
Notulen Algemene Jaarvergadering 2019 
KV. De Twa Dorpen D.I.O.S Sexbierum-Pietersbierum 
Vrijdag 8 maart 2019 in de kantine van de Lytse Trije. 
 
Aanwezig Bestuur:  
D.Seerden, F.Ennema, S.Zijlstra, M.Anema, R.Tolsma, E.Jellema, E.de Vries, P. Bos. 
 
10 leden aanwezig, vermeld op de presentielijst. 
Theo Draijer namens de Federatie aanwezig. 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Z, Korell, J.vd Walt, J.D. Gerbranda, F.v Dijk, A.Grijpma R.v.d Veen, M Goodijk. 
 
 
1 Opening: 
Voorzitter Désirée Seerden heet een ieder van harte welkom.  
Ze maakt excuses voor het niet op tijd verschijnen van de Boppeslach. 
Auke Swart heeft de in Memoriam gemaakt, 1 minuut stilte voor de overledenen. 
 
2.Mededelingen en ingekomen stukken: 
Verder niets van belang voor nu. 
 
3. Verslag Algemene Vergadering 2018: 
Vraag van A.Post: Er zouden nog 4 sponsordoeken binnen gehaald worden.  
Dit is overgedragen aan de sponsorcommissie de betreffende had hier geen tijd voor de 
sponsorcommissie is hier dan ook mee bezig. Verder de notulen van 2018 goedgekeurd. 
 
4.Financieel verslag 2018: 
Onze nieuwe penningmeesters Rianne Tolsma en Marieke Anema stellen zichzelf nog even voor aan 
de leden. Ze zijn na de AV van vorig jaar in het bestuur gekomen. A.Hartman en J.D.Gerbranda 
hebben dit jaar de kascontrole gedaan, na een paar aanpassingen werd het verslag goedgekeurd 
door beide mannen. A.Hartman heeft 2 jaar erop zitten en wordt opgevolgd door A. Post.  
Een vraag van A.Post hoe het zit met het straatkaats budget of dat ergens nog bij inzit? Dit is niet 
bekend en wordt nagevraagd bij de straatkaats commissie 
Het jaar 2018 werd positief afgesloten. 
 
6.Begroting 2019: 
Romy v.d. Veen int de contributie nu zelf, dus contributie lager ingeschaald. 
Vorig jaar actie van de Coöp dus nu lager ingezet. 
De AED en de entree aanpakken vorig jaar geweest, dus nu minder begroot. 
 
7.Bestuurszaken: 
Aftreden van E.Jellema en E.de Vries, De voorzitter bedankt ze voor hun inzet. 
Toetredend: Rigtje Kloosterman en Marieke de Vries. 
Rigtje neemt de taken van Esther over en Marieke komt in de jeugdcommissie welke we achter de 
schermen aan het organiseren zijn. 
 
 
 
Pauze. 
 
 



8: Federatiezaken: 
Eedse vertelt hier nog over: er zitten 3 man nu in het bestuur en Theo Draijer is hier vanavond 
aanwezig vanuit dit bestuur.  
Vraag van A.Post aan T.Draijer: Hoe concreet is de samenvoeging? 
Er zijn nu 12 federaties in Friesland de KNKB wil naar 5 regio’s. Dit is nu nog niet aan de orde maar in 
de loop der jaren drukt de KNKB het er waarschijnlijk wel door. 
De hoop is dat de KNKB de kaatssport via de scholen nieuw leven in gaat blazen. 
 
9. KNKB zaken: 
De KNKB heeft een aantal standpunten omschreven waar wij als vereniging over kunnen stemmen, 
dus de leden en het bestuur gaan nu de stellingen doornemen en hierover stemmen. 
Met 10 leden en 8 bestuursleden zijn er 18 stemmen te verdelen. 
 
