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Aanwezig: Pieter van Tuinen, Bianca van Veen, Rienk de Groot, Rennie en Marcel Koopstra, 
Hendrik Bakker, Foppe Jan Palsma, Theun Hoekstra, Jan Hoekstra, Peter Vos, Gerard Roosjen, 
Tjeerd Kooistra, Joop Greuter, Joost vd Meulen, Roelf van Foeken, Henk Haar 
Bestuur: Karel Nijman, Siard Homminga, Wendy Zuidema-Haans 
 
Afwezig m.k.: Johannes Westra, Sieds Rienks, Douwe Jan Annema, Tjeerd en Harmen Zuidema, 
Peter de Boer (ziekte) 
 
 

1. Opening  
 
Karel heet alle ereleden en leden van harte welkom.  
 

2. Ingekomen stukken en (bestuurs)mededelingen  
 
Johannes Westra heeft een mail gestuurd over de slechte balans tussen VF en 
uitnodigingswedstrijden bij de hoofdklasse. Deze zullen we in de voorjaarsvergadering van de 
KNKB inbrengen. 
 
Van een kleindochter van een oud voorzitter van LKC Sonnenborgh hebben we foto’s gekregen 
van Oldehove wedstrijden uit 1938 en 1940. Deze zullen later deze vergadering digitaal 
getoond worden. We zijn erg dankbaar voor deze gift.  
 

3. Notulen voorjaarsvergadering 2022 
 
Er zijn geen opmerkingen over de notulen. Wendy wordt hartelijk bedankt voor het maken van 
de notulen. 
 

4. Agenda vaststellen 
 
Op verzoek van Peter Vos wordt het punt statuten en reglement toegevoegd aan de agenda na 
het agendapunt bestuurssamenstelling. 
 
 

5. Voortgang beleidsplan door bestuur  
 
Presentatie van de voortgang van de uitvoering van het beleidsplan. De presentatie is 

getoond en toegelicht door Karel. 
 
Terugblik kaatsseizoen 2022 met bijdragen van: 
 
* jeugdcommissie: 50 betalende jeugdleden in 2023 was het doel, dat is in 2022 al 

behaald. Vaste afspraken gemaakt met de Thomasschool zowel voor kaatsveld als 
kaatsmuur. Daar is een schoolcompetitie die de Thomasschool en de kinderen (bij 
wallball) veelal zelf organiseren. Veel jeugd geweest naar KNKB B wedstrijden en de 
wallball wedstrijden. Ook zijn er veel regiowedstrijden bezocht en veel prijzen 
gewonnen. Het is geweldig om te zien hoe de ouders de jeugd ondersteund hebben. 
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Wallball competitie is opgezet. Tuttebellen wallball toernooi georganiseerd met mooie 
prijzen. Trots op mooie aantal betalende leden. Jeugdleden van Deinum, Lekkum, 
Marssum, Goutum hebben regelmatig meegetraind. Vanaf 6 november gaat wallball 
trainen door al dan niet ism Cometas. Jongens partuur is 4de geworden in 
afdelingsklassement. Jammer dat de Freule na de 2e omloop afgelopen was. 
Samenwerking met Peter vanuit bestuur was prettig. En de financiële ondersteuning 
vanuit de club was voldoende. Met z’n allen zijn we gekomen tot een mooi seizoen 
voor de jeugd. Dit jaar met meisjes en jongens pupillen en jongens op het NK 
geweest. LKC vaart eigen koers met trainingen en daarbij sluiten andere verenigingen 
aan is de ervaring van dit seizoen. Jeugd is ook zeer actief bij de wedstrijden. 

 
* Ledenkaatscommissie: 3 wedstrijden georganiseerd, seizoensopening, kleintje Rengers en 

de Gouden Koppeltsje partij. Dankzij Gaby die veel mensen persoonlijk benaderd, is er  
bij elke partij een goede deelname. Familiedag is komen te vervallen vanwege het 
straatkaatsen. Hele ledenkaatscommissie gaat nog een jaar door. Geweldig hoe de 
inzet geweest is. 

 
* Buurt over straatkaatsen 
Joost vd Meulen en Roelf van Foeken hebben toegelicht dat er vanuit de wijk een wens was 

om de wijk meer kennis te laten maken met de kaatsvereniging, de faciliteiten en meer 
verbinding te maken tussen de wijken. In najaar 2021 zijn ze begonnen met de 
organisatie. Voorafgaand aan de straatwedstrijd zijn clinics gegeven (door Anna Brecht) 
en trainingen door Siard. 

Jumbo heeft buurtbarbecue ter beschikking gesteld voor de winnaar.  
Nummer 2 kregen 20 bossen bloemen om uit te delen in de buurt. Er was live muziek. 
Volgend jaar 16 juni vrijdagavond wil de wijk het graag weer organiseren. Hiervoor is grote 

steun vanuit de club. 
 
