Notulen jaarvergadering K.V. Wêz-Wis Raerd de Lege Geaën d.d. 16 maart 2018
Aanwezig bestuur:
Aanwezige leden:

Voorzitter:
Notulist:

1.

Jeroen de Vries, Annigje v.d Meulen, Alex v.d Woude, John v Vilsteren,
Gerard v.d Meer, Wobbe Kooistra, Rinny v Zuiden en Anne Bertus v.d Meulen
Erelid Wiebe Stelwagen, Lammert Visser, Jan Zantema, Sjirk de Groot,
Dicky de Vries, Sjoerd Stelwagen, Yde v.d Hem, Tsjep v.d Woude, Pieter Siesling,
Koos de Vries, Oeltsje v.d Woude, Berend Raap
Jeroen de Vries
AnneBertus v.d Meulen

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, Jan Teitsma, Durk-Jan Zantema,
Hanny Wiarda, Sjouke de Boer, B. Veenstra en Mw Lootsma.
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. 17 maart 2017

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.
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!
Jan Zantema zegt dat er veel positieve reacties waren op de huldiging van de winnaars van het NK, met name
de genodigden uit Beetgum waren blij verrast en zeer enthousiast.
Wiebe Stelwagen geeft aan dat er in het jaarverslag meer aandacht besteedt mag worden aan het gewonnen NK
door het partuur van Wez-Wis
Verder geen op/aanmerkingen, het jaarverslag zag er keurig uit.

KV Wêz-Wis Raerd/de Lege Geaën - Slingerbochten 2, 9012 DZ Raerd | +31 (0)6 508 199 15 | info@wez-wis.nl | www.wez-wis.nl

6.

Financieel verslag 2018

Het financieel verslag 2018 wordt door Gerard toegelicht, de tegoeden zijn enigszins teruggelopen. De huldiging,
extra gelden voor attenties vrijwilligers en extra kosten dorpshuis zijn hier de reden van. Ook zijn er minder
inkomsten gegenereerd uit contributie en het niet uitloten van de Poeisz sponsoractie.
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

Jan Zantema en Ruerd Veldhuis hebben de kascontrole gedaan en zeggen dat het verslag er prima uit ziet.
Jeroen bedankt Jan en Ruerd voor hun inzet en vraagt de aanwezigen wie er zitting wil gaan nemen in de
kascommissie voor volgend jaar.
Ruerd Veldhuis en Dicky de Vries worden voor het komend seizoen hiervoor aangesteld.
8.

Bestuursverkiezing

Jeroen de Vries treedt na zeven jaar af als bestuurslid/voorzitter, hij wordt bedankt voor zijn tijd en inzet die hij in
de club heeft gestoken. Jeroen is altijd zeer punctueel geweest en onder zijn voorzitterschap is alles zeer
georganiseerd verlopen. Onder luid applaus wordt hem een presentje uitgereikt. Het voorstel om Wobbe Kooistra
de nieuwe voorzitter te maken wordt door de leden unaniem aangenomen.
Tevens heeft Hanny Wiarda zich aangemeld en zij vanaf januari toegevoegd als lid van het bestuur.
Hierna neemt Wobbe als nieuwe voorzitter het ‘stokje’ en dus ook het woord over.
9.

Sponsor(en)

Hoofdsponsor Orange Gas stopt er na 3 jaar mee. Jeroen gaat de organisatie bedanken voor hun bijdrage en
gaat tevens een evaluatiegesprek voeren.
Uiteindelijk is er na vele inspanningen weer een nieuwe hoofdsponsor gevonden. Stichting Alpha Trots met
directeur Berend Raap heeft zich aangemeld om voor de komende drie jaar de hoofdsponsor van Wez-Wis te
zijn. Hierbij inbegrepen zijn nieuwe shirts voor de Afd. en d.e.l, waarvoor in overleg een ontwerp gemaakt is.
Berend krijgt het woord en geeft een korte presentatie over Alpha Trots, huishoudelijke hulp op maat verzorgd
door ZZP’ers, met als doel om meer naamsbekendheid te krijgen met name in Friesland. Hiervoor wordt een
bonusregeling van kracht en voor elke nieuwe klant aangedragen door de kaatstclub levert een bedrag van
€50,- op. De presentatie van de nieuwe shirts wordt enthousiast ontvangen door de aanwezige leden.
Hierna wordt het sponsorcontract getekend en wordt Berend nogmaals bedankt.
10.

Jaarvergadering KNKB d.d. 15 maart 2018

De jaarvergadering van de KNKB was al eerder, Wobbe en Alex waren hier als vertegenwoordigers van Wez-Wiz
bij aanwezig. Er waren geen vragen vanuit de leden gekomen n.a.v. de verzonden beschrijvingsbrief van de
KNKB. De wet bescherming persoonsgegevens is onder de aandacht gebracht, de KNKB wil een blauwdruk voor
de beveiliging.
Om iets te doen aan de terugloop van het aantal leden wil de KNKB hun beleid richting niet leden versoepelen,
zodat ook deze groep erbij betrokken kan worden. De insteek moet zijn dat kaatsen voor iedereen is, ongeacht
het niveau.
Het kaatsblad ‘Keats’ wordt voortaan gratis verstuurd naar leden met een bondsnummer.
.
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10.

Bespreking nieuwe seizoen, NK, wedstrijdagenda, competitiekaatsen en zomertraining

Data voor de NK’s zijn nog niet bekend, deze zullen zo spoedig mogelijk te vinden zijn op de website van de
KNKB.
Wobbe neemt de eigen wedstrijdagenda door, weer een uitdagend programma. Ook staat dit jaar weer de
Boarnsterhimpartij in de lijst, deze zal georganiseerd worden door Ruerd Veldhuis. Verder zijn er geen
op/aanmerkingen en kan de wedstrijdagenda definitief gemaakt worden.
Voor de trainingen voor de jeugd zijn Yde v.d Hem en Gabrielle Bouma weer bereid gevonden om dit seizoen
hiermee weer aan de slag te gaan. Samen met assistenten Kim, Foeke-Jan en zullen zij op de donderdag de
trainingen voor de jeugd gaan verzorgen.
Aanvangstijden e.d. zijn conform agenda en zullen op de website geplaatst worden.
11.

Kaatsmuur

Het idee voor de realisatie van een kaatsmuur speelt al een jaar en het bestuur is van mening om te kijken naar
de mogelijkheden. Wobbe geeft een korte presentatie en aan de hand van een 3D tekening krijgt men een
impressie hoe het eruit gaat zien. Diverse opties zijn bekeken, het plan ligt klaar en wordt verder uitgewerkt.
Het wachten is op reacties van de verschillende subsidieaanvragen en er moet een schatting gemaakt worden
wat de kosten van vergunningen e.d. zijn.
Koos de Vries vraagt waar de meeste kosten in gaan zitten, Wobbe zegt dat het betonwerk en de vloer het
duurste zijn. Het informatierapport van het geheel ligt ter inzage op tafel.
12.

Rondvraag

Wiebe Stelwagen heeft het idee om in de medaillekast miniatuurshirtjes van de shirt-sponsoren te hangen,
Trientsje kan deze eventueel wel maken. Jeroen geeft aan dat er een Wall of Fame komt in de kantine om zo
aandacht te geven aan de geschiedenis van Wez-Wis. Hoe daar invulling aan gegeven wordt volgt nog.
Jan Zantema spreekt een woord van dank uit over het initiatief van Jeroen, om het bord met de namen van
bestuursleden een update te geven.
13.

Sluiting

Om 21.39 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun komst.
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