000 in de website en een app zit er in de begroting 2019 €
25.000 opgenomen.
Kosten communicatie, promotie en representatie
De beslissing om de Keats! gratis 4x uit te geven heeft een groot structureel resultaat verlagende invloed op
de resultaten voor het eerst in 2018. We hebben in 2018 het resultaat van de Keats! minimaal weten te
verbeteren. Op basis van deze ontwikkeling en de evaluatie is besloten om in de begroting van 2019 een
resultaatsverbeteringstarget op de Keats! mee te nemen van € 25.000 (advertenties verhoging of kosten
verlaging). We blijven de ontwikkeling ook op financieel gebied monitoren.
In de representatiekosten zitten de kosten die we maken ten behoeve van onze sponsoren. Deze kosten
blijven belangrijk om voldoende inkomsten vanuit sponsoring te generen.
Kaatsacademie en opleidingen
Om de verenigingen beter van dienst te kunnen zijn de activiteiten via de kaatsacademie geïntensiveerd. We
blijven dit voortzetten in 2019.
De kosten voor het opleiden tot kaatstrainer zijn in de begroting 2019 aangepast naar de ontwikkeling van de
laatste jaren.
Wedstrijdkosten
In de wedstrijdkosten zijn o.a. opgenomen de kosten voor de diverse NK’s de Keatswike,
scheidsrechterskosten en klassementsprijzen.
Door het organiseren van de Keatswike worden kosten beperkt en inkomsten verhoogd, dit zetten we door in
de begroting van 2019.
Het aantal scheidsrechters loopt terug waardoor ook de inzet van scheidsrechters bij wedstrijden terug loopt
en daarmee de wedstrijdkosten.
In de prijzen is een target opgenomen, dit is een onderdeel van het onderzoek naar het hele prijzenbeleid.
Sportstimulering
In dit onderdeel vallen de schoolkaatsprojecten en de federatiebijdragen. Deze worden voortgezet in de
begroting 2019.
Kostprijs bondsartikelen
De kosten van de bondsartikelen kent een stabiel karakter. We zetten deze bedragen dus voort in de
begroting 2019.
Wallball
Wallball bestaat uit de onderdelen Internationaal en Muurkaatsen. Binnen Internationaal vallen activiteiten
zoals een jeugd EK en de Champions League (Largues). Het muurkaatsen bestaat o.a. de Dutch open en alle
andere muurkaatsactiviteiten. Genoemde onderdelen zijn verwerkt in de begroting 2019.

Bijzondere baten en lasten
De hoogte van het Regen/wedstrijdfonds is op dit moment hoger dan het maximum dat nodig is. Om het te
kort in de ontvangen contributie te compenseren, wordt deze bestemmingsreserve verlaagd naar een
acceptabel niveau.
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Advies AV-commissie begroting
ALGEMEEN
De algemene vergadering van de KNKB (verder: 'AV') heeft in haar vergadering van 31 maart 2016, op
voorstel van het hoofdbestuur (verder: 'HB'), de AV-commissie Financiën ingesteld (verder: 'de Commissie').
Bij het besluit van de AV zijn de taak, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Commissie als volgt
geformuleerd:
-

op mandaat van de AV toetst en beoordeelt zij de begroting van de KNKB en overlegt daaromtrent
met het Hoofdbestuur en zo nodig past het Hoofdbestuur de begroting aan;
zij adviseert de AV schriftelijk over de begroting;
de begroting van het Hoofdbestuur en het advies van de AV-commissie Financiën worden tegelijkertijd
aan de AV gepresenteerd;
desgewenst licht de AV-commissie Financiën haar advies over de begroting op de AV mondeling toe;
de AV-commissie Financiën neemt kennis van de jaarrekening;
de AV-commissie Financiën kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan het Hoofdbestuur over
financieel gerelateerde onderwerpen.

