Verslag voorjaarsvergadering LKC Sonnenborgh 2017
Aanwezig: 13 leden.
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:04 en heet iedereen van harte welkom, in het
bijzonder de ereleden Jan Sytsma en Peter Vos alsmede de lid van verdienste Rienk de
Groot.
Afmeldingen zijn er Jan Hoekstra en Gerard Roosjen.
2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen
 Het huurcontract met de St. Thomasschool wordt met een jaar verlengd. Aangezien
deze mogelijkheid al in de najaarsvergadering van 2016 is besproken is hier verder
geen toestemming van de vergadering voor nodig.
 Peter Vos dient een motie in om deze vergadering te verplaatsen. Zijns inziens is bij
de aankondiging geen rekening gehouden met de voorschreven termijn van twee
weken. Ter plaatse wordt geconstateerd dat er wel degelijk aan de voorgeschreven
termijn is voldaan en wordt de motie door de heer Vos ingetrokken.
 De Poiesz actie is mede door de inzet van Karel Nijman en Sygrid van ’t Zet en de
inzet van Social Media een groot succes geworden. Daar waar de score normaal
gesproken zo’n 500 munten bedraagt hebben we nu het hele mooie aantal van zo’n
2000 gehaald.
 In aanvulling op voorgaande informeert Peter Vos de vergadering ook over de
mogelijkheid om op de website van Poiesz Supermarkten te kunnen stemmen op je
favoriete vereniging. Kan ook geld opleveren. Johan van der Veen meldt hierop dat er
een link naar deze mogelijkheid op de LKC website staat.
3. Notulen najaarsvergadering 2016
 Met betrekking van punt 7 (Van de jeugdcommissie), een na laatste bullit, wordt
gevraagd of het bestuur reeds contact heeft gehad met die van OG Huizum.
Reactie: Er is nog geen specifiek contact over dit onderwerp geweest. Maar vanwege
een verzoek om een jeugdspeler met Huizum te laten meespelen gaan we sowieso
binnenkort om tafel.
De voorzitter stelt, onder dankzegging aan de secretaris, de notulen van de voorjaars
ledenvergadering vast.
4. Jaarverslag 2016
Het jaarverslag wordt aandachtig door de aanwezigen gelezen en onder dankzegging aan
de secretaris volledig bevonden en goedgekeurd
5. Voorstellen AV KNKB (indien aanwezig)
Er ligt een voorstel bij de KNKB om Douwe de Boer tot toezichthouder financieel beleid KNKB
te benoemen. Verder zijn er voorstellen voor het benoemen van een aantal commissieleden.
Het bestuur van LKC heeft – vanwege de weinig spannende agenda – besloten niet naar de
AV KNKB te gaan.
De heer Sytsma informeert of het bestuur dan wel naar de regiovergadering is geweest.
Hierop wordt ontkennend gereageerd, heeft geen meerwaarde. Reden is het chaotische en
ergerlijke verloop van bijeenkomsten waar het bestuur wel is geweest. Het is een keuze.
De heer Sytsma geeft aan dit jammer te vinden. Waarvan akte.
6. Financiëel verslag 2016 (penningmeester)
Over 2016 is na jaren van verlies weer eens een positief resultaat behaald van 3.500 EUR. Een mooie
opsteker die met name het gevolg is van extra sponsorinkomsten en huurinkomsten van de St.
Thomasschool. De vereniging is nog wel afhankelijk van incidentele opbrengsten zoals de LOF bijdrage
en de sponsoring van FB Oranjewoud bij de Oldehovedag. Deze incidentele opbrengsten zijn uit
voorzichtigheidsoverwegingen niet meegenomen in de begroting 2017 en als gevolg hiervan komt deze
begroting uit op een verlies van 4.000 EUR. Het bestuur zal er alles aan doen om dit begrotingstekort

weg te werken. De St. Thomasschool heeft alvast toegezegd nog een jaar de kantine te willen huren,
waarmee het begrotingstekort terugloopt naar 1.500 EUR.

