
Jaarverslag Bestuur KF De Wâlden 2018 -2019 

Het bestuur van KF De Wâlden bestond in het seizoen van 2018 -2019 uit de volgende personen: 
 
Lucas Talsma  voorzitter 
Susan Silvius  secretaris 
Richard Adema  penningmeester 
Theo Dijk  
Jan Heeg 
 
Susan Silvius heeft na een aantal bestuursvergaderingen te hebben bijgewoond in januari 2019 
besloten het bestuur te komen versterken.  
 
Ondanks een geweldige kampioenswedstrijd in de zaal van ons vlaggenschip tegen mede 
kampioenskandidaat KV Drachten, helaas geen kampioenschappen bij de senioren dit seizoen. Zowel 
op het veld als in de zaal hebben we wel weer een aantal kampioenen bij de jeugd mogen begroeten! 
Een aantal jeugdteams miste het kampioenschap op het nippertje. 
 
Aan het einde van het seizoen hebben we na drie jaar, afscheid genomen van Sake Koelma als 
hoofdtrainer van de selectie. Ook van Gerard de Haan hebben we als trainer van het 2e team afscheid 
genomen. KF de Wâlden is beide heren zeer erkentelijk voor hun inzet gedurende de afgelopen jaren. 
Het vertrek van beide stelde het bestuur en technische commissie voor de uitdaging om nieuwe 
trainers te vinden voor de selectie. De zoektocht heeft geresulteerd in het aanstellen van Luca Spin als 
nieuwe hoofdtrainer en Remco Gijsenij als trainer/coach van De Wâlden 2 
 
Tijdens de vorige ledenvergadering was één van de agendapunten de kunstgrasvelden in Oentsjerk. 
De werkgroep die zich hiermee bezig houdt heeft een plan ontwikkeld. Dit is in september toegelicht 
aan de raadsfracties en daarna is het ingediend bij de gemeente. Het is nu afwachten of de gemeente 
het voorstel opneemt in de meerjarenbegroting.  
 
Er gaat een onderzoek plaatsvinden naar de financiële, juridische en praktische haalbaarheid 
van een MFC (Multi Functioneel Centrum) in Tytsjerk. In dat kader heeft er ook een gesprek 
plaatsgevonden met KF De Wâlden, waarin de wensen en ideeën vanuit onze vereniging zijn 
aangedragen. Het onderzoek zal resulteren in een advies aan de gemeente die op grond daarvan zal 
besluiten of er een MFC in Tytsjerk komt, op welke locatie en in welke vorm.  
 
Dit jaar hebben we voor het eerst een “visie-avond” georganiseerd met als doel inzichtelijk te maken 
waar we staan als vereniging, wat onze kernwaarden zijn en waar we de komende jaren vooral aan 
willen werken. Vrijdagavond 12 april 2019 waren ruim 20 personen - vertegenwoordigers van de 
diverse commissies, van de seniorenteams en van de juniorenteams - aanwezig om aan de hand van 
een aantal stellingen in groepjes hierover te discussiëren en daarna te resultaten te presenteren. De 
avond stond onder leiding van Jaap Broersma, voormalig districtsvoorzitter en directeur van de KNKV. 
Na een levendige discussie zijn er vele aandachtspunten naar voren gekomen, met name met 
betrekking tot het jeugdbeleid en het vrijwilligersbeleid. Een samenvatting is te lezen op de website 
en de aandachtspunten zijn doorgespeeld aan de verschillende commissies.  
 
Vorig jaar hadden we nog niet alles op orde ten aanzien van de uitvoering van de AVG. Dit is nu gelukkig 
voor elkaar. Op de website is de privacyverklaring te vinden en kunnen leden en ouders van jeugdleden 
lezen hoe KF De Wâlden omgaat met persoonsgegevens. Onlangs is via een mailing instemming met 
deze privacyverklaring gevraagd aan alle leden en ouders van jeugdleden. 
 
Nadat het al een aantal jaren in de lucht hing, is besloten nu daadwerkelijk een start te maken met G-
korfbal bij De Wâlden. Een commissie bestaande uit Jelmer Kerkhof, Fera Dam en Jorrit van Dijk is hier 



op een enthousiaste manier mee bezig. Intentie is in het najaar van 2020 te starten met het 1e G-
korfbal team van KF de Wâlden.  