Voor wat betreft het juridisch kader waarin de AV-commissie Financiën zich beweegt zijn van belang de
statuten van de KNKB. Meer concreet artikel 18 lid 1 daarvan, waar is bepaald:
"Het hoofdbestuur is na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten die betrekking hebben op het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het
sluiten van overeenkomsten waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een derde verbindt. Voor het aangaan van alle andere
overeenkomsten en het maken van kosten is de jaarbegroting leidend. Deze wordt op voorstel van het
hoofdbestuur door de algemene vergadering vastgesteld."
Het besluit tot instelling van de Commissie is genomen in verband met de wens om voortaan niet twee maal,
maar een maal een AV te houden. Daarbij is de najaarsvergadering komen te vervallen en vervangen door
regioberaden, terwijl de voorjaarsvergadering is gehandhaafd.
Volgens de haar toegekende taak dient de Commissie de begroting te toetsen en te beoordelen. Zij overlegt
daarover met het HB en adviseert daarover het HB. De eerste begroting die op deze wijze door de Commissie
is getoetst en beoordeeld is die voor het boekjaar 2017. Thans ligt ter beoordeling en toetsing voor de
begroting voor het boekjaar 2019.
De eerste vraag is waaraan de Commissie de begroting toetst, oftewel welk toetsingskader zij aanhoudt. Die
vraag heeft de aandacht van de Commissie gehad.
Zij ziet in het algemeen de volgende toetsingsgronden:
a. is de begroting cijfermatig juist; kloppen de tellingen en is zij cijfermatig in evenwicht (in onze woorden:
'cijfermatige toetsing');
b. is de begroting, marginaal getoetst, rechtmatig; worden de middelen, marginaal getoetst, rechtmatig
verkregen en besteed (het laatste op basis en met inachtneming van de statuten en de daarop
gebaseerde besluiten en reglementen) (in onze woorden: 'rechtmatigheidstoetsing');
c. is de begroting, naar algemene boekhoudkundige beginselen, prudentieel; leidt de begroting tot een
overschot of een – deugdelijk verklaarbaar en tijdelijk – tekort, zijn langdurige verplichtingen gedekt
met bestendige ('lange termijn') inkomsten, zoals korte termijn verplichtingen met korte termijn
inkomsten, zijn inkomsten voorzichtig (laag) begroot en kosten voorzichtig (hoog) begroot e.d. (in onze
woorden: 'prudentiële toetsing');
d. is de begroting, marginaal getoetst, doelmatig; worden de kosten actief beheerst, worden middelen
gericht en efficiënt ingezet (in onze woorden: 'doelmatigheidstoets');
e. wordt, marginaal getoetst, met de begroting uitvoering gegeven aan vastgesteld en geldend beleid (in
onze woorden: 'beleidsmatigheidstoets');
f. is de begroting transparant; is zij goed te volgen en te begrijpen voor de leden, zodat deze de keuzes
van het HB kunnen volgen, het vertrouwen in het HB daardoor wordt versterkt en discussie en
gedachtebepaling in de AV wordt vergemakkelijkt; wordt de drieslag 1) analyse feitelijke
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omstandigheden en ontwikkelingen, 2) daarop bepaald beleid en 3) feitelijke activiteit met de
begroting inzichtelijk gemaakt ('transparantietoets').
Nota bene: om praktische redenen heeft de Commissie deze toetsingsgronden zelfgekozen definities
gegeven. De bedoeling daarvan is dus niet geweest om aan te sluiten bij de elders aan dergelijke of
soortgelijke definities (begrippen) gegeven inhoud. Mocht dat bij voortschrijdend inzicht verwarrend zijn, dan
moeten de zelfgekozen definities worden aangepast, want voor de Commissie telt de feitelijke omschrijving
van haar taken.
De Commissie meent de begroting aan de punten a., b., c. en d. te kunnen toetsen, waar aangegeven
marginaal. Dat laatste houdt in dat de toetsing zich beperkt tot de hoofdlijnen, zoals die in de begroting
worden gepresenteerd.
Zo worden bijvoorbeeld geen onderliggende stukken opgevraagd en getoetst. Er wordt dus uitgegaan van de
juistheid van de door het HB in de begroting opgenomen gegevens. Het is de taak van het HB om de juistheid
en volledigheid daarvan te verifiëren. Het is de taak van de accountant dan wel, de door de AV daartoe met
inachtneming van de statuten (artikel 19) te benoemen financiële commissie, om, achteraf bij gelegenheid van
de behandeling van de jaarrekening, een en ander in het kader van zijn/haar onderzoek te toetsen.
De Commissie meent de begroting niet aan de punten e. en f. te kunnen toetsen. Wil toetsing aan punt e.
kunnen plaatsvinden, dan zullen op zijn minst de beleidspunten waaraan getoetst moet worden duidelijk
moeten zijn, liefst door vermelding in de begroting, en zodanig concreet moeten zijn, dat toetsing ook
daadwerkelijk mogelijk is. Idealiter kunnen de leden zich hierover zelf een mening vormen.
Er is daar een verband met de onder f. bedoelde toetsing. De Commissie is van mening dat de begroting aan
waarde zou winnen, indien zij zodanig zou worden ingericht, dat de leden deze transparantietoets zelf zouden
kunnen verrichten. De Commissie adviseert het HB dat te doen.
Voor de goede orde: de Commissie ziet voor zich geen rol bij het toetsen van het beleid van het HB als
zodanig, zoals dit zich manifesteert in de begroting. Het HB bestuurt en bepaalt het beleid, niet de Commissie.
Dit alles uiteraard met inachtneming van de bevoegdheden van de AV. Eventuele beleidsvraagstukken dienen
door het HB te worden opgenomen met de AV, niet met de Commissie. Daar is de Commissie niet voor.
De Commissie is van oordeel dat het bovenstaande toetsingskader nog steeds voldoende actueel en
adequaat is en hanteert dat daarom ook ten aanzien van de begroting 2019. Wel heeft de – verdere –
verantwoording en toelichting door het HB van de blijkens de begroting gemaakte keuzes de aandacht van de
Commissie gehad.
Toets begroting 2019
De Commissie heeft de begroting 2019 onderzocht en getoetst aan- en beoordeeld in het licht van de punten
a tot en met d.
Bij deze toetsing heeft de Commissie in het bijzonder stilgestaan bij de toenemende afhankelijkheid van
sponsorinkomsten, de dalende contributie-inkomsten en de meer algemene ontwikkeling aan de kostenkant.
Het HB heeft de laatste jaren aanzienlijk geïnvesteerd in het werven en behouden van sponsoren en dat
resulteert voor 2019 en volgende jaren in een stabiele inkomsten stroom. Keerzijde is echter dat de
afhankelijkheid van sponsorinkomsten toeneemt. In 2019 bedragen de sponsorinkomsten circa 45% van de
totale baten van de KNKB. De oorzaak hiervan ligt mede in de afname van contributie-inkomsten. In 2017 is
hiervoor nieuw beleid afgesproken, maar door dalende ledenaantallen is dit beleid in 2018 weer losgelaten.
De Commissie is van oordeel dat de KNKB op langere termijn gebaat is bij een meer gelijkwaardige
e
e
e
samenstelling van baten (1/3 deel vanuit leden, 1/3 deel subsidies en 1/3 deel sponsoring) en onderschrijft
dan ook het plan van het HB om het contributiebeleid opnieuw te onderzoeken (KNKB jaarplan 2019, blz 4).
De Commissie heeft met instemming gelezen dat in begroting een kostenreductie van € 50.000 ten opzichte
van het huidige uitgavenpatroon is ingeboekt. Uit toelichting van het HB is gebleken dat het hier voornamelijk
targets betreft om bestaande zaken anders te organiseren waardoor een kostenreductie ontstaat. Het zal
duidelijk zijn dat het welslagen van deze targets van groot belang is voor de gezonde financiële huishouding
van de KNKB. De Commissie acht het daarom van groot belang dat het HB concreet stuurt en toezicht houdt
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op het daadwerkelijk realiseren van de kostenreductie. Alleen dan is het mogelijk om het verlies in 2019 te
beperken en vanaf 2020 weer een op ‘nul’ sluitende begroting te presenteren.
De Commissie beveelt overigens, zoals ook in haar advies ten aanzien van de begroting van 2017 en 2018,
aan om de transparantie van de begroting te vergroten, zodat de leden zich omtrent de beleidsmatigheid
daarvan beter een oordeel kunnen vormen. Dit mede in het licht van haar taakopdracht zoals hiervoor
aangegeven. Meer concreet gaat het dan om 1) de analyse van feitelijke omstandigheden en ontwikkelingen,
2) het daarop bepalen van beleid en 3) daaruit voortvloeiende activiteit. Met name kan dit de beeldvorming
omtrent bijzondere posten faciliteren. De Commissie heeft met instemming gelezen dat het HB in het
beleidsplan en jaarplan meer aandacht voor dit punt heeft gehad en raadt het HB aan om daarmee de
komende jaren verder te gaan.
Advies
Met inachtneming van het vorenstaande geeft de Commissie positief advies aan de AV met betrekking tot de
door het HB voor het boekjaar 2019 voorgestelde begroting. Dit advies is voorafgaand aan het begrotingsjaar
(2019) met het HB gedeeld, met de aantekening dat er aandachtspunten zijn. Deze aandachtspunten zijn, in
lijn met hoe ze in 2018 met het HB zijn besproken, in het onderhavige advies verwoord.

