Notulen
Algemene Voorjaarsvergadering KV Foarut
6 maart 2020
1. Opening
Bauke Rekker opent om 20.00 de vergadering.
We hebben een andere opstelling dan voorgaande jaren. Op verzoek van Jan Posseth en in het kader van de
duurzaamheid.
Een speciaal welkom aan onze ereleden Jos van Wieren, Johannes Bouma, Bertus Boersma, …. Wiep van
Wieren en Ida Bouma. Sietse Wierda en zijn afwezig.
Een dankwoord gaat uit naar de makers van het jaarboekje, Geertje Sikkema, Corina van Wieren, Wybren van
Wieren en Coby van Wieren.
Ook dit jaar zijn er ons weer mensen ontvallen, te weten Tiete Kuperus, Watze de Boer, Jappie Bonnema, Wyb
van Wieren, Lenie Wagenaar en ons erelid Johannes Bouma. We houden een minuut stilte ter nagedachtenis.
Net als voorgaande jaren krijgt de vergadering 3 consumpties van de KV en is er een verloting in de pauze. Prijs:
een flesje (fris)drank.
2. Mededelingen en ingekomen stukken
Mededelingen:
- De volgende mensen hebben zich afgemeld voor de vergadering:
Albert Scheenstra, Piebe Hovenga, Durk Hovenga, Andries Fokkema, Sietse Wierda, Dirk vd Ploeg,
Hans Nauta, Oepie Larooi, Leendert van Wieren, Adri Bouma, Gerard Hiemstra, Tjebbe Sikkema,
Sytse van Wieren en Jappie van Wier.
- Geertje Sikkema heeft een ongevalletje gehad. Is er niet meer aan toegekomen om layout van het
jaarboekje goed af te werken. Desondanks is het toch weer een mooi boekje geworden!
- Verzoek gedaan voor eenlingenbeleid door familie Meesters ism Ingelum. Wij hebben geen
kandidaten, Ingelum wel. Is akkoord.
- We doen weer mee met de Poiesz actie. Munten kunnen ingeleverd worden bij Coby, Maaike of bij de
Poiesz in Westeinde.
- We bestaan 125 jaar in 2022. De jubileumcommissie bestaat uit Ida, Gosse, Jan W., Coby en Jos.
- Corina Leemburg is gestopt als competitieleidster.
- Jan Wassenaar heeft aangegeven dat dit zijn laatste jaar zal zijn om de KNKB wedstrijden te
begeleiden. Bij nood wil hij wel helpen, maar we moeten op zoek naar een vervanger.
Ingekomen stukken:
- De agenda voor de AV van de KNKB op 19 maart 2020.
- Iedereen heeft het jaarboekje weer ontvangen. Wordt dit nog gewaardeerd? Komt geen reactie vanuit
de zaal. Misschien moeten we dit toch eens onderzoeken aangezien de kosten van het boekje best
hoog zijn en we vaak geluiden horen dat het vrij vlot bij het oud papier beland.
- De keatsfreon is dit jaar iets later. Deze is nog niet binnen…. Zodra we hem binnen hebben, kunnen
liefhebbers zich melden als ze hem willen lezen.

3. Notulen
a. Algemene Voorjaarsvergadering van 11 maart 2019
De notulen worden goedgekeurd door de vergadering en daarna vastgesteld.
b. Winnaarsoverzicht 2019
Het winnaarsoverzicht 2019 wordt eveneens goedgekeurd en vastgesteld.
c. Jaarverslag 2019
Coby leest het jaarverslag voor, volgend door een instemmend applaus van de vergadering.
We eindigen het jaar 2019 met 182 leden en 39 jeugdleden.

