
Notulen voorjaarsvergadering OKK 26 juni 2020 
Locatie: kaatsveld  
Aanvang: 20.00 uur  
 
 
1. Opening  
 
Verhaaltje Jacob Wietse 
 
JW opent de vergadering om 20:09 met hamerslag.  
 
 
2. mededelingen en ingekomen stukken   
AV KNKB op 19 maart 
 
3. Notulen najaarsvergadering 2019 
 
4. Jaarverslag 2019 
Johan leest het jaarverslag voor. 
 
Jacob Wietse bedankt Johan voor het schrijven en voorlezen van het prachtige jaarverslag.  
 
5. Financieel verslag 2019 van de penningmeester 
Johannes Westra: er komen nogal sponsorgelden binnen. Kan zijn dat sponsoren ook een 
klap te voortduren krijgen in verband met COVID. Is dit gewaarborgd voor in de toekomst?  
Yvonne: We hebben voor dit jaar gezegd dat er geen sponsorgelden te vragen 
Johannes Westra: En tot nu toe zijn er geen sponsoren die opgezegd  
Kobus: Beaamt dit. Geef taan dat we sponsoren niet willen belasten, daarom dit jaar de 
sponsoren vrijstellen. Alleen de VA-stichting heeft een toezegging gedaan dat ze de 
sponsoring wel doen voor 202. Ook zijn er ook een aantal andere sponsoren  
 
Jacob Wietse: de Hoofdsponsor en Jacob zijn in gesprek geweest, en na het seizoen gaan we 
verder om te tafel om te kijken welke kosten  
 
Johannes Westra: Nog even over de prijzen. De functie van de prijzen, is dat voor de kaatsers 
specifiek of is het ook als aantrekkingskracht voor het publiek bedoeld? Wordt het eventueel 
ook tijd om tering naar de nering zetten, en het iets zuiniger aan doen wat betreft deze 
post? 
 
Jan Hoogland: Maar als prijzen ook bedoeld zijn om publiek te trekken, dan moet je toch niet 
zuiniger zijn?  
 
Johannes Westra: Jij bent erbij betrokken Jan, wellicht kun jij het onderzoeken. Maar mijn 
vraag/opmerking is: Hebben de prijzen effect op het niveau van kaatsen? de 
bezoekersaantallen? op andere onderdelen van organisatie? Wellicht handig om dit te 
onderzoeken. Willen we de uitgave vanwege de status van de prijzen op hetzelfde niveau 
houden? Maar heeft dat zin? Kijk er eens naar. 
 



6. Verslag kascommissie over 2019 en benoeming nieuw lid 
 Albert Nauta en Reintsje van der Schaaf zijn in maart bij Yvonne geweest.  
Reintsje doet het woord. Ze hebben alles kritisch bekeken. Yvonne heeft alles dik voor 
elkaar. Nergens punten te vinden wat niet klopt. Ze hebben handtekening gezet en goed 
gekeurd. Compliment voor Yvonne  
 
7. Begroting 2020 
Lolke Jan Dijkstra: het zal uiteindelijk voor dit jaar totaal anders zijn.  
Yvonne: Ja de begroting is al gemaakt  
Haaije Westra: Wel inkomsten geen uitgaven?  
 
Johannes Westra: het is toch raar om een negatieve begroting voor het jubileumjaar te 
hebben. Dus vandaar ook net mijn opmerking, kijk daar eens naar.  
 
Jacob: er is eerder besloten om te investeren en hopen dat zich dit later uitbetaald. Want 
het zou zonde zijn als we straks geen VA-dagen hebben maar wel een dikke bankrekening.  
 
Johannes: toch nog eens kritisch naar kijken, want het stijgt per jaar. En hier valt naar mijn 
mening winst te behalen. Bijvoorbeeld moeten alle 3 prijzen Friese paarden zijn? Kan 
natuurlijk op een gegeven moment ook zo zijn dat de bodem van de spaarpot in zicht komt.  
 
8. Vaststellen contributie 
De contributie voor 2020 blijft gelijk. Geen enkel probleem. Iedereen gaat akkoord met het 
(alsnog) vaststellen van de contributie.  
 
Jacob wil nog even inhaken op punt van Johannes. De Friese veulens zijn publiekstrekkers. 
Dus daar willen we in investeren. En wat Jacob aangeeft is dat de kosten van de fietsen de 
afgelopen jaren naar beneden is gegaan.  
 
Pauze  
 
9. Bespreking voorstellen A.V. van de KNKB 
 
Ranking koppelen aan d.e.l. wedstrijden  
Jacob Wietse geeft aan dat hij het zelf eigenlijk niet snapt.  
Johannes Westra: Het geeft dus aan dat het ranking systeem niet helemaal werkt voor het 
kaatsen  
Jacob: ja we zijn van mening dat het niet helemaal waterdicht is. Er zijn meerdere 
voorstellen gedaan om het te verbeteren. Zo ook dit voorstel. Er zitten zoveel haken en ogen 
aan  
Albert: vroeger had je ‘ yn it fjoer fan it spul’, dan kon je je eigen partuur benadelen als je de 
1e prijs won.  
Jacob: Dat is ook een punt die de KNKB heeft meegenomen in de beoordeling.  
Stemming voor voorstel Sjirk de wal: niemand.  
 
