
Notulen jaarvergadering K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën d.d. 17 maart 2017

Aanwezig bestuur: Jeroen, Annigje, Alex, Sjirk, Gerard, Wobbe en Anne Bertus 
Aanwezige leden: Lammert Visser, Jan Zantema, Jan Teitsma, Dicky de Vries, Sjoerd Stelwagen,       

            Tsjep v.d Woude, Fokko Kooistra, Sjouke de Boer, Durk Jan Zantema, 
                                               Pieter Siesling, Nico Jorritsma, Klaas v.d Meulen, Ruerd Veldhuis, Koos de Vries    

                       Wiebe Stelwagen, DB Lootsma en Jurjen Hiemstra, John v Vilsteren.
Voorzitter:                              Jeroen de Vries
Notulist:                                 AnneBertus v.d Meulen

1. Opening / vaststellen agenda

Om 20.00 opent voorzitter Jeroen de Vries de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.
De agenda punten worden doorgenomen, er vinden geen wijzigingen plaats en de agenda wordt vastgesteld.

2. Mededelingen

Afwezig met kennisgeving zijn de volgende personen: Erelid Dhr. Kiestra, Oeltsje v.d Woude, Rinny van Zuiden,  
Yde v.d Hem en Job Veldhuis.
Het zaalkaatsen op zaterdag 18 is vanwege te weinig deelname afgelast.
De jaarvergadering van de KNKB was dit jaar vroeg, Jeroen en Wobbe waren hierbij aanwezig.

3. Ingekomen stukken

De ingekomen stukken van het afgelopen jaar zijn verzameld in de map en ligt ter inzage op tafel.
Hierop waren geen op/aanmerkingen.

4.          Notulen jaarvergadering d.d. 18 maart 2016

De notulen waren te downloaden via de website. 
Geen op/aanmerkingen en hierbij ter kennisgeving aangenomen.

5. Jaaroverzicht 2016

A.B blikt kort terug op het afgelopen jaar. Net als voorgaande seizoenen was ook deze keer de wedstrijdagenda 
goed gevuld. Gemiddeld drie weekenden per maand waren er activiteiten of wedstrijden op het kaatsveld.
Daarnaast de wekelijkse trainingen voor de jeugd en het competitiekaatsen voor de verschillende categorieën.
Verder geeft hij een per maand een korte samenvatting van de wedstrijden die hebben plaatsgevonden.
Dit alles is natuurlijk mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die zich hebben ingezet om alle activiteiten 
goed te laten verlopen. Perkenleggers, Kransenmakers, Keurmeesters, Scheidsrechters, Trainers, 
Kantinepersoneel enz., enz.
Hartelijk dank hiervoor!

Wiebe Stelwagen stelt de vraag of in het vervolg de uitslagenlijsten aan het jaarverslag toegevoegd kunnen 
worden.
Dit is geen probleem en zal voortaan geregeld worden.
Verder geen op/aanmerkingen, het jaarverslag zag er keurig uit.
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6.          Financieel verslag 2016

Het financieel verslag 2016 wordt door Sjirk toegelicht, contributiegelden lopen elk jaar iets terug doordat er een 
afname is van het aantal leden. Voor de website moest er een beveiligingsupdate uitgevoerd worden en de club 
van honderd is niet gefactureerd. Hier tegenover staat een mooi bedrag wat is opgehaald met de Poeisz sponsor
actie.
Het verslag van de kascommissie en het financieel jaarverslag liggen ter inzage op tafel. 
Verder zijn er geen op/aanmerkingen en de begroting wordt akkoord bevonden. Sjirk wordt bedankt voor het 
financiële verslag. 

7.         Verslag kascommissie

Jan Zantema en Job Veldhuis hebben de kascontrole gedaan en zeggen dat het verslag er prima uit ziet. Jeroen 
bedankt Jan en Job voor hun inzet en vraagt de aanwezigen wie er zitting wil gaan nemen in de kascommissie 
voor volgend jaar.
Ruerd Veldhuis en Jan Zantema worden voor het komend seizoen hiervoor aangesteld.