Januari 2019
De AV-commissie Financiën:
Janny Hijlkema
Douwe de Boer
Albert Jan Nauta
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12. Voorstellen aan de vergadering
A. Voorstel verdeling vrije-formatiewedstrijden en uitnodigingswedstrijden dames en heren
hoofdklasse (KV Bolsward)
Om reden:
- de instroom van jonge talenten naar de hoofdklasse te bevorderen doordat zij gemakkelijker kunnen
wennen aan het niveau
- de uitnodigingswedstrijden op te waarderen
- dat het puntenklassement thans hoofdzakelijk wordt bepaald door vrije-formatiewedstrijden (voor het
seizoen 2019 staan bij de heren slechts vijf uitnodigingswedstrijden gepland)
wordt voorgesteld onderstaande bijlage L) aan het Kaatsreglement toe te voegen:
L) Evenredige verdeling uitnodigings- en vrije formatiewedstrijden Dames en Heren hoofdklasse
Met ingang van het kaatsseizoen worden het aantal uitnodigingswedstrijden en vrije-formatiewedstrijden
evenrediger verdeeld.
Dames:
Met ingang van het seizoen 2020 is de verhouding tussen het aantal uitnodigingswedstrijden en vrijeformatiewedstrijden 50-50.
Heren:
- Met ingang van het seizoen 2020 is de verhouding tussen het aantal uitnodigingswedstrijden en vrijeformatiewedstrijden 30-70;
- Met ingang van het seizoen 2021 is de verhouding tussen het aantal uitnodigingswedstrijden en vrijeformatiewedstrijden 50-50.
Praktische uitvoering:
Alle afdelingen die een Hoofdklassewedstrijd organiseren geven aan het Bondsbureau door wat voor soort
wedstrijd (uitnodiging of vrije-formatie) zij het komende seizoen wensen te organiseren.
Indien het quotum voor het aantal uitnodigingswedstrijden in enig jaar niet wordt gehaald vindt er een
openbare loting plaats waarbij wordt bepaald welke afdeling verplicht wordt een uitnodigingswedstrijd te
organiseren. Afdelingen die het vorig jaar een uitnodigingswedstrijd hebben georganiseerd en nu een vrijeformatiewedstrijd wensen te organiseren zijn van deze loting vrijgesteld.
Het is vanzelfsprekend dat afdelingen die een afdelingswedstrijd organiseren van deze regeling zijn
uitgezonderd.
B. Voorstel voor opwaardering van de door-elkaar-loten wedstrijden (Sjirk de Wal Dronrijp)
Invoering 2020
In het huidige ranking systeem zien we een aantal punten naar voren komen die aanscherping verdienen o.a.
:
- onderwaardering van de Door-elkaar-loten wedstrijden (te weinig wedstrijden, te veel afmeldingen);
- de wedstrijden hebben geen waarde voor de ranking
- jeugdig talent blijft nu hangen.
Doel van de onderstaande voorstellen:
Door-elkaar-loten wedstrijden opwaarderen door deelname van alle hoofdklassers.
Het toekennen van punten voor de ranking;
De kwaliteit van het kaatsen stimuleren;
Aantrekkelijkheid voor publiek en organiserende vereniging verhogen.