7. Verslag kascontrolecommissie
De heren Rienk de Groot en Peter Vos hebben geen onvolkomenheden kunnen ontdekken en
verlenen dan ook hun goedkeuring. Aangezien Rienk vanwege het maximale aantal
uitgediende periodes niet meer aan de controlecommissie mag deelnemen dient een nieuw
lid aangesteld te worden. Onder applaus wordt Karel Nijman bereid gevonden deze taak op
zich te nemen.
8. Vaststellen van de begroting 2017
9. Beleid bestuur 2017
Net als vorig jaar is het wat het bestuur betreft zuinig omgaan met de beschikbare
geldmiddelen. Hand op de knip dus.
Het bestuur is nog doende een beleidsdocument samen te stellen. Hiervoor worden o.a.
brainstormsessies gehouden.
Zodra het beleidsplan in concept klaar is zal het aan de vergadering worden voorgelegd.
10. Pauze
De onderbreking wordt beperkt tot het bijschenken van koffie.
11. Jeugdcommissie
Henk Haar verteld dat men probeert de ouders meer bij “het clubje” te betrekken. Ze blijven hopen dat
dat gaat lukken.
Wat de trainingen betreft blijven ze op dezelfde weg als vorig seizoen. Trainingen, competitie en leuke
dingen doen.
Karel Nijman vult aan dat Karin en Miranda weer bereid zijn gevonden de trainingen te ondersteunen.
Inmiddels staan er bij de training gemiddeld 40 jeugdleden op het veld. Ze willen vroeg beginnen met
het wedstrijdelement. Op een avond eerst training en dan met de jeugd vanaf 10 jaar wedstrijdje
spelen. Dan kunnen ze ook meteen tips en trucs meekrijgen. Deze opzet vinden de trainers erg
geslaagd dus daar gaan ze mee door.
Er wordt geïnventariseerd welke jeugd aan afdelingspartijen kan meespelen of wellicht aan KNKB
wedstrijden.
De jeugdspelers die al wat beter zijn trainen ook wat meer maar dat is eigenlijk minimaal. Trainers zijn
nu in de breedte bezig, het in de hoogte komt later wel. Er is voor gekozen om het geheel
laagdrempelig te houden en zo jeugd aan te trekken. Er kan wel gesteld worden dat er onder de jeugd
nog geen Freulemateriaal aanwezig is.
Net zoals overal in de kaatswereld en ook bij andere sporten blijft het moeilijk jeugd te betrekken bij
de vereniging.

12. Wijziging Huishoudelijk Regelement

Voorstel om artikel 17 aan te passen:
- Alleen zij die de kontributie van het betreffende verenigingsjaar hebben betaald, mogen aan de
ledenwedstrijden deelnemen
Wijzigen in:
- Leden en genodigden mogen aan de ledenwedstrijden deelnemen.
Er volgt enige discussie over het begrip “genodigden” zodat het wijzigingsvoorstel ter plekke door de
secretaris wordt gewijzigd in:
- Leden en door de ledenkaatscommissie en/of bestuur geaccepteerde niet leden mogen aan de
ledenwedstrijden deelnemen.
Aangezien deze wijziging unaniem door de vergadering wordt geaccepteerd is de benodigde
instemming van minimaal 2/3 van de aanwezige leden ruimschoots gehaald en wordt het voorstel
aangenomen.
13. Wedstrijdagenda KNKB/LKC 2017

Is vrij mager dit jaar. Behalve de ”eigen” partijen hadden we in eerste instantie niks
gekregen. Na contact met de bond hebben we er een Welpen Jongens, 2 e Klas Senioren
Heren en een Federatie DEL bij gekregen.
De wedstrijdagenda is iets waar we volgend jaar alerter op moeten zijn.
Karel Nijman weet te vertellen dat het Teatsen meer en meer in de regio leeft en dat
Sonnenborgh toch wel een hele mooie locatie voor zoiets is. Moeten we het maar even over
hebben.
14.Rondvraag
Tjeerd van der Kooi:
 Gaan we ook mee profiteren van Culturele Hoofdstad 2018? In samenwerking met
bijvoorbeeld OG Huizum. Is een mooie promotie van het kaatsen.
Reactie: Pieter van Tuinen stelt dat we zaterdags clinics zouden kunnen geven maar
volgend jaar is het bestuur gedecimeerd, de vraag is dus door wie dat georganiseerd zou
moeten worden. Bovendien moet zoiets wel het een en ander moeten opleveren. Volgens
Henk Haar zijn er rond de PC zijn diverse demo’s, er is dus wel aandacht voor.
We kunnen in ieder geval contact opnemen met andere verenigingen aangaande dit
onderwerp. Henk Haar wil daar wel over meedenken.
Rienk de Groot:
 Is er nagedacht over de Oldehovepartij in 2018 weer op het Oldehoofsterkerkhof te
doen?
Reactie: Dat idee hebben we laten varen. Behalve de tijdverslindende organisatie is de
financiering niet sluitend te krijgen. Geen sponsors dus no go.
 Wanneer start het competitiekaatsen?
Reactie: Eind april. Het zou mooi zijn als we de oudste jeugd hier meer bij kunnen
betrekken.
Peter Vos:
 Wat is de doelstelling van de slotdagcommissie? Wat is de bedoeling?
Reactie: Komen eerst nog bij elkaar voor een brainstormsessie.
 Rengersdag 2019, 100 jarig bestaan. Wordt daar budget voor gereserveerd?
Reactie: Hebben we het nog niet over gehad.
 Worden er dit jaar ook ledenkaarten verstrekt?
Reactie: Gaan we in bestuursvergadering bespreken.
Tjeerd van der Kooi:
 Bestuur wordt eind volgend jaar wel erg klein.
Reactie: Klopt. In principe zijn er dan nog 2 over (Pieter van Tuinen en Hans Draisma).
Bestuur is al langer op zoek naar aanvulling maar er zijn geen geschikte kandidaten die
zich beschikbaar willen stellen.
15.Sluiting
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng, sluit de vergadering
en nodigt de aanwezigen uit voor een versnapering..