Jan hoogland: wat is de toekomst van het kaatsen, dat er meer vrije formatie wedstrijden 
gehouden worden? Want dat zou je verwachten als de DEL niet aantrekkelijk word 
bevonden door de kaatsers.  



Misschien een onlogische vraag geeft hij aan.   
Jacob Wietse: Ik snap de vraag, maar ik heb er geen antwoord op.  
Lolke Jan: het is om de kaatsers naar een hoger niveau te tillen.  
Johannes Westra: Jan heeft nooit gekaatst, dat is jammer.  
Jan: Maar ik heb de Gripe gewonnen in de jeugd.  
Johannes Westra: moeten wel bestaan blijven, en degene die talent hebben moeten daar 
aan mee kunnen doen  
Jacob: waar het om draait is dat kaatsers op vakantie gaan omdat ze geen zin hebben in DEL, 
en dat wil de KNKB niet. Aan de andere kant, worden er dan kaatsers naar voren geschoven 
die dan even kunnen proeven hoe het is om op een hoger niveau te kaatsen.  
 
Opstapwedstrijden bij afdelingswedstrijden jeugd 
 
Aanvulling Johan, als je geen afdeling hebt, dan sta je er naast. Met een opstapwedstrijd kun 
je altijd kaatsen. Zo heeft hij ook de kans gekregen omdat hij in Damwoude in zijn jongere 
jaren ook geen afdelingspartuur had.  
 
Gea: hoe kan de deelname hoger zijn? Deelname aantal blijft toch gelijk?  
Lolke: op regiobijeenkomst waren er geluiden van verenigingen om de opstap makkelijker te 
maken. De opzet was dat de eenlingen etc voor de tweede wedstrijd in te laten stromen als 
zij zich opgeven. Dat wordt dan gezien als de verliezersronde, waarin 1 punt te verdienen 
valt. Kunnen we niet iets creëren zodat de eenlingen ook 3 punten kunnen verdienen? Want 
als je heel goed bent, wordt je nooit kampioen. En daardoor is het idee ontstaan dat 
eenlingen (of de 4de man) in een partuur voor de KNKB kan kaatsen.  
 
Ina Dijkstra: De eenling kaatst als afdeling KNKB, niet voor hun dorp.  
Lolke Jan: Dat klopt.  
Kobus van Schepen: Hoe ziet zo’n afdelingswedstrijd er dan uit? Hetzelfde, allen nu kunnen 
eenlingen ook mee doen.  
Johan: in het verleden moet je opnieuw loten, maar nu kun je dat van te voren al doen. 
Reintsje: KNKB partuur doet gelijk mee? Ik ben een beetje pessimistisch, want als je een 
goede kaatser bent en alleen wat prut balkeerder om je heen hebt, dan kun je je beter 
alleen op geven.  
Jacob: maar dan moet je je wel registreren als eenling. Dus als 4de maat, die nooit afdeling 
kan kaatsen, die kan zich los opgeven ja. Maar je kunt  
 
Lolke Jan Dijkstra: het komt er op neer, Dronrijp heeft een voorstel gedaan om de opstap 
weer te introduceren, terwijl de opstap nooit is weg geweest.  
 
Gestemd om de pilot te doen: iedereen is voor. 
 
Statuten KNKB 
 
Douwe Wijning: is het ook voor junioren?  
Jacob: ja voor alle kaatsers, ook jeugd.  
Stemming: Het merendeel van de aanwezigen stemt voor.  
 
Merendeel stemt voor. 



Johannes Westra: Maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. 2/3 van de afdelingen 
moeten straks wel op de vergadering aanwezig zijn.  
 
V 
Oane Krikke: hoe zit het met de dorpen Goutum Huizum?  
 
Johannes Westra: grote gebiedsindeling, dus de gemeente groter, dus de organisatie wordt 
bij de kaatsvereniging neergelegd.  
Jacob: ja zoals de gemeentekampioenschappen van scholen. Alles wordt naar ratio verdeeld.  
 
Addendum Huizum en Goutum  
Jacob leest dit addendum voor.  
 
Johannes Westra: gaat om algemeen belang: dit is eigen belang, dus niet doen.  
Stemming:  
 
Herdefiniëring van de categorieën Tekst Jacob 
Douwe: Dit geldt alleen mits de Freule niet door gaat? Want anders is de situatie anders.  
 
Lolke: ook de jongste categorie veranderd. De welpen wordt een jaar verlengd.  
Manon: eerste jaar pupil gaat weer terug.  
Niet als ze volgend jaar beginnen te kaatsen.  
 
Lolke: Alles schuift een jaar op. De stap naar de 1ste klas is hopelijk wat kleiner.  
Johan: moet het of mag het.  
Lolke: het mag. Als je wel al op 17 jarige leeftijd 1ste klas kaatsen, dan kan dat.  
Douwe: hoe komt het met junioren competitie?  
Lolke: dat gaat gewoon door. Dat is 4 wedstrijden.  
Het gaat puur om de categorie jongens langer te laten kaatsen.  
Hendrik: het verschil met de jongste junior is ook kleiner met de senior.  
 