Voorstel 1
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De kaatser/sters die in de stand van de ranking in aanmerking komen voor de VF hoofdklasse partij staan
automatisch op de lijst van de Door-elkaar-loten wedstrijden.
Voorstel 2
Door-elkaar-loten partijen worden weer belangrijk; ze leveren punten op voor de ranking.
Toelichting
Voorstel 1
Niveau van de Door-elkaar-loten wedstrijden gaat omhoog.
Verenigingen die een Door-elkaar-loten wedstrijd organiseren krijgen ook de hoofdklasse kaatsers/sters op
het veld.
Voorstel 2
Nader moet worden vastgesteld hoe de punten toekenning gaat geschieden. Gedacht kan worden aan
startpunten met daarnaast alleen punten voor de prijswinnaars of alleen startpunten.
C. Voorstel voor een aangepaste ranking ter verbetering van het kaatsen (Sjirk de Wal Dronrijp)
Invoering 2020
In het huidige ranking systeem zien we een aantal punten naar voren komen die aanscherping verdienen
o. a.:
- te veel en te grote schommelingen tijdens het seizoen;
- onderwaardering van de uitnodigingswedstrijden (te weinig wedstrijden, te veel afmeldingen);
- jeugdig talent blijft nu hangen.
Doel:
De kwaliteit van het kaatsen stimuleren;
Minder grote schommelingen tussen deelname aan hoofd- en eerste klas wedstrijden;
e
Langer duidelijkheid over deelname in de hoofdklasse cq 1 klasse. Zowel voor de kaatser/ster als voor het
publiek;
De doorstroming van de talenten stimuleren;
Een duidelijk en eerlijk systeem.
Aanpassing van het ranking systeem
Per cyclus 4 VF partijen en 2 DEL partijen. Dus per cyclus 6 partijen.
Bij aanvang van een cyclus start de puntentelling voor die cyclus.
Promotie/degradatie aan het einde van elk cyclus:
De eerste 8 (6) parturen blijven op de hoofdklasse; de nummers 9 en 10 ( 7 en 8) degraderen.
e
De nummers 1 en 2 van de 1 klas promoveren.
Toelichting
Geeft parturen die promoveren de kans te acclimatiseren in de hoofdklasse. Jonge talenten kunnen wennen
aan het niveau en nemen deel aan de DEL wedstrijden. Een gestuurde loting bij de DEL partijen zal dit zeker
stimuleren. Bij de Heren partuur 1, 2 en 3; bij de dames 1 en 2 van de ranking.
Geeft weer spanning inzake promotie en degradatie ook voor het publiek.
e
e
Kaatser/ster heeft eerder duidelijkheid of hij/zij kaatst op de Hoofdklasse of 1 klasse (of 2 klasse).

D. Geïntegreerde wedstrijdagenda KNKB en Federaties met een bijpassende
organisatiestructuur. Zie voorstellen hoofdbestuur.
E. Prijzenbeleid, voorstel verminderen aantal prijzen (KV Bolsward) en het verhogen van het
prijzengeld bij de dames (KV Makkum). Zie voorstellen hoofdbestuur.
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F. Voorstel aanpassing eenlingen beleid jeugd (Sjirk de Wal Dronrijp / KV Berlikum)
Invoering 2019
Huidige situatie:
- Een eenling is een speler die voor zijn huidige vereniging geen afdelingswedstrijden kan kaatsen,
omdat hij geen partuur van minimaal twee personen kan vormen.
Toelichting:
Er is naast de eenling geen andere speler die aan de volgende twee eisen voldoet:
de speler wil meedoen aan afdelingswedstrijden;
de speler kan de opslagafstand halen, ook al betreft het een speler uit een lagere leeftijdscategorie.
Gewenste situatie:
- Elk kaats(t)er kan (een keer) meedoen aan de belangrijkste wedstrijd(en) in zijn/haar eigen- of
bovenliggende categorie: NK, Freule, Ald Meiers
Aantal en soort Afd. wedstrijden in 2019:
Welpen:
1 afd. wedstrijd + opstap.
Iedereen kan meedoen, dus dispensatie is niet vereist
Pupillen:
4 Afd. wedstrijden + opstap, NK
Dispensatie mogelijkheid gewenst
Schooljeugd: 3 Afd. wedstrijden + opstap, NK
Dispensatie mogelijkheid gewenst
Meisjes:
5 Afd. wedstrijden + opstap, NK, Ald Meiers, Rev. A.M.
Dispensatie mogelijkheid gewenst
Jongens:
6 Afd. wedstrijden + opstap, 2 Afd. wedstrijden (Wier en Franeker),
NK, Freule, 2 Afd. Uitn. (Harlingen en Rev.Freule:16 partuur)
Dispensatie mogelijkheid gewenst.
Aanvulling Eenlingen Beleid Jeugd
- Dispensatie voor maximaal 1 kaats(t)er per partuur;
- De kaats(t)er mag aangeven voor welke vereniging hij/zij wil kaatsen; wel blijven voldoen aan de
voorwaarde: aangrenzende postcode;
- De latende vereniging mag in die categorie geen afdelingspartuur afvaardigen.
- Indien in de onderliggende categorie wel een KNKB kaats(t)er: dan geen dispensatie.
Toelichting
- Afdelingswedstrijden moeten geen VF wedstrijden worden;
- Dispensatie moet niet regel zijn maar uitzondering.

