Notulen algemene najaarsvergadering LKC Sonnenborgh.
Donderdag 16 november 2017.
Aanwezig: 21 personen.
1. Opening
Voorzitter Robert Roosjen opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name ereleden Gerard
Roosjen, Peter Vos, Tjeerd van der Kooi en Jan Sytsma, alsmede leden van verdienste Rienk de Groot en
Joop Greuter. Afmeldingen zijn er van de heren Bonnema en André Roosjen.
2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen

M.b.t. de bestuur mutaties wordt gemeld dat Martin Frankena helaas niet aanwezig kon zijn maar wel
als kandidaat bestuurslid wordt voorgesteld. Karel Nijman wordt niet genomineerd als algemeen
bestuurslid maar als nieuwe voorzitter. Dit wordt bij punt 6 verder behandeld.

De heer Sytsma weet te melden dat de Keats! voortaan 4 keer per jaar gratis aan alle bij de KNKB
aangesloten leden wordt verzonden. Er zijn echter ook een aantal niet leden in Leeuwarden die nu wel
een abonnement hebben maar straks geen Keats! meer krijgen. Hij stelt dan ook voor om de KNKB
een lijst met die personen te vragen en deze vervolgens te benaderen om lid van LKC Sonnenborgh te
worden.
3. Notulen voorjaarsvergadering 2017

Omdat de notulen van de laatste ledenvergadering niet op de website zijn gepubliceerd verzoekt
de heer Vos om een kwartier schorsing van de vergadering om de notulen door te nemen. De
voorzitter geeft hier aan gehoor.

De heer Vos geeft ook aan dat de verlenging van het huurcontract met de school niet aan de
vergadering is voorgelegd. Dit blijkt echter een misverstand, in de najaarsvergadering van 2016 is
het huurcontract en de mogelijk tot verlenging genoemd. Een eventuele tweede verlenging van het
huurcontract zal in de voorjaarsvergadering van 2018 op de agenda komen.
Noot van de secretaris:
Artikel 8, lid 5 van de statuten van LKC Sonnenborgh luidt als volgt:
Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en bezwaren van onroerende goederen, voor
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de goedkeuring van de
algemene vergadering.
Vervreemden is het van eigenaar doen verwisselen. Dit is een ruimer begrip dan verkopen, men
kan zaken bijvoorbeeld ook ruilen of schenken. Bezwaren is een schuldlast op iets leggen; belasten
met een zekerheidsrecht, bijvoorbeeld in pand geven. Aangezien bij verhuur van de Keatskooi van
geen van de in artikel 8, lid 5 genoemde acties sprake is, is instemming van de ledenvergadering
niet nodig.

De heer Westra attendeert de secretaris op een schrijffout in de eerste zin van punt 11.