4. Rekening en verantwoording Penningmeester 2019
a. Bespreking financieel overzicht 2019
Ons waarnemend penningmeester Ida Bouma heeft een mooie presentatie gemaakt en laat deze zien op de
beamer. Dit geeft een mooi en duidelijk overzicht en is beter met het oog op de duurzaamheid. Zo dragen ook
wij ons steentje bij (we hebben dit jaar tijdens de Merke ook alleen papieren bekertje gebruikt).
Balans: geeft bezittingen, voorzieningen en eigen vermogen weer.
Oude grasmaaier is afgeschreven, maar staat nog voor ca € 2500 op de balans. Hier had dus iets meer op
afgeschreven kunnen worden. Er is in 2019 geïnvesteerd in maairobots. Dit is een pilot en deze loopt nog
steeds. Balans ziet er verder goed uit. We zijn nog een gezonde vereniging met een mooi eigen vermogen
Exploitatierekening: geeft een overzicht van de baten en lasten weer.
Baten:
Baten bestaan uit contributies, pachtinkomsten merke en sponsorbijdragen. De inkomsten uit contributies zijn
stabiel. Komend jaar wordt een kleine daling verwacht ivm daling aantal leden. De pachtinkomsten van de
Merke zijn iets gedaald ivm nieuwe afspraken met Klaas. De sponsorinkomsten waren dit jaar goed door de
organisatie van een sponsorbijeenkomst met de Merke. Voor komende jaren moeten we echter weer proberen
de sponsorinkomsten op te krikken. Alleen zo kunnen we de exploitatie positief houden. Het belang van goede
sponsors en een sponsorcommissie wordt dus steeds groter!
Lasten:
Ledenpartijen en competitiekaatsen zijn op dit moment een kostenpost voor de vereniging. Maar dit is wel
waar we het voor doen.
Overige partijen / KNKB partijen kosten ons ook veel geld. Komend jaar zijn er alleen KNKB jeugdpartijen, dus
dat scheelt ons in de kosten dit jaar.
De jeugd vormt ook een kostenpost, maar deze kan beperkt worden door het sponsorgeld wat we binnenhalen
door deelname aan de Jeugdsponsoractie van de Poiesz. De jeugd is natuurlijk wel de toekomst van onze
vereniging.
Veld / materieel bedruipt zichzelf, komt grotendeels door subsidie gemeente voor onderhoud veld.
Strekking van Ida haar toelichting is dat er helaas – nog steeds – een dalende lijn in onze financiële situatie
zichtbaar is. We moeten zorgen dat onze inkomsten gaan stijgen.
b. Verslag kascommissie
Gosse Miedema en Klaas Kuperus hebben voorafgaand aan deze vergadering de administratie gecontroleerd.
Gossie complimenteert Ida voor de keurig op orde zijnde boekhouding en heeft zijn handtekening gezet. Gosse
stelt de leden voor het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt hier mee in door middel van een
applaus. Bauke bedankt de kascommissie.

c. Benoeming nieuwe kascommissie
Gosse mag er nu uit en zal worden vervangen door Jos van Wieren.
d. Begroting 2020
Ida heeft de begroting positief uit laten komen, door de sponsorinkomsten alvast een stuk te verhogen. Er
moet hier iets mee gebeuren om de inkomsten op peil te houden en de begroting sluitend te maken.
Het zou dan ook heel erg mooi zijn als er weer een sponsorcommissie wordt opgezet. Ida onderhoudt nu de
contacten met de sponsors, maar wil dit graag afstoten.
Wellicht is het ook een optie weer eens een verkoopactie / lotenverkoop op te zetten.
Leendert van Wieren heeft vorig jaar al een aantal sponsors benaderd, maar het blijkt toch lastig te zijn nieuwe
sponsoren te werven.

Pauze
Sjoerd van der Wijk is de winnaar van de verloting.