G. Voorstel deelname meerdere parturen aan NK, Freule en Ald-Meiers (Vvv Menaam / Sjirk de Wal
Dronrijp)
Invoering 2019
Huidige situatie:
- Bij de jeugdcategorieën zijn er verenigingen die meerdere parturen afvaardigen naar een
afdelingswedstrijd van de betreffende jeugdcategorie;
- Deze verenigingen steken vaak veel energie in het jeugdkaatsen wat resulteert in meerdere goede
kaats(t)ers die in aanmerking komen voor een afdelingspartuur;
- Op de afdelingswedstrijden mogen er meerdere afdelingsparturen van een vereniging meedoen;
- Op het NK van de betreffende categorie, de Freule en de Ald Meiers partij mag echter maar 1
afdelingspartuur per vereniging worden afgevaardigd;
- Jeugdleden die wekelijks meedoen aan diverse (afdeling)wedstrijden, maar die niet zijn geselecteerd
e
voor het 1 afdelingspartuur van de betreffende vereniging, mogen op de belangrijkste wedstrijd(en)
van het jaar niet meedoen;

Algemene vergadering 14 maart 2019

pagina 38

-

Verenigingen met meerdere afdelingsparturen zorgen op enkele afdelingswedstrijden voor een
complete lijst met voldoende parturen.

Gevolg:
- Kaats(t)ers van verenigingen die veel jeugdleden hebben worden “gestraft” voor de actieve aanpak
van het jeugdkaatsen bij deze verenigingen;
- Deze kaats(t)ers wordt de mooiste wedstrijd(en) van het jaar ontnomen, terwijl ze er vaak net zo hard
voor trainen als de overige deelnemers in de betreffende categorie;
- Jeudkaats(t)ers kunnen gedemotiveerd worden van de huidige regelgeving m.b.t. de NK’s, de Freule
en de Ald Meiers partij.
Voorstel:
- Aan het NK van de jeugdcategorieën, de Freule en de Ald Meiers partij mogen door een vereniging
meerdere parturen worden afgevaardigd;
- In elk partuur dat een vereniging afvaardigt moet minimaal één kaatser/ster zijn opgenomen uit de
betreffende categorie;
- Tijdens de partij mag alleen een vervanging in een partuur plaats vinden door een kaatser/ster die die
dag niet op de wedstrijdlijst staat vermeld (vervangingsregel).
Voordelen:
- Beloning voor kaats(t)ers om door te zetten in het kaatsen;
- Beloning voor verenigingen die actief zijn in het jeugdkaatsen;
- Een NK, Freule en Ald Meiers partij met een open karakter en meer parturen;
- Een NK, Freule en Ald Meiers partij met de beste kaats(t)ers.
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12. Zienswijze hoofdbestuur op ingebrachte voorstellen verenigingen
Algemeen:
Allereest is het bondsbestuur zeer content met het kritisch en actief meedenken van de betreffende
verenigingen. Ons doel om de kaatssport hiermee te verbeteren is wederzijds.
Bij ingebrachte voorstellen is het van groot belang om het ‘probleem’ inzichtelijk te maken. Daarna volgt een
discussie en wordt gekeken naar de impact. Hierna kan worden nagedacht over de te nemen maatregelen en
kunnen concrete en uitgewerkte voorstellen worden gedaan.
Meerdere van de ingebrachte voorstellen raken elkaar -of sterker nog- zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden. Het bestuur is van mening dat we met een nieuwe evenwichtige wedstrijdagenda waarmee de
verstorende elementen (aantal parturen, onbeperkt/beperkte wedstrijden, doordeweekse wedstrijden en het
type wedstrijd in aanloop voor de PC) voor de ranking worden opgelost, de ingebrachte voorstellen ook
grotendeels overbodig zijn. Momenteel zijn we druk bezig met deze nieuwe evenwichtige wedstrijdagenda, het
zou zonde zijn dat we nu maatregelen gaan nemen die dit proces niet ten goede komen.
Proces:
Onderstaande onderwerpen zijn getoetst op de regioledenberaden. De ontvangen reacties van de
verenigingen heeft het bestuur meegewogen in zijn voorstellen.
1. Wedstrijdagenda
A. Evenredige verdeling vrije formatie-wedstrijden en door elkaar loten (del) wedstrijden dames en heren
hoofdklasse.
Zienswijze hoofdbestuur:
- Het bestuur is, conform het voorstel, ook van mening dat er een betere verdeling van bovenstaande
wedstrijden moet komen.
- Het bestuur stelt voor om een verdeling van 20:10 te hanteren. Het bestuur volgt hiermee het advies
van de ‘groep Arum’.
- Het bestuur stelt voor om deze evenwichtige verdeling in een nieuw op stellen wedstrijdagenda voor
2020 in te voeren.
- De organiserende verenigingen rouleren bovengenoemde wedstrijden. Dit betekent dat de betreffende
verenigingen 1x in de 3 jaar een DEL wedstrijd organiseren.
- Het bestuur (bondsbureau) heeft mandaat om volgens dit schema e.e.a. uit te voeren. Er zal geen
loting plaatsvinden. Uiteraard kan het bondsbureau desgevraagd de roulatieschema’s openbaar
maken.
- Een verdeling van 50-50 geeft een zeer grote verstoring op de huidige ranking.
- Een verdeling van 50-50 geeft een verstoring op de gestuurde loting.
- Een verdeling van 50-50 maakt een cyclus van 8 wedstrijden als plaatsingsinstrument voor de PC
onmogelijk.
- Over het algemeen hebben verenigingen en publiek voorkeur voor vrije formatie wedstrijden.
B. Opwaardering van de door elkaar loten wedstrijden
Zienswijze hoofdbestuur:
- Het bestuur is, conform het voorstel, ook van mening dat ranking kaatsers automatisch op de
wedstrijdlijst voor door elkaar loten (del) wedstrijden worden geplaatst. Momenteel is de afmeldings
mogelijkheid die nodig is bij dit systeem in onderzoek (technisch en financieel).
- Het bestuur kan zich niet vinden in de koppeling van de del wedstrijden met de ranking
(puntensysteem). De ranking is enerzijds bedoeld om objectief vast te stellen op welk niveau je kaatst
en anderzijds is het bedoeld om plaatsing voor de PC te realiseren. De PC is een vrije formatie
wedstrijd en hiermee is het bestuur van mening dat de ranking dan ook uitsluitend op vrije formatie
wedstrijden moet zijn gebaseerd.
- De ranking is oorspronkelijk niet bedoeld om te gebruiken ter stimulans van deelname. Naar mening
van het bestuur kun je deelname niet afdwingen. Vrijheid voor de kaatser (de kaatser staat centraal) is
hierbij eveneens een argument.
- In de huidige ranking is opgenomen dat de 2 beste resultaten van een partuur geldig zijn in de
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toekenning van punten, Hiermee heeft de koppeling van punten aan del wedstrijden bij afwezigheid
van een kaatser geen effect.
Het gemiddeld aantal afwezigen is bij reguliere wedstrijden geen probleem (mede gezien de redenen
van afwezigheid). Bij doordeweekse wedstrijden (met name bij de dames) is wel een probleem
zichtbaar.
Eén van de uitgangspunten die door de KNKB wordt nagestreefd is dat de kaatser centraal staat. De
kaatser wordt gestimuleerd zoveel mogelijk op het kaatsveld te staan en er wordt gepoogd de kaatser
zo lang mogelijk te behouden voor de wedstrijdsport. Wanneer een kaatser een deel van het seizoen
moet/wil laten schieten dan zijn daar mogelijkheden voor.

