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Nieuwsbrief KV Foarút 
 

 

Beste leden, donateurs en sponsors, 

 

Een nieuw kaatsseizoen staat voor de deur. Het wordt echter wederom een onzeker seizoen als gevolg van 

corona. Gebruikelijk was altijd om tijdens de voorjaarsvergadering, in maart, u te voorzien van informatie 

over het nieuwe seizoen. Aangezien een fysieke ledenvergadering op dit moment nog niet mogelijk is, 

hebben we besloten een nieuwsbrief te verspreiden. 

 

➢ KV gaat digitaal 
U was altijd van ons gewend om het ‘papieren’ jaarboekje te krijgen. Daarnaast vonden de 

wedstrijdvoorbereidingen en keurmeesterplanning doorgaans nog d.m.v. een briefje plaats. Wij hebben 

besloten om het papieren tijdperk achter ons te laten en volledig op de digitale tour gaan. We zijn daarom 

druk bezig met een upgrade van onze website www.kv-foarut.nl. 

 

Ook hebben we om die reden een nieuw email adres, namelijk kvfoarut@hotmail.com. 

 

Wat betekent dit voor u? 

➢ Alle informatie die voorheen in het jaarboekje stond, treft u nu aan op onze website.  

➢ Informatie over opgave wedstrijden, planning keurmeesters, wedstrijdvoorbereidingen, de 

uitnodiging voor de ledenvergadering en KNKB nieuwsbrieven, ontvangt u voortaan via de mail 

➢ Er zal ook meer informatie worden gedeeld via de sociale mediakanalen en app-groepen 

 

Aangezien wij niet van alle leden een emailadres hebben, ontvangen wij graag uw emailadres via 

kvfoarut@hotmail.com. We kunnen u dan meenemen in onze mailinglijsten. Als u dit niet wenst, dan horen 

wij dat ook graag. 

 

Uiteraard gaan wij discreet met uw emailadres om. Ons privacybeleid vindt u op onze website  

www.kv-foarut.nl onder het menu ‘informatie’.   
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➢ Bestuur en commissies 
We hebben een nieuwe ledenpartijcommissie in het leven geroepen. Leendert van Wieren en Ida Bouma 

zullen samen met bestuurslid Bauke Rekker de organisatie van de ledenpartijen voor hun rekening nemen. 

Zij zitten vol ideeën en we hopen dan ook dat zij het kaatsen in Marsum weer wat nieuw leven in kunnen 

blazen.  

 

Daarnaast hebben Wiep en Coby van Wieren aangegeven het rustiger aan te willen doen.  

Concreet betekent dit dat Wiep wil stoppen met het leiden van de merke-opbouw en met het beheer van 

veld en materiaal. We zoeken hier dus een nieuwe coördinator en/of vrijwilligers voor. Wiep is uiteraard 

bereid om de nieuwe vrijwilligers op te leiden waar nodig. Coby houdt nog niet op maar wil wel graag een 

tandje lager. We zoeken daarom ook dringend versterking in het bestuur!!  

 

Mocht u belangstelling hebben voor een bestuursfunctie, vrijwilligersfunctie of één van onze commissies, 

laat het ons weten!  U kunt hiervoor contact opnemen met Maaike Dijkstra (06 20689242).  

Op onze website in het menu ‘informatie’ treft u meer informatie over de bestuursfuncties en de taken van 

de diverse commissies. 

 

➢ Kaatsagenda 
Persbericht KNKB dd 31-3-2021 

Geen officiële kaatswedstrijden tot 4 juni 2021 
De KNKB heeft helaas moeten besluiten om alle regio- en KNKB wedstrijden tot 4 juni 2021 op te schorten.  
Wij zijn van mening dat er binnen de huidige regelgeving nog geen ruimte zit in het opstarten van de 
wedstrijdsport. Het door NOC*NSF opgestelde protocol ‘Coronavirus en sport’ biedt ruimte voor eigen 
alternatieve kaatsactiviteiten binnen de plaatselijke kaatsverenigingen.  
Huidige regelgeving 
Buiten mag iedereen tot en met 26 jaar op sportaccommodaties in teamverband blijven sporten zonder dat 
ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. De competitie ligt wel stil, onderlinge wedstrijden 
binnen de eigen club zijn toegestaan. 