Vanuit de club is er grote waardering en dank voor het initiatief. Groot succes dat ook 

buurtgenoten bleven kaatsen.  
 
Jongens (Otte en Harmen) waren voor het eerst actief als jeugdtrainer. Een mooie 

aanvulling op Henk, Hendrik en Foppe Jan. 
Danny heeft de donderdagavond trainingen met veel enthousiasme gegeven. 
 
Het dames trainen is door omstandigheden niet goed gegaan. Voor volgend jaar zal dit 

zeker wel opgepakt worden. 
 
Terugblik van HH en DH stond in de presentatie. 
Hoogtepunt van het seizoen was het winnen van NK 35+. Mannes, Pieter en Karel Hebben 

hun titel geprolongeerd. 
Marco, Jan en Danny hebben ook meegedaan aan NK 50+. 
 
* Slotdagcommissie: de slotdag is dit jaar weer goed gelopen. Deelname was goed. Het 

weer zat tegen en dat was jammer. Er was een geweldige loterij. Jan Hoekstra en 
Wim Haye blijven lid en Douwe Jan Annema gaat de slotdag mee organiseren. De 
slotdagcommissie is nog in het zonnetje gezet met veel dank aan de afscheidnemende 
leden van de commissie. 

 
 
* Vooruitblik naar seizoen 2023 met in het bijzonder aandacht voor de organisatie.  
 
Het bestuur heeft met elkaar gedeeld wat de doelstellingen zijn voor de komende tijd en 

hoe we dat allemaal georganiseerd zou kunnen worden.  
Wallball organisatie en trainingen worden gedaan door Henk, wordt aangevuld met Marcel 

Koopstra. 
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Competitie trekken naar de donderdagavond? Direct na de trainingen. Idee van Jan 
Hoekstra: competitie naar de donderdag omdat training toch eindigt met een partij. 

 
De bedoeling is dat de werkgroepen voor het komend seizoen bemenst zijn. Dit 

formaliseren kunnen we doen voor seizoen 2024. 
 
Clinics waren heel succesvol dit jaar. We hebben dit jaar er 10.000 euro mee verdiend en 

draaien daardoor positief. Voor de continuïteit van de vereniging is het noodzaak. nu is 
het hoofdzakelijk bemenst door Henk, Siard en Karel, mmv Harmen en Otte bij grotere 
groepen. We gaan dus zoeken naar een groepje die de clinics mee wil organiseren.  

 
Accommodatiebeheer : Gerard en Tjeerd doen al heel veel werk. Rienk helpt ook veel mee. 

Het meerjaren onderhoudsprogramma is vastgesteld in het bestuur. We zoeken dus een 
groep van 5-6 personen die samen de onderhoudswerkzaamheden willen uitvoeren. 

 
Clinic app: Siard, Robert en Henk: kijken hoe eea georganiseerd kan worden. Oud-kaatsers 

benaderen hiervoor is een prima mogelijkheid. Bianca heeft als suggestie om Enno bv 
hiervoor te vragen. Bianca en Pieter willen hiervoor best beschikbaar zijn. 

 
Jeugdcommissie: met hen praten of ze er nog wat bij willen doen? Bv bij jeugdwedstrijden 

voor KNKB en federatie. 
 
Idee is ook om een avond of meerdere avonden te organiseren waarbij we meer informatie 

geven over het werk wat gedaan moet worden bij LKC om een seizoen goed te draaien, 
zowel projectmatig als structureel. 

 
Oproep wordt ook gedaan aan actieve leden om mensen te benaderen voor klussen te doen 

voor LKC.  
 
Er zijn aan het begin van het seizoen geen formulieren terug gekomen waarin vrijwilligers 

aan konden geven welke klussen op zich willen nemen voor seizoen 2022. 
 
Ledenadministratie incl facturen en herinneringen is een onderdeel wat uitbesteed kan 

worden.  
 
Beeld is dat we per groep een brainstormsessie organiseren met betrokken vrijwilligers om 

te kijken hoe per groep eea bemenst gaat worden en hoe eea georganiseerd kan 
worden. Bv misschien wil Robert werkgroep clinics wel trekken. Misschien is er ook wel 
een vrijwilliger die werkgroep Oldehovedag wil trekken. 

 
De suggestie is om per “taakverdeling” coördinatoren / organisatoren te benaderen en dan 

met hen het werk dat nodig is, bespreken (met name regisseren) en de taakverdeling 
goed doornemen. 

 
Oproep vanuit het bestuur is om met suggesties te komen voor de bemensing van de 

diverse plekken.  
 
Rienk geeft aan dat hij paar jaar geleden gevraagd of hij coordinator wil zijn van de Club 

van 50. Hij wil graag meedenken over een goede werkwijze om meer verbinding te 
hebben met de doelen die er zijn. 