 
 

Commissie Technisch Beleid  
 
De Commissie Technisch Beleid (CTB) van KF De Wâlden bestond in 2018-2019 uit Jildou Koster, Lisette 
Henstra, Nynke Venema, Rinske Jager, Nathan Sprey en Johan Linthof. In de praktijk hebben Lisette, 
Nynke en Johan zich bezig gehouden met de senioren, Jildou, Rinske en Nathan waren 
verantwoordelijk voor de jeugd.  
De wedstrijdsecretariaten – die onder de verantwoordelijkheid van de CTB vallen – waren afgelopen 
jaar Marije Jager (F t/m C jeugd), Joke Stummel (B en A jeugd) en Hilly Mosselaar (Senioren).  
 
De CTB is gedurende het jaar veel bezig met ad hoc zaken. Daarnaast volgen we een jaarplanning 
waarin alle taken zijn vast gelegd. De Commissie Technisch Beleid heeft zich afgelopen jaar bezig 
gehouden met de volgende zaken.  
 
Teamsamenstelling senioren 
We streven er elk seizoen naar met minstens vijf seniorenteams te spelen en ook dit jaar is dit gelukt. 
We zijn hiervoor actief op zoek gegaan naar met name dames, omdat we door verhuizingen, 
zwangerschappen en blessures amper vijf teams konden maken. Gelukkig blijken oud-spelers vaak 
bereid een periode mee te draaien in een team. Naarmate het seizoen vorderde, kwam er weer meer 
ruimte binnen de teams. 
 
Teamsamenstelling jeugd 
Voorafgaand aan het seizoen zijn de F-, E-, en D-teams door de TC, met behulp van de expertise van 
de trainers, ingedeeld. Na het selectieproces voor de C- en B-aspiranten en A-junioren, dat voor de 
zomervakantie plaats vond, konden alle teams seizoen 2018-2019 direct starten met de trainingen en 
oefenwedstrijden. De teamopgave bestond uit drie A-teams, twee B-teams, drie C-teams, drie D-
teams, vier E-teams en twee F-teams. In de loop van het seizoen is er een derde F-team bijgekomen. 
Daarnaast is er zowel in Gytsjerk als Tytsjerk een groep gestart voor de allerjongste jeugd, de 
Kangoeroes.  
 
Wedstrijdsecretariaten 
De wedstrijdsecretariaten zijn verantwoordelijk voor de teambezetting op zaterdag en hebben dus een 
belangrijke rol gedurende het seizoen. De CTB stelt een wisselschema op en dit schema wordt door de 
wedstrijdsecretariaten gebruikt om de teams rond te krijgen. Bij de senioren betekent dit dat er vaak 
gebruik is gemaakt van algemeen reserves en juniorenspelers.   
 
Trainers en coaches senioren 
Eén van de taken van de CTB is het vinden van trainers en coaches voor alle seniorenteams. Als het om 
de hoofdtrainer gaat, is het bestuur mede verantwoordelijk. Afgelopen jaar is de CTB zeer druk 
geweest met het zoeken van trainers en coaches voor seizoen 2019/2020.  
Samen met het bestuur en een aantal selectiespelers is er gezocht naar een nieuwe hoofdtrainer. Deze 
werd gevonden in de persoon van Luca Spin. Hierna is door dezelfde commissie verder gezocht naar 
een trainer/coach voor het tweede team. Dit bleek een zeer lastige klus en pas aan het einde van 
seizoen 2018-2019 werd Remco Gijsenij vastgelegd. De bijdrage van het CTB in dit proces is het plegen 
van vele telefoontjes om beschikbare en geschikte personen te vinden en gesprekken te voeren met 
potentiële kandidaten.  
Ondertussen bleek het moeilijk een trainer/coach te vinden voor De Wâlden 3. Zowel binnen als buiten 
de club was er niemand die deze taak op zich kon of wilde nemen. Uiteindelijk hebben we Wybren 
Mosselaar gevraagd om nog een jaar trainer/coach te blijven en hij ging hiermee akkoord.  