A Verdeling vrije formatie hoofdklasse en uitnodiging d+h hfd klasse. Gelijk trekken of zo laten? 
   18 stemmen voor gelijktrekken 0 voor zo laten. 
B voorstel opwaardering DEL: 
Stelling 1 Automatisch op de lijst 
 18 voor en 0 tegen  
Stelling 2 punten voor ranking meetellen 
18 voor en 0 tegen 
C aanpassing ranking ter verbetering van het kaatsen 
18 voor en 0 tegen. 
D geïntrigeerde wedstrijdagenda  
Dit is een onduidelijk punt niet gestemd. 
E. prijzenbeleid gelijktrekking mannen en vrouwen 
18 voor en 0 tegen  
F. voorstel aanpassing eenlingen beleid. 
18 voor en 0 tegen. 
G deelname meerdere parturen aan NK. Freule Ald Meijers  
17 voor en 1 tegen. 
Tot zover de stemming. 
 
10.Overige commissies: 
Jeugdcommissie: Achter de schermen zijn we bezig om een jeugdcommissie op te zetten. 
Sponsorcommissie: Freerk is contactpersoon vanuit het bestuur.  
Jan Douwe Gerbranda, Pieter v.d. schoot en Tjeerd Jukema zitten nu in deze commissie. 
Er zijn nog 4 doeksponsors nodig. En er zijn meer wedstrijdsponsors gevonden. 
Materialen/Veld commissie: Simon neemt het woord, het Hok is opgeruimd, Het veld was erg droog 
afgelopen jaar, maar dankzij onze vrijwilligers en de beregening het mooiste van Friesland. 
Nl-doet komende zaterdag wordt benut om de vlaggenmasten op te knappen en de bosschages aan 
te pakken. Er mogen geen schapen meer op het veld. Er komen nieuwe ballen en proppen.  
Kleding commissie: Nieuwe trainingspakken zijn onderweg, vorig jaar een nieuwe sponsor voor 6 jaar 
gevonden maar de kwaliteit was slecht van de pakken dus in overleg nieuwe besteld, Op kosten van 
de leverancier helaas waren ze niet op tijd voor de av. De oude trainingspakken krijgen een tweede 
leven in Gambia. 
 
 
 
 
 
 
 



11.Rondvraag: 
Vraag van A.Post wanneer komt de wedstrijdagenda? 
Die kom top de site van de week en in de Boppeslach die volgende week of die week erop wordt 
bezorgd. 
L.Brandsma:  
De grondplaten in de hoeken zitten grote pennen op, dit is niet meer verantwoord graag hiernaar 
kijken. 
Ter aanvulling iedereen die kaatst is verzekerd via de eigen KV. dus als je niet lid bent, moet de KV 
vermelden dat het op eigen risico is. Aldus T. Draijer. 
E.de vries: 
De AVG wet Er moet van alle leden toestemming komen om je gegevens te gebruiken. Dus graag het 
formulier invullen dat met de Boppeslach meekomt en inleveren. 
F.Ennema:  
Er komt met Avc een gezamenlijk bord bij de Entree van de velden. Ook gaan we samen met AVC een 
vrijwilligers dag organiseren. Begin kaatsseizoen eind voetbal seizoen. 
DTD, AVC en dorpsbelang zijn om de tafel geweest omdat er nog een potje was  m.b.t. de kaatsmuur 
en speelattributen. Maar de speelattributen zijn nog niet goedgekeurd, vanwege de veiligheid 
moeten er gecertificeerde houtsnippers komen, L. Brandsma vult aan boomschors maar volgens 
L.Brandsma is dit inmiddels al gebeurd. En zou de keuring dus kunnen gebeuren. Er wordt navraag 
gedaan bij dorpsbelang hierover. 
Het is de bedoeling dat alle 3 verenigingen geld in een pot doen voor onderhoud.  
Mocht er geld overblijven dan iets voor de jeugd aankopen wordt er geopperd door M. Jansen. 
 
12 sluiting: 
Voorzitter Désirée roept Alexander nog naar voren deze ontvangt een bloemetje voor zijn inzet voor 
de KV. We sluiten de vergadering af met een drankje. 
 
 
Paulien Bos 