Voor:  
 
Albert: voordat je bij volgend punt verder gaat, er moet nog een nieuw lid komen voor de 
kascommissie.  
Jacob: daar kom ik zo meteen terug.  
 
 
 
10. Bestuursverkiezing:  
Periodiek aftredend en herkiesbaar: Steven Hogendorp, Jacob Wietse Dijkstra en Sybe 
Schaaf 
Applaus voor goedkeuring wordt gegeven door de aanwezige leden.  
 
Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: Sjoerd  Tussentijds aftredend: Yvonne Boterhoek en 
Age Tromp. 
Age wordt als eerst naar voren geroepen  
Age krijgt een bloemetje met VVV-bon.  



Sjoerd wordt naar voren geroepen  
Sjoerd krijgt een bloemetje met VV-bon en een bordje van Makkumer aardewerk. 
Yvonne wordt naar voren geroepen  
Yvonne krijgt een bloemetje met VV-bon en een bordje van Makkumer aardewerk. En zij 
wordt, met instemming van de aanwezigen, uitgeroepen tot lid van verdienste.  
 
De taak van penningmeester wordt door Sybe Schaaf overgenomen. 
 
 
Esther Bontekoe en Arie Bottinga zijn bereid verklaard om het bestuur te versterken. 
 
 
11. Bestuurszaken 2020 
Sybe vraagt of er vrijwilligers zijn voor de kascommissie. Anneke is beschikbaar. Reintsje 
wordt bedankt voor haar hulp 
Manon wordt naar voren geroepen voor de jeugdcommissie.  
Paar kritische punten. Zandloper, jongste jeugd mooie opkomst. Kinderen voortgezet 
onderwijs zijn weinig kaatsers. Zit veel potentie in het dorp.  
Proberen kinderen actiever te benaderen.  
In trainingsaanbod, bij veel kinderen zit veel potentie, komt niet goed tot uiting. Regulieren 
aanbod voor basisschool aangepast meer trainers. Ilse heeft bij wintertrainingen in de zaal 
gast lessen gegeven.  
De corona tijd heeft positief effect. Vrijwilligers hebben meer tijd. Reintsje staat voor de 
groep. Thys legt op maandagmiddag perken klaar. Jan Volbeda, Corina de Vries, Hendrik, 
Former. In Doarp en Sport staan alle vrijwilligers 
Topgroep voor de jongste jeugd is niet 
Groeien naar jong JDV. Kinderen gezocht uit andere dorpen met niveau. Een training 
beschikbaar voor kinderen uit andere dorpen zodat er op niveau getraind kan worden.  
Jelle en Theo de Vries sponsoren 
Er zijn al nieuwe leden binnen, 12 nieuwe leden. Er wordt geprobeerd nog een wedstrijd te 
organiseren. Sjouke is nieuw in de jeugdcommissie.  
 
 
Ledenwedstrijd mogen weer van KNKB. Bestuur probeert 
Originele programma wordt doorgeschoven naar 2021 
Jubileumpartij op oude kaatsveld wort nog verkaatst. NK jongens is aangevraagd. 
Autoschade Posthuma heren en dames 1 e klas  
Van Aismadagen worden in 2021 gekaatst. 
Hopelijk nog afsluiten dit jaar met de Gripe.  
Jan Hoogland in combi met sponsorcommissie brochures gemaakt, liggen er een aantal ter 
inzage. 
In overleg met sponsorcommissie geen bijdrage vragen. Middels brief op de hoogte gesteld. 
Er wordt nog een sponsor  
De kantine zal in nieuwe kleuren gezet worden.  
Volgende week donderdag mag er weer een pilsje gedronken worden in de kantine.  
De materialencommissie is druk geweest, blokjes zijn opnieuw in de lak gezet. Op de 
onderkant staan de sponsors vermeld.  
Zaterdag 4 juli a.s. .vanaf 9 uur klusjesdag op het kaatsveld, alle handen zijn welkom.  



 
12. Rondvraag 
Douwe: wanneer KNKB belt om een wedstrijd te organiseren. JW: hangt van de wedstrijd af, 
zal dan een beslissingen genomen moeten worden.  
Reintsje: wedstrijden, zou voor de jeugd prettig zijn om in het najaar nog een paar keer een 
wedstrijd te kaatsen. JW: KNKB is bezig met het samenstellen van een nieuwe agenda. In 
samenwerking met Manon wordt gekeken wat er mogelijk is.  
Janna: volgende week vrijdag gaat genachtkaatst worden.  
Johannes: twaalf parturen? JW gaat er wel vanuit.  
Albert : de Gripe gaat wel of niet door? Van Aismadagen niet. De kermis wel door laten 
gaan? JW: de kermis bij de Gripe vragen is een goed punt en wordt meegenomen.  
 
 
 
13. Sluiting  
 22.40 uur de vergadering wordt gesloten JW bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid. 
Graag samen proosten op 125 jaar OKK. Alle gezondheid.  
 