C. Voorstel voor een aangepaste ranking ter verbetering van het kaatsen
Zienswijze hoofdbestuur:
- De uitgangspunten van de ranking zijn: objectief, transparant, eigen prestatie en de kaatser centraal
stellen.
- De ranking wordt gebruikt om te bepalen op welk niveau de kaatser speelt
- De ranking wordt gebruikt als plaatsingsinstrument voor de PC.
- Te veel en te grote schommelingen tijdens het seizoen is een perceptie. Onderstaand de statistieken
(heren):
Jaar
Top 10
10-20
Totaal cycli
2016
1,18
1,25
1,39
2017
1,35
1,21
1,58
2018
1,41
0,93
1,47

-

Een dynamiek van 1,0 betekent een gemiddeld na één weekend. 1 partuur van een lagere naar een
hogere klasse en omgekeerd.
Dynamiek (bandbreedte) is het aantal schommelingen (vanuit een klasse naar een hogere/lagere
klasse) na een weekend. De maximale schommeling is het aantal plaatsen (omhoog of omlaag) in
95% van alle gevallen.
Een definitie van schommelingen zou op zijn plaats zijn. Over welke schommel grootte en
schommelfrequentie hebben we het?
De huidige ranking geeft juist ruimte voor instroom.
Het aantal junioren kaatsers op topniveau is substantieel.
De bestaande ranking bestaat bij voorkeur uit een cyclus van 8 wedstrijden en een gestuurde loting.
Wat is de onderbouwing van een promotie/degradatie regeling? En welk probleem gaat deze
maatregel oplossen?
Het verder beperken van de schommelfrequentie zal de doorstroming niet bevorderen. Er zal een
toename van een langdurig verblijf op een ongewenst niveau optreden.
Het bestuur stelt voor om het ingediende voorstel niet te bekrachtigen. Het bestuur zal de ranking
verder optimaliseren door de verstorende elementen (doordeweekse wedstrijden, beperkte en
onbeperkte wedstrijden, het aantal deelnemende parturen en de soort wedstrijden in aanloop naar de
PC) aan te pakken. Bovendien zal er meer aandacht komen voor de uitleg (communicatie) van de
ranking ter bevordering van het draagvlak.

