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Notulen jaarvergadering K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën d.d. 22 maart 2019 
 

Aanwezig bestuur:  Wobbe Kooistra, Anne Bertus v.d Meulen, Gerard v.d Meer, Annigje v.d Meulen,      
                                   Alex v.d Woude en John v Vilsteren  
Aanwezige leden: Ereleden Wiebe Stelwagen en Doekele Kiestra, Lammert Visser, Durk-Jan Zantema,   
                                   Dicky de Vries, Sjoerd Stelwagen, Fokko en Doete Kooistra, Oeltsje v.d Woude,  
                                   Pieter Siesling, Jeroen de Vries, Jan Zantema, Sjouke de Boer, Ruerd Veldhuis,                                                                                         
                                   Cornelis Timersma en Sjoukje, Piety Veldhuis. 
Voorzitter:                 Wobbe Kooistra 
Notulist:                    AnneBertus v.d Meulen 
                          

 
 
1. Opening / vaststellen agenda 
 
Om 20.00 opent voorzitter Wobbe Kooistra 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: Jan Teitsma, Bouke Veenstra en Berend Raap 
Hanny Wiarda en Rinny v Zuiden 
Er zijn geen vragen gekomen over de beschrijvingsbrief van de KNKB. 
    
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. 16 maart 2018 
 
De notulen waren te downloaden via de website.  
Geen op/aanmerkingen en hierbij ter kennisgeving aangenomen. 
 
5.  Jaaroverzicht 2018 
 
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. 
Hoogtepunt van het seizoen was natuurlijk de oplevering en opening van de kaatsmuur.  
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! 
Verder geen op/aanmerkingen, het jaarverslag zag er keurig uit. 
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6.          Financieel verslag 2018 
 
Het financieel jaarverslag 2019 wordt door Gerard toegelicht. Hij geeft uitleg over de inkomsten en uitgaven van 
het afgelopen seizoen. E zijn er financieel iets op achteruit  gegaan, mede door de aanschaf van een nieuwe 
muziekinstallatie en uitgaven t.b.v de kaatsmuur.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.  
Gerard wordt bedankt voor het financiële verslag.  
 
7.         Verslag kascommissie 

 
Ruerd Veldhuis en Dicky de Vries hebben de kascontrole gedaan en de financiën zijn akkoord bevonden .  
Wobbe bedankt Jan en Ruerd voor hun inzet en vraagt de aanwezigen wie er zitting wil gaan nemen in de 
kascommissie voor volgend jaar. Dicky de Vries en Pieter Siesling vormen de nieuwe kascommissie. 
 
8.         Bestuursverkiezing 
 
Voorstel van het bestuur is om Janny v.d Meer als bestuurslid toe te voegen. Het voorstel wordt door de leden 
akkoord bevonden en onder luid applaus aangenomen. 
 
9.        Sponsor(en) 
 
De sponsoring van onze vereniging ziet er goed uit, Berend Raap van Alpha Trots is langs geweest om het 
eerste jaar te evalueren en hij heeft te kennen gegeven het contract tot 2025 te willen verlengen. 
Job Veldhuis en Fokko Kooistra, willen voor de duur van 3 jaar, sponsoren van de sportbroekjes zijn. 
 
10.        Jaarvergadering KNKB d.d. 14 maart 2019 
 
Janny en Alex zijn naar de ALV van de KNKB geweest, en Janny heeft hier een verslag van gemaakt. 
Het volledige jaarverslag is te vinden op de website van Wez-Wis.  
 
 
11.        Bespreking nieuwe seizoen, NK, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en zomertraining 
 
Wobbe neemt in het kort de wedstrijdagenda van de KNKB door, en vervolgens onze eigen wedstrijd agenda. 
Ook dit jaar weer een uitdagend programma, met o.a. een Dames 1ste klas vrije formatie partij, de 
Boarnsterhimpartij, een straatkaatsweek voor de jeugd en een extra ledenpartij. Verder zijn er geen 
op/aanmerkingen en kan de wedstrijdagenda definitief gemaakt worden. 
Aanvangstijden e.d. zijn conform agenda en zullen op de website geplaatst worden. 
 
12.         Kaatsmuur 
 
De plannen voor het realiseren van de kaatsmuur zijn in een ver gevorderd stadium, vergunningen en diverse 
subsidies zijn aangevraagd en de begroting is sluitend gemaakt met inkomsten uit verschillende bronnen. 
Wobbe neemt de stand van zaken door en licht e.e.a. toe aan de hand van een presentatie.  
Na oplevering van de muur is het voornemen om een feestelijke opening te organiseren met een uitleg/clinic voor 
belangstellenden. 
Opmerkingen/vragen vanuit de zaal; 
Fokko komt met de vraag of er een commissie komt voor wallball activiteiten. 
Cornelis vraagt of er ook getennist mag worden. 
Doete draagt het idee aan om muurkaatsballen uit te geven bij inleveren van hoepels van oude kransen. 
Berend stelt de vraag of het logo van Alpha Trots op de muur kan. 
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13.         Rondvraag 
 
Jan Zantema; vraagt of de website beter bijgehouden kan worden, verslagen met uitslagen e.d. 
                       Verslagen worden niet altijd aangeleverd, dit moet komend seizoen beter. 
                     ; vraagt of er iets aan de muur in de kantine gedaan kan worden. 
                       Hier zijn al plannen voor, e.e.a. moet nog afgestemd worden met Otto en stichting Dorpshuis. 
Fokko Kooistra; Is het hele jaar geblesseerd geweest en stel de vraag of er een masseuse aangesteld kan  
                          worden die de oudere kaatsers op gezette tijden even kan ‘kneden’                        
 
Verder geen op/aanmerkingen 
 
 
14.         Sluiting 
 
Om 21.05 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst. 
 
 
 
 

 