Bij De Wâlden 4 en 5 is de bezetting qua trainer/coach hetzelfde gebleven.   
 
 

Werven jeugdtrainers/-coaches 
Ook dit jaar was het vinden van geschikte jeugdtrainers en coaches voor alle jeugdteams een opgave. 
Gelukkig is het wederom gelukt om voor de zomervakantie alle teams te voorzien van minimaal twee 
trainers/coaches.  
 
Opstellen trainingsrooster 
Het opstellen van trainingsroosters en hiermee iedereen op een geschikt tijdstip te laten trainen met 
voldoende materiaal vergt met name in de zaal de nodige creativiteit. Uiteindelijk is het door veel 
gepuzzel gelukt en kon elk team twee keer per week trainen.  
De zaaltijden blijven soms verre van ideaal. Er zijn weinig uren waar de gehele hal beschikbaar is. Dit 
is bij het bestuur aangekaart en hierin geadviseerd om in gesprek te gaan met gemeente en andere 
verenigingen. Daarnaast is er een lijst doorgegeven met extra materiaal, waardoor het mogelijk is om 
op het veld meerdere teams zowel in Oentsjerk als Tietjerk gezamenlijk te laten trainen.  
 
Ouderavonden 
De traditionele ouderavonden die aan het einde van het seizoen georganiseerd werden, zijn wederom 
druk bezocht. Het algemene beeld van vereniging en de inzet door jeugdtrainers wordt als zeer positief 
ervaren. Uiteraard waren er ook enkele op- en aanmerkingen over zaken die beter kunnen. Deze op- 
en aanmerkingen worden meegenomen voor het nieuwe seizoen. 
 
Selectieproces seizoen 2018 – 2019 
Aan het einde van afgelopen seizoen hebben we voor de derde keer het selectieproces voor de C- en 
B-aspiranten en A-junioren in gang gezet. Mede door de ervaring van afgelopen jaren is het proces 
goed verlopen. Verschillende trainers hebben op de twee trainingsavonden mee gekeken en mee 
gedacht om een ieder in het juiste team te plaatsen. Na zorgvuldige afweging zijn de teams op de site 
gepubliceerd.   
 
Summerschool 
De Summerschool, de derde editie alweer, zag er dit jaar iets anders uit dan vorige edities. Door een 
langer seizoen en veel weekendactiviteiten in de buurt zijn er twee Summerschooltrainingen geweest. 
Dit onder leiding van Henk Jan Mulder en de nieuwe hoofdtrainer Luca Spin. De trainingen zijn 
ondersteund door spelers vanuit de selectie en andere seniorenteams. Door de inzet van de 
jeugdspelers, de vrijwilligers en de organisatie werd dit een groot succes.  
 
Resultaten senioren – en jeugdploegen  
Op het veld geen kampioenschappen voor de seniorenteams. Het eerste handhaafde zich, het tweede 
en het vierde eindigde als tweede in de competitie. Het derde en vijfde team degradeerde helaas. Voor 
de jeugdteams waren er wel een aantal kampioenschappen te vieren (voor- en najaar bij elkaar), 
namelijk voor de A2, B1, C1, C2, C3, E2 en de F1.  
In de zaal liep het eerste net het kampioenschap mis na een geweldige wedstrijd tegen mede 
kampioenskandidaat Drachten. De hal in Oentsjerk zat stampvol en was een wedstrijd waar je het als 
vereniging voor doet. Daarnaast waren er prachtige spandoeken door enkele jeugdteams gemaakt.  
Het tweede degradeerde helaas uit de reserve overgangsklasse. Het 3e, 4e en 5e behaalden prima 
resultaten. Bij de Jeugd werden de A3, C1 en de E4 kampioen.  
 