Iedereen vanaf 27 jaar mag alleen sporten op anderhalve meter afstand en alleen individueel of in 
teamverband met niet meer dan vier personen, op een buitensportaccommodatie. Wedstrijden zijn niet 
toegestaan, kantines, douches en kleedkamers zijn gesloten. Op deze regels zullen wij ons de komende weken 
moeten richten. De ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd. Betreffende de komende periode hanteert 
de KNKB bovenstaand uitgangspunt met het zogenaamde ‘nee, tenzij’-principe.  Hiermee verwijzend naar 
mogelijke nieuwe en verruimende overheidsbesluiten.  
 

Ledenpartijen 

De ledenpartij commissie wil bij de start van het seizoen een Open Dag organiseren voor alle inwoners, 

(jeugd en volwassenen) van Marsum en sponsors van KV Foarut. Met een beginnersspel, veld voor de 

actieve kaatsers en een mobiele kaatsmuur, willen ze voor een ieder wat bieden. Ook voor de ‘ouderen’ is 

een activiteit aanwezig. Dit alles omringd met terras en muziek. Daarnaast zullen ze elke maand een 

ledenpartij voor zowel beginners, gevorderden en jeugd organiseren met in augustus een feestelijke 

slotdag.  De openingspartij is nu als gevolg van bovenstaand persbericht verschoven naar zondag 13 juni 

Voor alle wedstrijden verwijzen wij naar de wedstrijdagenda die aangehecht is aan deze nieuwsbrief.  

 

Competitiekaatsen  

Gelet op het persbericht kunnen en willen wij hiermee dan ook starten, echter met de volgende restricties 

< 27 jaar: geen 

> 27 jaar: 2 tegen 2 met tussen elk perk een leeg perk en 1,5 meter afstand bewaren 
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➢ Jeugd 
De jeugdcommissie met Maaike Dijkstra, Geertje Schukken, Nynke van Wier, Sjoerd van der Wijk en Jeroen 

Efdé hebben de ‘wind’ er goed onder. Dit seizoen staat de teller op 29 jeugdleden! Het gebruikelijke 

Schoolkaatsproject, de Kind-Ouder partij en de Pôlle partij staan weer op het programma. Daarnaast kan de 

jeugd ook deelnemen aan de ledenpartijen. 

 

De trainingen en het competitiekaatsen zullen dit jaar op de maandagmiddag/avond plaatsvinden. Gelukkig 

mogen jeugdleden wel kaatsen, dus zij zullen op 12 april los! Onze trainers dit jaar zijn Lotte delGrosso en 

Johnny Bergsma.  

 

De communicatie voor de jeugdleden verloopt hoofdzakelijk via groeps-app’s. Maar ook voor onze 

jeugdleden geldt, hou altijd onze website in de gaten voor de actuele ontwikkelingen.  

 

Let op: het emailadres voor de jeugd blijft gehandhaafd. Dit is jeugdkvfoarut@hotmail.com 

 

➢ Contributie 
Ondanks alle onzekerheden omtrent het doorgaan van wedstrijden i.v.m. corona, zijn wij wel genoodzaakt 

de contributie te innen. Onze vaste lasten, waaronder de afdracht aan de KNKB, lopen namelijk wel gewoon 

door. Begin mei zult u hierover bericht ontvangen. We hopen dat u onze vereniging wilt blijven steunen. 

 

 

➢ Algemene ledenvergadering 
Op dit moment is het niet mogelijk een fysieke ledenvergadering te plannen. We zijn nog in beraad of we 

de ledenvergadering daarom dit jaar online zullen houden, of dat we nog even zullen wachten of er wellicht 

binnenkort versoepelingen komen, zodat we hem fysiek kunnen houden. We houden u hiervan op de 

hoogte en u zult t.z.t de uitnodiging via de mail ontvangen.  

 

 

➢ Tot slot 
Het verloop van het seizoen is op dit moment nog zeer onzeker. We hopen echter natuurlijk dat we 

desondanks alle Corona-perikelen toch een mooi seizoen tegemoet kunnen gaan.  

 

Hopelijk tot gauw op de Tsiene en blijf gezond! 

 

 

Niet vergeten!  
➢ Mail uw email-adres naar kvfoarut@hotmail.com i.v.m. KV gaat digitaal! 

➢ Raadpleeg regelmatig onze website www.kv-foarut.nl  

➢ Mocht u belangstelling hebben voor een bestuurs-/commissie-/vrijwilligersfunctie, neem contact 

op met Maaike Dijkstra, 06-20689242. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

Bestuur KV Foarut, 

Maaike Dijkstra 

Bauke Rekker 

Coby van Wieren 
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