OPENING
KAATSSEIZOEN
2019

Opgave via:
info@kvonderons.nl

Iedereen mag mee doen.
Ook niet leden.

Zaterdag 11 mei 2019
Tijd: 16.00 uur

Inclusief pannenkoeken
en poffertjes

Jeugd &
G

Senioren ABC
Sportveld Easterlittens

Eten? Graag even
doorgeven
Raag

De opening van het nieuwe
kaatsseizoen starten we met
verschillende kaatsvarianten. We
kaatsen met een zachte bal.
De volgende spelvormen komen aan
bod:
Muurkaatsen-Jeu de peloteInternationaal-Friese spel

Alle varianten worden in wisselende
samenstelling gespeeld met
tijdslimiet.

Sponsoren k.v. Onder Ons

Grieneko is lid van "Us Coöperatie“. Dit is een top-coöperatie met 42 leden in
Friesland. Samen met de top coöperaties in Groningen, Drente en een
gedeelte van Overijssel is Grieneko eigenaar van "Van Ons“. Energie VanOns
is meer dan ‘gewone’ groene energie. Stroom wordt lokaal opgewekt door al
bijna honderd energiecoöperaties. Hoe ze dat precies doen, besluiten ze zelf.
De winst die Van Ons maakt wordt terug gegeven aan de regio. Van dorpshuis
via speeltuin tot weer nieuwe windmolens of zonnepanelen: Energie VanOns
geeft de regio extra energie.
Wanneer leden van de kaatsvereniging besluiten om de 100% groene energie
af te nemen bij Van Ons dan levert dat jaarlijks een mooi bedrag op voor de
kaatsclub. Wanneer je bijvoorbeeld gas en stroom afneemt bij Van Ons dan
vloeit er via Grieneko €30 per jaar naar de kaatsclub. Een prachtig initiatief,
mede omdat het mes aan twee kanten snijdt. En besparend voor het milieu
en een mooi bedrag voor de kaatsclub wat ingezet kan worden voor
bijvoorbeeld onderhoud van onze materialen.
Interesse? Neem contact op met het bestuur of met Jan van der Wal.
Wa
Jeugdzaken:
Wedstrijdschema 2019, federatie Littenseradiel JEUGD:

Hulp gevraagd!!
Voor de jeugd hebben we nog geen trainer. Dat betekent dat we de jeugd zelf
gaan trainen. Daarvoor hebben we een groep vrijwilligers gevonden. Daarnaast
kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. Een avond helpen is al genoeg
om het met zijn allen voor elkaar te krijgen!
Graag jullie reacties op info@kvonderons, een belletje of via Whatsapp. Tige
Tank!

Wist u dat…
- Er dit seizoen een aantal ‘eenlingen’ actief zijn; Bauke Folkerts
kaatst voor Baard en Thomas Bouma kaatst voor Winsum
- Er dit jaar ook weer schoolkaatsen georganiseerd wordt.
- Wij nog van lang niet ieder lid een emailadres hebben….
Nieuwsbrief ontvangen? Even mailen naar info@kvonderons.nl
- Een aantal enthousiaste leden aan de slag gaan met het trainen
van de jeugdleden… Hulp is welkom.
- De pelote competitie vorige week van start is gegaan. Kijk voor
het programma in het Griene Boekje.

- De Kannonnenclub…. Wordt vervolgd….

NOTULEN VOORJAARSVERGADERING 6 MAART 2019
Opening en berichten van verhindering

Om 20.00 opent de voorzitter Keimpe Koldijk de vergadering en heet iedereen van harte
welkom op de jaarvergadering van Kaatsvereniging KV Onder Ons.
Aanwezig bestuur: Keimpe Koldijk, Houkje Zijlstra, Ruben Bonhof, Pier Piersma, Durk Bouma
en Helga Folkerts
Aanwezige leden/ erelid: Evert Rodenhuis, Monique Jorritsma, Hijlko Broersma, Sjoerdsje de
Groot, Paul de Groot, Jochum Bouma, Jentje v.d. Wal en Dirk Jorritsma
Afwezig met kennisgeving : Gerrit Folkerts, Coby Akkerman, Jelle Jan Rodenhuis, Trijntsje
Heeg en Catalina Koldijk
Keimpe begint de vergadering. Met het oog op het milieu en het tegengaan van verspilling
zijn de agenda en de notulen van 2018 dit jaar digitaal aangeleverd bij alle leden. Indien men
de agenda en notulen op papier wenst te ontvangen dan voorziet het bestuur hier uiteraard
in.
Mededelingen en ingekomen stukken
•

•

•

•

•

Het bestuur wil vanaf dit jaar wedstrijdcommissies instellen voor de partijen.
Hiermee zet het bestuur in op saamhorigheid en hopelijk meer enthousiasme voor
het kaatsen. Per partij een commissie, deze zorgt voor de prijzen, het veldleggen en
het regelwerk rondom de wedstrijd.
Er zal een draaiboek worden samengesteld voor de commissies. We gaan deze opzet
komend jaar starten en evalueren dit in 2020.
Grieneko: leden kunnen energie afnemen bij energiebedrijf VanOns. Dit is 100%
groene energie en hiermee kan tevens de Kaatsvereniging gesponsord worden. (per
adres stroom/gas +- €30 per jaar). Er wordt besproken om dit voorstel ook in het
Griene boekje te verwerken.
Evert Rodenhuis heeft als mededeling ingebracht dat de kransen begin april kaal aan
de muur gehangen kunnen worden zodat Evert deze kan ophalen. Reminder hiervan
op Facebook en via een nieuwsbrief.
Evert Rodenhuis brengt in dat er vanaf heden een klusteam in Easterlittens is,
namelijk KKL. Dit is een groep vrijwilligers die klusjes voor de sportverenigingen in
Littens gaan opknappen. Dit zal 1x in de maand op woensdag zijn. Men wordt hier
door de commissie KKL nog geïnformeerd.
Wedstrijd agenda KV Onder ons 2019: 14 juli de Santema partij / 27 juli 2e klas partij
del.