 
Peter Vos geeft als suggestie mee dat bij accommodatiebeheer ook het onderhouden van 

het veld en verduurzaming op de agenda moeten. Ook hier gaan we dus op zoek naar 
een coordinator en gaan we ook in gesprek  
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6. Statuten en reglementen 
 
Peter Vos biedt aan om samen met een bestuurslid en een notaris te kijken naar de statuten 
en het huishoudelijk reglement. We nemen dit mee naar een bestuursvergadering om te kijken 
of we dat in 2023 een voorstel voor update van de statuten kunnen krijgen.  
 

7. Bestuurssamenstelling 
 
Karel Nijman – Voorzitter, accommodatie, PR en sponsoring (aftredend 2023) 
Wendy Zuidema – Secretaris en social media communicatie (aftredend en niet herkiesbaar) 
Siard Homminga – Penningmeester en wedstrijdsecretaris (aftredend 2023) 
Peter de Boer – Technische zaken (aftredend 2024)  
 
Het vinden van nieuwe bestuursleden is best lastig. Hendrik heeft aangegeven dat hij 

belangstelling heeft voor een bestuursfunctie. Het bestuur zal met hem in gesprek gaan. 
Penningmeester en voorzitter misschien niet tegelijk laten aftreden, is een suggestie van Peter 
Vos.  

 
8. Rondvraag en w.v.t.t.k. 

 
Walrus actie en Poiesz actie (Westeinde) hebben we ons voor beide aangemeld. Vooral veel 
stemmen voor de Walrus! 
 
Opbrengst Rabobank ledenactie is nog niet bekend. 
 
120 jaar bestaan LKC wilden we in december een ijsbaan met Kerstmarkt voor elkaar krijgen. 
Er zijn een viertal investeerders die dat zouden willen doen. Het risico op Corona en de 
spanning die daarbij komt, durven de investeerders op dit moment niet aan. Voor 125 jaar LKC 
is het sowieso een optie. 
 
LKC Café is een verzamelnaam voor LKC meer dan alleen kaatsen. We hebben een nieuwe bar 
gekregen die we in gaan bouwen. Iedereen die mee wil helpen, is van harte welkom.  
 
125 jaar LKC commissie gaan we een coordinator / voorzitter voor zoeken en dan een 
commissie vullen. Deze nemen we mee in de brainstormsessie. 
 
Pieter: er is een coordinator nodig. Pieter wil best een keer in de kantine staan. Ideeën zijn 
welkom. 
 
Bianca: damestraining. In Huizum hebben ze dezelfde problematiek als bij LKC. Idee is om de 
groepen bij elkaar te brengen om dames recreatief ene keer bij LKC en andere avond bij 
Huizum dan te houden. Peter blijft contactpersoon vanuit bestuur. 
Peter de Vos: foto’s worden die goed behouden? Dat staat bij Peter de Boer op de agenda. 
Peter de Vos: wat is bindend voor de vergadering? Op de site stonden de gegevens over de 
vergadering niet. Bij het herzien van de statuten en het huishoudelijk reglement worden 
communicatie meegenomen. 
 
Peter de Vos bedankt alle bestuursleden en vrijwilligers voor de grote inzet. 
 
Joop Greuter : Oldehovedag: de pers zat in de bestuurstent. Dat kwam vreemd over. 
Afgelopen jaar was het met de Oldehovedag was het erg slecht weer. Er was geen tent voor de 
pers waardoor we vonden dat het goed gastheer- en goed gastvrouwschap was om hen 
onderdak te geven. 
Joop Greuter: scheidsrechter is op de KNKB wedstrijden niet begeleid. Is dat normaal? Is toch 
geen visitekaartje? Bestuur geeft aan dat er grote tevredenheid is over de inzet van Erik als 



 

Agenda algemene voorjaarsvergadering LKC Sonnenborgh d.d. 18 oktober 2022 - pagina 5 

hoofdscheidsrechter. We zullen het meenemen in de evaluatie, het is voor het bestuur een 
onbekend punt van beleving. 
Joop Greuter: Fijn dat er een groep was die de boarding en de bankjes opruimt. 
Joop Greuter: Kan de uitslag van de slotdag svp op de website? Neemt Peter de Boer op zich. 
Joop Greuter: Kunnen de clubkleuren weer terug op de afdelingsshirts? In een eerste druk is 
het verkeerd gegaan. Toen zijn er nieuwe gedrukt. Die zijn meer oranje uitgevallen dan de 
bedoeling was. Er waren dus helaas 2 slechte drukken geweest. We kijken voor volgend 
seizoen wat de mogelijkheden zijn. De officiële kleurstellingen zullen we weer opzoeken. 
 

9. Afsluiting 
  
De vergadering wordt gesloten om 22:10 uur. 