5. KNKB
a. Behandeling voorstellen KNKB
1. Ranking koppelen aan DEL wedstrijden
KNKB wil hier niet in meegaan.
Vergadering wordt gevraagd om ons mandaat te geven om mee te gaan met hetgeen wordt besloten in de ALV
van de KNKB. Vergadering is hier akkoord mee.
2. Opstapwedstrijden bij afdelingswedstrijden jeugd
Een viertal verenigingen willen dit weer invoeren, zodat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen. Ook jeugd die
niet een afdelingspartuur heeft.
Hoeveel opstappers zijn er eigenlijk? Dit is niet bekend…
Vergadering besluit om mee te gaan met het voorstel Dronrijp. Opstappers een kans geven!
3. Vaststellen contributiebeleid 2020
Contributies KNKB voor senioren bevroren op € 16,54 en jeugd op € 10
Voorstel om inleg voor kaatsers bij kaatswedstrijden te verhogen. Hier zijn we het mee eens.
4. Statuten KNKB
Statuten moeten aangepast worden conform criteria NOC*NSF mbt seksuele intimidatie.
Zijn akkoord met voorstel.
5. Kaatsreglement 2020
Diverse aanpassingen in kaatsreglement.
Vergadering geeft ons mandaat om akkoord te gaan.
(oa verliezersronde wordt herkansingsronde)

b. Benoeming afgevaardigden Algemene Voorjaarsvergadering KNKB
Er komen geen aanmeldingen vanuit de vergadering. Er zal een afvaardiging vanuit het bestuur gaan.

6. Bestuursverkiezingen
Maaike Herrema is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld, dus Maaike blijft
aan.

7.

Bespreken concept wedstrijdprogramma 2020 KV Foarút

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen.
Het concept wedstrijdprogramma kan dus definitief worden vastgesteld.
Opnieuw gezamenlijke agenda gemaakt met verenigingen uit Leeuwarden. Goutum is hier nu ook bij
aangehaakt.
Federatie Menameradiel werkt nu samen met andere federaties uit de Waadhoeke (Baarderadeel,
Franekeradeel / Bildt / etc). De samenwerking verloopt nog niet vlekkeloos, maar het begin is er!

8.

Beleidszaken
a. Materiaal en materieel
Veld
De oprit naast het kaatsveld wordt waarschijnlijk geasfalteerd. Het hek kan dan weg.
Grasmaaier
De kinderen van Johannes Bouma hebben besloten dat de KV de grasmaaier mag hebben. Dank daarvoor!
Oude grasmaaier
Hedzer Castelein en Lourens Herrema zullen met de maaier aan de slag.
Bestuurswagen
Bestuurswagen moet even doorgesmeerd worden, het kleed moet gemaakt en er moeten nieuwe elastieken
komen (via Henk Vellinga).
Lunia
Lunia is klaar.
b. KNKB wedstrijden
Jan Wassenaar is dit jaar weer bereid om de KNKB wedstrijden (inclusief merke) te leiden. Vanaf 2021 moeten
we een vervanger voor hem gaan zoeken. Jan heeft aangegeven het na dit jaar 11 jaar te hebben gedaan. Een
ander mag het dan van hem overnemen.

9.

Rondvraag
• Tjeerd Baarda stelt voor om een enquête te houden onder de leden over het voortbestaan van het
jaarboekje. Deze vergadering is niet representatief. We zullen dit in de loop van het seizoen oppakken.
• Jelle Veenstra wil graag weten hoe het met de deelname aan de gezamenlijke verenigingen zit. Vanuit
Marsum is dit niet overweldigend. Vanuit andere verenigingen wel vaak deelname.
• Sietse Posthumus vindt het jaarboekje prachtig. Vooral de foto’s van de vrouwen. Alleen jammer dat
er weinig publiek is als onze “Marsumer dames” aan het kaatsen zijn.
• Sint Jan doet een suggestie om het competitiekaatsen met de zachte bal te gaan doen. We kunnen een
mail onder de leden versturen om te peilen wat hun mening hierin is.
Optie is om een deel met de zachte bal te laten kaatsen en een deel met de zachte bal te laten
kaatsen.
Wij zullen dit peilen onder de leden. Niet-leden ook welkom!!

10. Sluiting
Klaas en Jeltsje worden bedankt voor het beschikbaar stellen van het café.
Bauke sluit om 22.00 de vergadering.