D. Geïntegreerde wedstrijdagenda met een bijpassende organisatiestructuur
Zienswijze hoofdbestuur:
- Het afgelopen jaar is herhaaldelijk met alle federaties gesproken. De situatie per federatie is erg
verschillend, maar over de hele linie is het zeker een punt van grote zorg. Alle uitkomsten zijn met de
federaties besproken. Tevens is het herhaaldelijk -op hoofdlijnen- besproken tijdens de
regioledenberaden.
- Het bestuur heeft al jaren de nadrukkelijke wens om ook de breedtesport te faciliteren.
- Kaatsen op alle niveaus en in elke regio zou vanzelfsprekend moeten zijn.
- De KNKB heeft meerwaarde voor verenigingen en individuele leden.
- Het bestuur stelt voor om met ingang van 2020 één geïntegreerde kaatsagenda samen te stellen.
- Onder de 12 federaties vind een herindeling plaats. Er ontstaan 5 regio’s (4 in Fryslân en de FBA) met
een bestuur en een duidelijke taak/functie omschrijving.
- De uitvoering (praktijk) wordt in 2019 in overleg met de huidige federaties en de aangesloten
verenigingen vastgesteld en implementatie zal in 2020 zijn.
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2. Prijzenbeleid
E. Het verminderen van het aantal prijzen
Het verhogen van het prijzengeld bij de dames
Zienswijze hoofdbestuur:
- Al jaren is het prijzenbeleid punt van discussie. De meningen van de verschillende verenigingen lopen
enorm uiteen.
- Moet de bond het prijzenbeleid reglementeren (verplichten)? De organisatie en hiermee de kosten
liggen bij de verenigingen. Het bestuur is van mening dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
(met behulp van richtlijnen) bij de verenigingen past.
- Het bestuur wil ondernemerschap en eigenaarschap richting de verenigingen stimuleren.
- Het bestuur wil specifieke onderwerpen die de verenigingen in hoge mate raken ook onder de
verantwoordelijkheid van de verenigingen brengen.
- Het bestuur stelt voor om in te stemmen met bovengenoemde voorstellen met de kanttekening om dit
niet meer reglementair voor te schrijven maar op te nemen in de richtlijnen.
- Onderstaande tabellen worden vervolgens opgenomen in de richtlijnen. In rood staan de wijzigingen
aangegeven.
- Bij de categorie Welpen en Pupillen worden geen geldprijzen verstrekt. De richtlijn betreft een
minimale waarde.
Afhankelijk van het aantal parturen wordt onderstaand aantal prijzen toegekend
Aantal
parturen

Aantal prijzen
poulekaatsen

Aantal prijzen wedstrijden
zonder verliezersronde

Aantal prijzen wedstrijden
met verliezersronde
Winnaars
Verliezers

4

2

6

2

2

2

1

3

2
2 (bij de dames 3)

2
2

1
1

9 t/m 12

3

3

2, 1 (jeugd 2)

13 t/m 16

4 (2 x 3e prijs)

4 (2 x 3e prijs)

2, 1 (jeugd 2)

17 t/m 24

3

3

2 (jeugd 3)

25 t/m 32

4 (2 x 3e prijs)

4 (2 x 3e prijs)

2 (jeugd 4)

7
8

Huidige richtlijn prijzen jeugd

Categorie
Welpen (t/m 9)
Verliezersronde
Pupillen (10-11)
Verliezersronde
Schooljeugd (12-13)
Verliezersronde
Meisjes / jongens
Verliezersronde

Luxe voorwerpen/
sieraden/ bijzondere Waardebonnen
Eretekens
herinneringen
/ geld
Medailles
Ja
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
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Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja

Nee
Ja
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Richtlijnen bij
geldprijzen
e
e
e
1
2
3
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
€ 12,00 € 9,50 € 7,00
€ 5,75 € 4,50 € 3,50
€ 14,00 € 12,00 € 9,50
€ 7,00 € 5,75 € 4,50
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Huidige richtlijn prijzen senioren:

Categorie

Luxe voorwerpen/
sieraden/ bijzondere
herinneringen

Waardebonnen/
geld

Waarde geldprijzen
1e

Heren hoofdklasse
Afdeling
Heren hoofdklasse
Vrije formatie +
uitnodiging
e

2e

3e

Ja

Ja

Reglement minimale waarde
€ 75
€ 50
€ 25

Ja

Ja

€ 120

Heren 1 klasse
Senioren
Dames hoofdklasse
Senioren

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

Junioren
Heren 30+
Heren 50+

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

€ 80

€ 40

Afspraken minimale waarde
€ 60
€ 40
€ 20
€ 45
€ 30
€ 15
€ 60
€ 40
€ 20
€ 30
€ 20
€ 10
Richtlijnen
€ 45
€ 30
€ 15
€ 30
€ 20
€ 10
€ 30
€ 20
€ 10

Voorstel nieuwe richtlijn prijzen senioren:

Categorie

Luxe voorwerpen/
sieraden/ bijzondere
herinneringen

Waardebonnen/
geld

Waarde geldprijzen
1e

Heren hoofdklasse
Afdeling
Heren hoofdklasse
Vrije formatie +
uitnodiging

2e

3e

Herk.r.

Ja

Ja

Reglement minimale waarde
€ 75
€ 50
€ 25
N.v.t.

Ja

Ja

€ 120

€ 80

€ 40

N.v.t.

Heren 1 klasse
Heren 2e klasse
Dames
hoofdklasse
Dames 1e klasse

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Afspraken minimale waarde
€ 90
€ 60
€ 30
N.v.t.
€ 45
€ 30
€ 20
N.v.t.
€ 90
€ 60
€ 30
N.v.t.

Ja

Ja

€ 45

Junioren heren
Junioren dames
Heren 30+
Heren 50+

Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja

€ 45
€ 30
€ 30
€ 30

e
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€ 30
€ 20
Richtlijnen
€ 30
€ 15
€ 20
€ 10
€ 20
€ 10
€ 20
€ 10
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€ 15
N.v.t.
€ 10
N.v.t.
N.v.t.

