Notulen voorjaarsvergadering op 30-03-2018.
Aanwezig: 14 leden (exclusief 5 bestuursleden)
Afwezig met kennisgeving: Lubbert Dijkstra

Opening: 45e jaarvergadering, speciaal welkom voor erelid Johannes de Vries
en iets later Haite Zondervan. Arnold noemt het dat het belangrijk is de leden
bij de vereniging te betrekken maar voornamelijk trots op ons enthousiaste
bestuur met veel jeugd erin. Het kaatsbestuur verzet toch elk jaar weer veel
werk. Het wordt voor het bestuur ook steeds belangrijker hulp te krijgen van
de leden en door wat nieuwe plannen de ouders erbij te betrekken. Ook om onze leden te behouden
en nieuwe te werven hebben we onze huidige leden hard nodig.
Mededelingen:
 Dorpshuisperikelen; betrokkenheid van de leden bij ons, liefst vrijwillig maar ook wat
opgelegde taken. Dit zullen we ook gaan doen door o.a. de leden in te gaan delen bij
Federatie/KNKB partijen.
 Dit jaar bestaat de KV 45 jaar en dit willen we bij elke partij een beetje vieren.
 Pieter Veenstra blijft dit jaar ook de jeugd (2 groepen) trainen.
 Federatie bestuur telkens niet bezet, nu waarschijnlijk iemand gevonden maar anders wordt
er een vereniging aangewezen die de bestuurslid moet leveren. Inleggeld van € 3.= naar €5.=
voor de volwassenen. Aantal kaatsverenigingen zijn uit KNKB gestapt en dus ook automatisch
uit Federatie. Dit omdat het organisatorisch niet meer te regelen is en te dure partijen zijn.
Ook gaan ze naar 1 vergadering per jaar wat voorheen 2x was. Voor onze vereniging is er in
het najaarsoverleg aangegeven dat er toch behoefte is aan 2x per jaar bij elkaar te komen.
Een najaarsoverleg en in het voorjaar de jaarvergadering.
Notulen jaarvergadering 2017:
 Opmerking over de sponsorcommissie van Erik Overzet en Pascal Stam of die aanwezig zijn
en wat hier mee gedaan wordt. Wij zullen deze functie weer in eigen hand nemen en door
een nieuw bestuurslid kunnen de rollen opnieuw verdeeld worden.
 Notulen zijn akkoord bevonden.
Jaarverslag 2017:
 Egbert H. leest een gedeelte van het verslag voor van het afgelopen jaar. Zie attachment.
Financieel jaarverslag & begroting:
 Haite vraagt of het bedacht is om de contributie gelijk te houden met een inlevering op de
reserves. Wij hebben als bestuur besloten de contributie zo te laten met dit bedrag in kas. Nu
totaal geen subsidies, rente is nihil dus we boeren altijd achteruit. We vinden het belangrijk
het 45-jarig bestaan te vieren en hebben hiervoor €800,- gereserveerd.
 Trainerskosten iets lager omdat Pieter nu nog 2 groepen les geeft i.p.v. 3.
 Financieel verslag is goedgekeurd.
 Penningmeester wordt decharge verleend.
Kascommissie:
 Menno en Sjoerd hebben de kas gecontroleerd. Zag er allemaal goed uit en er is niks op aan
te merken. Menno gaat uit de kascommissie en wordt overgenomen door Peter Koster.
Wedstrijdagenda 2018:








De familie Sterk heeft aangegeven dit jaar niet meer te willen sponseren. Dit gaan we
volgend jaar weer oppakken en hopen dat dit weer gerealiseerd kan worden in 2019.
Vorig jaar is de Mid Zomer Partij er ook nieuw bijgekomen en dus ook een extra te spelen
partij. Hierdoor merk je ook dat er gekozen wordt voor een partij omdat er (te) groot
aanbod is.
Nu een sponsor over omdat Wits nu een losstaande sponsor is geworden. Besloten om dit de
Wits kind-ouder toernooi te maken en wordt de openingspartij.
Partij indeling in attachment
Kermispartij op vrijdagmiddag 6 juni a.s.
Wij gaan als bestuur leden verplichten om mee te draaien met KNKB/Federatie partijen. Dit
betekent keurmeester en partij ondersteuning. De indeling krijgt iedereen aan het begin van
het seizoen en wisselingen zelf te regelen maar wel doorgeven aan het bestuur. Dit voorstel
komt voort uit opmerkingen die al een aantal keer in de vergaderingen naar boven is
gekomen.

Bestuursverkiezing:
 Egbert Abbink stelt zich beschikbaar voor de aankomende 1/2/3 jaar. Wel met de notitie dat
hij eruit gaat als hij wil en niet met de verplichting van 3 jaar.
 Anke wordt onze nieuwe bestuurslid
Voorstel Kermis Partij:
 Wat te doen als je niet lid bent van de KV en niet lid van het VVV maar wel met de
kermispartij mee willen spelen. Wij hebben 2 keuze mogelijkheden voorleggen en hierover
stemmen.
 Vaste regel dat jeugd ten alle tijden lid zijn van de KV en in het bezit moet zijn van de gele
kaart.
 Voorstel A = De regels in het boekje over lid zijn KV Yn ‘e Flecht of VVV schrappen.
Voorstel B = De regel aanvullen met : indien men geen lid is (geldt alleen voor volwassenen)
betaald men voor 1x een bedrag van €10.= (staat gelijk aan half jaar lidmaatschap van beide
verenigingen). Een volgende keer dient men lid te zijn van 1 van beide verenigingen.
 Voor de volwassenen
A. 13 voorstanders
B. 6 voorstanders
 Duidelijk in boekje omschrijven! Nu discussie over onduidelijke formulering.
Vrienden van
 Vrienden van… nieuw leven inblazen. Vooral voor leden die niet meer spelen om de afdracht
voor de KNKB niet meer te hoeven doen. Dit is €15.- per persoon van de €20,= contributie.
Dan hebben deze leden geen stemrecht meer. Dus dit is dan sponsoring i.p.v. lidmaatschap.
Ook oud-leden hiervoor benaderen of ze weer “vrienden van…” ons willen worden.
 Dit niet opzettelijk om geld bij de KNKB weg te houden, maar om extra sponsoring te
genereren. Johannes de Vries meldt dat we dit niet bij actieve leden moeten doen omdat de
KNKB het kaatsen in leven houdt.
W.v.t.t.k.
 Dhr. Haite Zondervan wenst niet meer te vergaderen op Goede Vrijdag. Esther idem.
 Sjoerd geeft aan dat hij de regel vanaf 15.00 uur alcohol schenken achterhaald vindt. Wij
blijven deze regel hanteren omdat we een sportvereniging zijn en dit een regel van het
dorpshuis is. Ook voor de spelende kinderen vinden we dit belangrijk.




Hondenpoep op het veld en op het schoolplein! Bordjes plaatsen voor het veld. Het is de
taak van het dorpshuis dit aan de dorpsgenoten door te geven maar ook van een ieder. Het
is ongewenst en te zot om poep op het sportveld en schoolplein te hebben.
Menno oppert of het mogelijk is de website in eigen beheer te nemen. Dit kost nu €170.- per
jaar. Dit willen we zo laten omdat het teveel tijd kost dit zelf op te pakken en niemand
binnen het bestuur dit op zich wil nemen.
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