Henk Haar vult bij de reactie op de rondvraag van Tjeerd van der Kooi aan dat hij mee wil denken
over wat er op het veld gebeurd. Verder wordt m.b.t. dit punt door de heer Westra gemeld dat in
2018 ook vanuit de PC, KNKB en Kaatsmuseumcommissie activiteiten worden georganiseerd.
Na deze opmerkingen worden de notulen onder dankzegging aan de secretaris door de voorzitter
vastgesteld.
4. Voorlopig financieel verslag door de penningmeester
Het verheugt Pieter van Tuinen te kunnen melden dat we het jaar met zo’n twee à drieduizend euro in de
plus gaan afsluiten. Dat is, mede dankzij de nodige subsidies, inclusief eigen tent, schilderwerk en nieuwe
toiletgroepen. Ook is er een forse omzetstijging van de kantine geconstateerd maar zijn er minder
inkomsten uit de evenementen. Financieel hebben we komend jaar geen zorgen.
5. Pauze
Deze wordt beperkt tot het bijschenken van koffie.
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6. Bestuurswijzigingen
Theun Hoekstra wordt door de voorzitter bedankt voor zijn jarenlange inzet in het bestuur en benoemd tot
erelid.
Penningmeester Pieter van Tuinen bedankt de heren Johan van der Veen en Erik Seerden voor hun inbreng
in het bestuur en Robert Roosjen voor zijn tomeloze inzet ten behoeve van de vereniging en het
voorzitterschap in het bijzonder. Voor dit alles wordt Robert met algemene instemming van de vergadering
benoemd tot Lid van Verdienste.
Robert Roosjen draagt hierna de voorzittershamer over aan Pieter van Tuinen om het volgende punt te
behandelen.
Het voorstel om Siard Homminga en Martin Frankena (bij verstek) als algemeen bestuursleden en Karel
Nijman als nieuwe voorzitter te benoemen wordt onder applaus door de vergadering geaccepteerd waarna
Pieter van Tuinen de voorzittershamer aan Karel Nijman overdraagt.
In zijn eerste toespraak, waarbij emoties niet worden geschuwd, noemt Karel de kernwaarden waar wij als
bestuur voor willen staan. Verbinden, passie en betrokkenheid. Deze kernwaarden worden de rode draad
van onze bestuursperiode. De verbinding tussen traditie en vernieuwing, de kaatsers en de jeugd, de club
en de bond. Met overgave. Zien, horen en gezien worden.
7. Wijziging statuten
De volgende wijzigingen worden voorgelegd aan de aanwezige leden:
Het minimale aantal bestuursleden terug te brengen tot 5.
Wijziging Artikel 7, lid 1.
De algemene vergadering kiest uit haar midden een bestuur, bestaande uit een oneven aantal van
tenminste vijf gewone leden.
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
De bevoegdheden aanpassen:
Wijziging artikel 8, lid 2.
De voorzitter en de sekretaris gezamenlijk zijn bevoegd in naam van de vereniging te handelen en de
vereniging in- en buiten rechte te vertegenwoordigen.
Bij onstentenis van een voorzitter zijn de penningmeester en sekretaris hiertoe bevoegd.
Dit voorstel wordt met een absolute meerderheid van stemmen aangenomen.
8. Wijziging huishoudelijk regelement
Het voorstel om het minimale aantal bestuursleden genoemd in artikel 2 wijzigen in “vijf” wordt unaniem
aangenomen.
9. Van de Jeugdcommissie
Henk Haar benoemt de volgende zaken:
André Roosjen heeft zich teruggetrokken uit de jeugdcommissie en is voor zijn inbreng bedankt met een
bloemetje. Henk en Sygrid van ’t Zet gaan verder met de commissie. Omdat Karel nu minder tijd heeft
wordt op zoek gegaan naar meer jeugdtrainers, tot die tijd neemt Henk de zaak waar. Hopelijk komt
Miranda volgend jaar de gelederen weer versterken.
De jeugdcommissie gaat komend seizoen samen met het bestuur een aantal zaken bespreken,
bijvoorbeeld wie naar welk evenement gaat.
Leerlingen en docenten van Obs de Vossenburcht hebben een kaatstraining gehad, dit was een groot
succes. Henk wil ook de scholen “om het veld heen” voor deze activiteiten uitnodigen, voornamelijk voor
groepen 7 en 8. Het is dan ook belangrijk dat de leraren ook meedoen.
Het aantal jeugdleden fluctueert maar vertoond nu weer een stijgende lijn.
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André Roosjen kon niet bij de ledenvergadering aanwezig zijn maar stuurde de secretaris het volgende:
Ik ben gestopt als voorzitter van de jeugdcommissie, dit betekent dat er nog twee personen over zijn. Dat
is in mijn ogen te weinig, komend seizoen zullen de ouders meer moeten bijspringen anders wordt kaatsen
(training en vooral wedstrijden) voor de jeugd wel erg moeilijk.
Afgelopen jaar is de training wederom goed bezocht al was er aan het begin van het seizoen wel wat
(merkbare) overlap met het voetbal. De verschillende ledenpartijen zijn goed bezocht. Daarnaast hebben
we dit jaar een pukkie partij georganiseerd voor de allerkleinsten. Een snelle ledenpartij, binnen anderhalf
uur klaar en de prijzen uitgedeeld, was een succes, voor herhaling vatbaar.
Dit jaar ook voor het eerst sinds vele jaren mee gedaan aan het NK schooljongens (Rein, Otte en Sander),
helaas in de eerste omloop eraf.
10. Benoemingen en/of nominaties
Tot zijn grote verbazing wordt Rienk de Groot voor zijn inbreng als vrijwilliger benoemd als LKC-er van het
jaar.
11. Rondvraag
Rienk de Groot:

Is de Oldehovepartij ook geëvalueerd? Doen we het volgend jaar weer zo?
Reactie:
Ja, er is geëvalueerd en er zijn een aantal verbeterpunten benoemd. We gaan nog bespreken hoe we
het volgend jaar gaan doen en zullen dat voorleggen aan de veldploeg.
Henk Visser:

De tent ligt nu op een vochtige ondergrond en kan zo gaan rotten. Moeten pallets onder maar dat is
geen werk voor één man.
Reactie:
Daar moeten inderdaad pallets onder, binnenkort maar even een paar man mobiliseren. De optie van
een zeecontainer is besproken maar daar wordt vanwege de kosten vooralsnog van afgezien. Kan als
het nodig is altijd nog.
Eppie Westra:

Sluit zich aan bij Rienk de Groot.
Johannes Westra:

Vind het jammer dat de Oldehovepartij niet meer op zondag verkaatst wordt. Wellicht met KNKB in
overleg?
Reactie:
Is al diverse keren aan KNKB voorgelegd maar die beweren dat het niet hun pakkie an is.

In diverse media wordt gesteld dat het controlesysteem van wanten niet waterdicht is en er, ook door
hoofdklassekaatsers, wordt gefraudeerd op dit punt.
Reactie:
Niet alles wat in de media staat is waar.

Heeft het bestuur er aan gedacht dat gratis toegang tot de klassiekers leden er kan toe bewegen om
hun lidmaatschap op te zeggen?
Reactie:
Gratis toegang geldt alleen voor de Oldehovepartij en niet voor de Rengersdag.

Complimenten aan (voormalige) bestuursleden dat het bestuur weer compleet is.
Jan Hoekstra:

Nu Karel bestuurslid is kan hij niet meer in de kascommissie zitten.
Reactie:
Mooi dat je het stokje van hem over wilt nemen. Met instemming van de aanwezigen wordt Jan hierop
benoemd als lid van de kascommissie.
Peter Vos:

Wanneer nieuwe clubvlag?
Reactie:
Dit jaar.
Tjeerd van der Kooi:

Wordt het beeldscherm boven de bar ook weer in gebruik genomen?
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Reactie:
Daar gaan we voor zorgen.
Joop Greuter:

Vol goede moed begonnen aan de slotdag maar teleurgesteld in de rotzooi die in tent en kleedkamers
werd aangetroffen. Moet anders.
Reactie:
Moeten we voor zorgen, ja.
Johan van der Veen:

Dank aan bestuursleden, ex, zittend en nieuw voor de samenwerking afgelopen jaren.
Theun Hoekstra:

Idem.
Erik Seerden:

Idem.
12. Sluiting
De nieuwe voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een versnapering.
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