Notulen 2018; worden vastgesteld en zijn akkoord.
Agendapunten worden doorgesproken en agenda wordt vastgesteld.

Jaarverslag 2018
Helga Folkerts neemt het jaarverslag door en noemt de hoogtepunten en klasseringen van 2018.
Voorzitter bedankt Helga voor het maken van het verslag.
Financieel jaarverslag van de penningmeester
De Penningmeester Pier Piersma deelt het financiële verslag aan alle aanwezigen uit. Pier neemt het
verslag met ons door en vult nog enkele zaken voor de duidelijkheid toe.

Verslag kascommissie
De kascommissie dit jaar bestaand uit Hijlko Broersma en Dirk Jorritsma. De heren hebben met een
kritische blik de boekhouding bekeken en deze klopte precies. Pier Piersma (penningmeester) heeft
het erg netjes voor elkaar aldus dit duo. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Hijlko Broersma en
Jentje vd Wal. De voorzitter bedankt de penningmeester en de kascommissie.

Jeugdzaken
Durk Bouma doet verslag over de jeugd.
We hebben een grote groep jeugd waar we als kleine vereniging best trots op mogen zijn. Helaas is
Matzen Deinum gestopt met het geven van trainingen en zijn we op zoek naar een nieuwe trainer.

Het is niet zo eenvoudig om een nieuwe te vinden. Tijdens het gesprek ontstaat er een
discussie hoe we dit kunnen oplossen. Paul de Groot geeft aan eventueel wel tijd te willen
steken in deze jeugd mochten we geen trainer kunnen vinden. Hier wordt door meerdere
leden/ bestuur op gereageerd om dit dan om de beurt te gaan doen. Conclusie: we zoeken
eerst naar een “echte” trainer, lukt dit niet vallen we terug op dit voorstel.
Durk verteld dat de jeugd in ieder geval weer gaat schoolkaatsen met de Earne Wjuk, dit wordt via de
Bond geregeld en zal onder schooltijd plaats vinden.
Bauke Folkerts als eenling voor Baard gaat kaatsen komend seizoen, beide partijen zijn akkoord en
het voorstel kan naar de KNKB.

Federatie- Littenseradiel
Komend jaar zullen er 2 heren teams en 1 dames team actief zijn in de federatie
competitie jeu de pelote. De competitie start 2 mei a.s.
Evert Rodenhuis vraag of het hele schema van deze wedstrijden in een nieuwsbrief of
Griene boekje kunnen en niet alleen de wedstrijden in Littens.
Jeu de Pelote / IFK Jeu de Pelote
Jochum Bouma spreekt namens de commissie Jeu de Pelote IFK.
Insteek is als vanouds 28 teams en dit zal plaats vinden van 24 juni t/m 5 juli.
Commissie leden zijn : Jochum Bouma, Jentje v.d. Wal, Jelle Jan Rodenhuis, Rene Faber,
Sietse Rodenhuis en Coby Akkerman.
Bestuurszaken
Helga Folkerts en Ruben Bonhof stoppen beide in 2020.
Dirk Jorritsma is gevraagd om toe te treden tot het bestuur. Dirk heeft hiermee ingestemd. Dirk
wordt voorgedragen als nieuw bestuurslid. De vergadering is akkoord.

Bespreking voorstellen KNKB Algemene Ledenvergadering
Er wordt gestemd over ingebrachte voorstellen ALV KNKB:
Leden en bestuur stemmen tegen 1. Aangepaste Ranking tegen 2. Ranking punten voor DEL
Leden en bestuur stemmen tegen 3. Evenredige verdeling VF-uitnodiging 50/50
Leden en bestuur stemmen tegen 4. Meerdere afdelingsparturen uit 1 dorp tijdens
NK/Freule/Ald Meiers
Pier Piersma en Keimpe Koldijk gaan 14 maart naar de Algemene Leden vergadering KNKB

Rondvraag
Monique Jorritsma: Vraagt of het competitie kaatsen weer op maandag avond is.
Ja vooralsnog wel, dit kan eventueel wijzigen in de loop van het seizoen.
Evert Rodenhuis

Er zijn 28 jubileumboeken van KV Onder Ons gevonden in de Jister, wat moet hiermee
gebeuren??
Boeken mogen weggegeven worden aan nieuwe leden, eentje in het archief en voor een
liefhebber.
Of de kaatsmuur ook verhuurd gaat worden??
Vooralsnog niet, we willen het promoten en de muur is officieel van het MFC
Waarom Steven v.d. Meer meeging tijdens de Bond en niet Simon Zijlstra??
Dit is in overleg gegaan met Simon, deze had nog weinig gekaatst i.v.m. voetballen, Steven
mee, was eenmalig.
Houkje:
Of we ook zachte proppen kunnen maken/aanschaffen??
Dit is een goed plan hier gaat het bestuur of brainstormen.