F. Aanpassing eenlingenbeleid
Zienswijze hoofdbestuur:
- Het bestuur kan zich vinden in de visie in het ingebrachte voorstel.
- De toetsing van de aanvraag wordt op het bondbureau uitgevoerd. Genoemde criteria in het
ingebrachte voorstel zijn al opgenomen in de bestaande procedure.
- De afgelopen jaren zijn onderstaande aantallen ingediend:
2015: 13 aanvragen, 13 gehonoreerd
2016: 28 aanvragen, 24 gehonoreerd
2017: 21 aanvragen, 21 gehonoreerd
2018: 24 aanvragen, 23 gehonoreerd
- Het bestuur stelt voor om onderstaande uit het reglement (in rood aangegeven) aan te passen.
Reglement:
Hoofdstuk V

Wedstrijden

Artikel 1
Organisatie
1. Wedstrijden kunnen worden georganiseerd door het hoofdbestuur en de verenigingen. In bijzondere
gevallen kan het hoofdbestuur een organisatie die geen lid is van de KNKB toestemming verlenen voor
het houden van een wedstrijd. De organisatie is dan gehouden tot naleving van dit reglement; voor de
vereniging dient in dat geval te worden gelezen ‘organisatie’.
Het organiseren van wedstrijden heren hoofdklasse geschiedt onder door het hoofdbestuur, in overleg
met de verenigingen, vast te stellen criteria.
2.

3.

De volgende wedstrijden kunnen worden gehouden:
a. afdelingswedstrijden: wedstrijden waarbij de parturen worden gevormd uit spelers van één vereniging;
Ter aanvulling van een afdelingspartuur mag eenmaal gebruikgemaakt worden van een speler die als
eenling is toegewezen aan de vereniging.
b. uitnodigingswedstrijden: wedstrijden waarvoor de spelers op hun functie in het partuur of als volledig
partuur worden uitgenodigd;
c. vrijesamenstellingswedstrijden: wedstrijden waarbij de spelers vrij zijn in de samenstelling van het
partuur;
d. wedstrijden door elkaar loten: wedstrijden waarbij de spelers door loting tot een partuur worden
geformeerd.
Aan een wedstrijd moeten ten minste acht parturen deelnemen. Het hoofdbestuur kan wedstrijden laten
plaatsvinden met een kleiner aantal parturen.

Bijlage K) Deelname eenling aan afdelingswedstrijden
(geldt voor de jeugdcategorieën en de categorieën junioren dames en junioren heren).
Definitie:
Een eenling is een speler die voor zijn huidige vereniging (in zijn eigen categorie) geen afdelingswedstrijden
kan kaatsen omdat hij geen partuur van minimaal twee personen kan vormen.
Toelichting:
Er is naast de eenling geen andere speler die aan de volgende twee eisen voldoet:
- de speler wil meedoen aan afdelingswedstrijden;
- de speler kan de opslagafstand halen, ook al betreft het een speler uit een lagere leeftijdscategorie.
Welke vereniging:
- Een eenling kan voor een afdeling kaatsen aangrenzend aan zijn huidige postcode conform de
gebiedsindeling KNKB (zie bijlage F).
- De latende vereniging dient de andere vereniging te benaderen met het verzoek of de betreffende
speler voor die vereniging mag uitkomen.
Randvoorwaarden:
- De speler die van deze regeling gebruikmaakt, mag per seizoen maar voor één afdeling uitkomen.
- Beide verenigingen moeten schriftelijk akkoord zijn met de overstap. Van beide verenigingen dienen
twee leden van het bestuur het verzoek te ondertekenen. Hiermee stelt de latende vereniging vast dat
het om een eenling gaat. De nieuwe vereniging geeft aan dat de eenling welkom is.
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-

De status van eenling geldt voor één wedstrijdseizoen. Voor een volgend seizoen kan opnieuw een
aanvraag worden gedaan.
De vereniging geeft vóór 15 april van het wedstrijdseizoen aan voor welke vereniging een eenling
kaatst.

Toelichting:
Er dient gebruik gemaakt te worden van het KNKB-aanvraagformulier eenlingenbeleid.
G. Deelname meer parturen per vereniging op NK’s, Freule en Ald Meiers
Zienswijze hoofdbestuur:
- Het bestuur kan zich vinden in de visie aangaande bovengenoemd voorstel.
- Het vervangingsbeleid dient reglementair aangepast te worden, dit zal generiek opgenomen worden in
het reglement.
- Het bestuur kan het zich bij een dalend aantal deelnemende parturen niet permitteren zich te blijven
funderen op uitsluitend kwaliteit en hiermee kaatsers uitsluiten.
- De kaatser staat centraal, deelname stimuleren is hierbij wenselijk c.q. noodzakelijk.
- De meningen van de verenigingen zijn verdeeld, de Freule en Ald Meiers hebben begrip voor de
kijkrichting maar zijn vooralsnog tegen.
- Oog voor traditie en de exclusiviteit van de Freule en Ald Meiers zijn meegewogen in het voorstel.
- Het bestuur stelt voor om het voorstel aan te nemen met dien verstande dat dit geldt voor de NK’s
gedurende de komende 2 jaar (2019-2020). Hierna volgt een evaluatie en worden de mogelijkheden
voor het toepassen (2021) van dit beleid bij de Freule en Ald Meiers onderzocht.
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