Notulen algemene najaarsvergadering LKC Sonnenborgh.
Donderdag 15 maart 2019.
Aanwezig: 16 personen.
1. Opening
Voorzitter Karel Nijman opent om 20:00 uur de vergadering en heet iedereen welkom, met name ereleden
Gerard Roosjen, Peter Vos, Sieds Rienks, Theun Hoekstra en Jan Sytsma, alsmede leden van verdienste
Rienk de Groot.
2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen
Aan de agenda wordt na punt 7 de evaluatie 2018 en plannen voor de komende jaren toegevoegd.
3. Notulen najaarsvergadering 2018
De notulen worden - onder dankzegging aan de secretaris door de voorzitter - ongewijzigd vastgesteld.
Jaarverslag 2018 en Notulen najaarsvergadering 2018 waren niet geplaatst op de site. Vergadering wordt
voor 10 min geschort en er dient lering te worden getrokken.
4. Beleid bestuur 2019
Karel presenteert nogmaals kernwaarden LKC 3 tot 5 jaar.
Kaatsen
Rengersweekend   Commissie is samengesteld pva wordt gemaakt. Idee is om een Rengersweekend te
organiseren
Burmaniapartij   Commissie is samengesteld pva wordt gemaakt. Ideeën en toevoegen samenwerking met
Horecastraatkaatsen, KNKB
Jeugdcommissie   nieuw lid Foppe Jan Palsma
Leden-competitiekaatsen: Nieuw commissie programma is samengesteld. Samenwerking met Nieuwe
partijen en bestaande partijen. Nieuwe competitieopzet. Harde en zachte bal. Ideeen worden nog verder
uitgewerkt
Organisatie
- Bestuur   bezetting punt van aandacht; nog geen aanvulling
- Evaluatie commissies   nog niet goed gedaan
- Kantine   bedoeling is meer duidelijkheid te bieden tav verantwoordelijkheden voor kantine.
Accomodatie
ILKC   Samenwerking tussen kindcentrum en school voor het ontwikkelen van een soort van sportplein.
Doel voor LKC is samenwerking met buurt, school, alternatieve kaatsvormen (oneball) en financiële
zekerheid voor de toekomst. Karel omschrijft het traject en de status waar we staan. Uitdaging is om voor
de kaatsmuur subsidiemogelijkheden van andere
Meerjaren onderhoudsplan
- wensen en moeten nog ik kaart worden gebracht.
School   toelichting Karel
Leden
5. Financieel verslag 2018 (penningmeester)
Aangekondigde winst is gerealiseerd. Balans – liquide middelen zijn na op het gewenste 3 jaar terug
stonden we op 20K nu 40K. dank aan de school, incidentele baten. Wens is deze buffer aan te houden
komende jaren. Komende jaren kan resultaat rond de nul. FB oranjewoud voor komende 3 jaar toegezegd,
daarnaast nieuwe sponsoren zoals Orangegas en Fysio058
Vergadering brengt complimenten over aan de penningmeester.
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6. Verslag kascontrolecommissie
Kascommissie heeft geen onvolkomendheden gevonden in de boekhouding. Zij vraagt de vergadering om
het bestuur decharge te geven. Vergadering geeft decharge.
Jan Hoekstra treedt af als lid van de kascontrole commissie wij danken hem voor zijn onvolprezen inzet.
Tjeerd Kooistra neemt zijn verantwoordelijkheid en neemt de plaats van Jan Hoekstra over in de
kascommissie.
7. Vaststellen van de begroting 2019
Begroting is opgemaakt maar kan helaas niet worden getoond. Penningmeester geeft aan dat de begroting
voor 2019 op nul Euro uit zal komen.
8.

Bestuur
Voorstel tot benoeming nieuwe termijn Pieter van Tuinen voor 3 jaar. Er hebben zich geen
tegenkandidaten gemeld. Vergadering geeft akkoord en Pieter dankt de vergadering voor het vertrouwen

9. Voorstellen AV KNKB (aanvullen wanneer binnen via KNKB)
a. Voorstel aanpassing verdeling wedstrijdvormen - ingediend door KV Bolsward
b. Voorstel aangepaste ranking - ingediend door Sjirk de Wal
c. Voorstel aanpassing prijzenbeleid - ingediend door KV Bolsward
d. Voorstel aanpassing eenlingenbeleid - ingediend door Sjirk de Wal
e. Voorstel deelname meerdere parturen aan NK's Freule en Ald-Meiers - ingediend door VvV
Menaem
Bestuur geeft
a.
b.
c.
d.
e.

haar mening per punt. Na discussie stemt de vergadering in met de volgende keuzes:
Voor aanpassing naar 50/50
Voor langer blok, tegen meetellen DEL
Tegen aanpassing ranking
Voor aanpassing eenlingenbeleid
Voor deelname meerdere parturen bij alle categorieën ook bij alleen jeugd

10. Jeugdcommissie
a. Versterking in de commissie
b. Trainers geregeld
c. Laatste donderdag blijft een wedstrijdavond
d. Aansluiten bij ledenpartijen senioren
e. Freulepartuur wordt getraind door Feiko/ begeleiding moet nog worden ingevuld
11. Wedstrijdagenda KNKB/LKC 2019
a. Oldehove dit jaar op zondag
b. Burmaniapartij (Jongenspartij afd.)
c. Van Eijsingapartij (junioren del)
d. Helaas geen vf. 50+
12. Discussie: toekomst Oldehovedag
a. Heren op zondag en dames op zaterdag? => Unaniem: Niet doen
i. Er ontstaat een open discussie over hoe en wat hieronder een aantal
ii. Samen met bond is Oldehove een afsluiter van het gehele kaatsseizoen voor alle kaatsers.
iii. Traditie was altijd alleen de heren.
iv. Voor de ontwikkeling van dameskaatsers is het een zeer goede toevoeging
v. Vanuit hoofdkaatsers wordt er zeer positief gekeken naar de combinatie op een dag
vi. Respect voor beide categorieën op invulling door finales op verschillende
vii. Prijsuitreiking alle categorieën KNKB was 2018 erg rommeling duurde te lang/ andere
vorm zou prima kunnen werken
viii. Eindtijd zou 17:00 moeten zijn
ix. Uitstraling van het veld is anders/ minder cachet (geen tribunes). Verdeling van publiek
x. Krijgen de kaatsers wel genoeg specifieke aandacht
13. Rondvraag en w.v.t.t.k.
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a.
b.

c.

Tjeerd Kooistra: is er duidelijkheid over de kosten van het afgraven van ‘de bult’. Antwoord: dit
wordt meegenomen in het project
Teun Hoekstra: het is gebruikelijk dat bij overlijden Lid van verdienste of erelid dat er een
advertentie wordt geplaatst. Wellicht een bericht op de website nog een idee. Antw. Bestuur was
hier niet van op de hoogte van deze gewoonte. In toekomst zal worden gekeken naar een gepaste
wijze van handelen.
Hans Wassenaar: wordt er in de toekomst ook een muurkaats toernooi georganiseerd. Jeugd en
muurkaatsen heeft de toekomst. Antwoord: Nu nog niet maar muurkaatsen is zeker een
speerpunt. Rengers wordt er weer een

14. Afsluiting
22:30 Voorzitter dankt de vergadering voor een prettige en interactieve vergadering

Bijagen: Locatie en samenwerking met ILKC
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