8.         Bestuursverkiezing

Sjirk de Groot treedt na drie jaar af als bestuurslid, hij wordt bedankt voor zijn inzet als penningmeester, trainer 
en wedstrijdsecretariaat. Onder applaus wordt hem een presentje uitgereikt.
John van Vilsteren wordt aangenomen als nieuw bestuurslid. Gerard van der Meer zal de taak van 
penningmeester op zich nemen en AnneBertus van der Meulen het wedstrijdsecretariaat.
Jeroen de Vries geeft aan dat dit zijn laatste jaar zal zijn als voorzitter en vraagt aan de leden uit te kijken naar 
een geschikte kandidaat. Voor het komend seizoen zal is alles in ieder geval gewaarborgd.

9.        Jaarvergadering KNKB d.d. 16 maart 2017

De jaarvergadering van de KNKB was al eerder en vanuit de leden waren er geen vragen gekomen. Er is 
geconstateerd dat het niet goed gaat met het kaatsen, het ledenaantal loopt sterk terug. De KNKB gaat kijken 
wat hieraan te doen is.
Met de jeugdleden gaat het nog wel goed, maar de doorstroom naar de senioren is een probleem.
Het advies is om andere elementen toe te voegen aan de wedstrijden en samenwerking met andere 
verenigingen te  zoeken. Het Wall Ball is in opkomst, er zijn inmiddels al 9 buitenbanen en er is al een 
dorpencompetitie uitgeschreven.

Ruerd merkt op dat de vergrijzing toe neemt en dat dit ook zichtbaar is in de federaties, hier is het al noodzakelijk
dat federaties met elkaar moeten samenwerken om alles rond te krijgen.

Een algemene opmerking is dat alle verenigingen dit zelfde probleem ondervinden. Koos vraagt of de KNKB 
onderzoek doet naar deze problemen en hoe ze dat denken op te lossen. Alternatieven zoals het zachte bal 
kaatsen en het muurkaatsen worden nader onderzocht.

Ook in Raerd wordt er gekeken naar de mogelijkheden om een kaatsmuur te realiseren. 
Jeroen geeft aan dat het eenlingenbeleid wordt voortgezet en de regels worden iets aangescherpt.
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10.        Bespreking nieuwe seizoen, NK, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en zomertraining

Hoofdsponsor Orange Gas stopt per 2018 en er zal dus uitgekeken moeten worden naar een nieuwe 
hoofdsponsor.
In de loop van het nieuwe seizoen zullen potentiele kandidaten benaderd worden.
De sponsorbrief is rondgestuurd en de opbrengst hiervan valt €50,- hoger uit dan vorig jaar. 
Wiebe merkt op dat het bestuur dit goed heeft gedaan, en ook op de site blijven de sponsoren goed zichtbaar.
De jaarlijkse benadering werkt goed, maar het aantal sponsoren op de lijst loopt wel terug.

Voor de trainingen voor de jeugd is het lastig om uit onze eigen gelederen trainers te vinden. Yde v.d Hem is 
wederom bereid gevonden om door te gaan Gabrielle Bouma is van buiten aangetrokken, zodat er voor dit 
seizoen 2 trainers beschikbaar zijn. Samen met assistenten Kim, Foeke-Jan en Jente zullen zij op de donderdag 
de trainingen voor de     jeugd verzorgen. De trainingen zullen iets later beginnen, na de meivakantie.

De competitie voor de jeugd en de senioren zullen net als vorig jaar op de dinsdag en vrijdag plaatsvinden.
Het blijft lastig om de damesleden te activeren om mee te doen met het competitiekaatsen. Idee is om de oudere 
jeugdleden mee te laten doen met de competitie en de ledenpartijen.

Het concept van de jaaragenda is gereed, er zal geen ledenpartij op de vrijdag gehouden worden en het 
kaatskamp is naar aanleiding van de evaluatie eerder in het seizoen gepland. Ook is het straatkaatsen terug op 
de agenda en zijn er een tweetal KNKB wedstrijden aan Raerd toebedeeld. Het NK voor de verschillende 
categorieën zal gehouden worden conform diverse data op de agenda van de KNKB.

11.         Rondvraag

Nico Jorritsma meldt zich aan als nieuw lid en verder zijn er geen vragen.

12.         Lezing van Johannes Brandsma oftewel " De Brand "

13.         Sluiting

Na het interessante en vooral leuke verhaal vol komische anekdotes, sluit de voorzitter de vergadering en dankt 
alle aanwezigen voor hun komst. 
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