Friese selectieteams 
Diverse jeugdspelers hebben de tweede ronde gehaald van de diverse RTC-teams, uiteindelijk hebben 
twee jeugdspelers, namelijk Sybrand Kikkert en Jarno Duindam zich er in gespeeld (RTC U15). Een 



uiterst knappe prestatie. Tevens zijn ze met het team naar EK geweest in Hongarije waar ze Europees 
kampioen zijn geworden met het RTC team.  
Trainersopleiding 
Geen enkel lid van KF De Wâlden heeft afgelopen jaar de trainerscursus gevolgd. De tijdsinvestering 
die het kost om het diploma te halen, is voor velen een reden om af te zien van de wel leerzame cursus. 
Daarnaast is er weinig informatie gegeven vanuit CTB. Dit wordt het komende jaren meer gepromoot.  
 
Begeleiden jeugdtrainers 
Afgelopen seizoen stond het begeleiden van jeugdtrainers op een lager pitje. Wel is er veel aandacht 
besteed aan het jeugdplan, geschreven door Nathan Sprey en zijn we gestart met het samenstellen 
van de nieuwe commissie: Commissie Jeugdbeleid. Hierin is besloten om op zoek te gaan naar drie 
coördinatoren (A/B, C/D en E/F/Kangoeroes), daarnaast iemand voor het fysieke gedeelte en iemand 
voor de pedagogische handvaten. De nieuwe commissie is in 2018-2019 gevormd en bestaat uit: Arjen 
van der Werf, Mirjam Faber, Jildou Koster (Cöordinator E/F/Kangoeroes), Hessel Kinderman 
(Cöordinator A/B), Rienk van der Meer (coördinator C/D en kracht-coördinatie programma) en Rinske 
Jager (pedagogische handvaten). Per blok van 6 à 8 weken wordt gewerkt aan een bepaald 
spelprincipe. Dit spelprincipe wordt vervolgens geëvalueerd en trainingen worden verzameld per 
spelprincipe. Het doel hiervan is om meer lijn te krijgen in de jeugdopleiding. Daarnaast zal er door de 
nieuwe samenstelling meer ruimte zijn voor het kijken van wedstrijden en begeleiden van 
jeugdtrainers.  
 
Voor het fysieke deel is afgelopen jaar opnieuw samengewerkt met Fysio 058. Fysio 058 heeft schema’s 
van telkens zes weken aangeleverd met twee weken rust. Na deze zes weken werd er geëvalueerd met 
de jeugdtrainers en werden de schema’s daarop aangepast. Voor komend seizoen is besloten dat Rienk 
van der Meer dit stuk overneemt, gezien zijn baan bij Fysio 058 en achtergrond als fysiotherapeut.  
 
 

Sponsorcommissie 
 
De sponsorcommissie bestond het afgelopen jaar uit: Sip en Kor Mulder, Sylvia Swart, Joke en Geanne 
Stummel, Froukje van der Meer, Jelske Vogel, Rienk van der Meer, Martine Poorte en Sanne van 
Kammen. Aan het eind van het seizoen namen we tijdens een etentje afscheid van Sylvia Swart en 
Sanne van Kammen. Een speciaal woord van dank voor Sylvia Swart voor haar jarenlange inzet voor 
onze vereniging en in het bijzonder de sponsorcommissie.  
 
Seizoensstart 
In verband met de wedstrijdplanning aan het begin van het afgelopen seizoen is het niet gelukt om 
een gezamenlijke competitiestart te organiseren. In plaats daarvan hebben we besloten het seizoen 
feestelijk af te sluiten met een sponsorloop voor de jongste jeugd en aansluitend een barbecue te 
houden voor alle leden. 
 
Aflopende sponsorcontracten 
De sponsorcontracten liepen afgelopen seizoen af en de sponsorcommissie is druk bezig geweest om 
huidige en nieuwe sponsoren te benaderen voor een nieuw sponsorcontract. Door een intensieve 
voorbereiding en proactieve benadering is de commissie er wederom in geslaagd om voor alle teams 
(Selectie tot en met B-aspiranten) een of meerdere sponsoren te vinden.  
 
Activiteiten 
De sponsorcommissie heeft in samenwerking met de activiteitencommissie een bingo avond 
georganiseerd voor alle vrijwilligers binnen de vereniging.  
 
 



Feestelijke opening nieuwe kantine 
Op 9 februari jl. werd er een feestelijke opening georganiseerd waarbij alle sponsoren door de 
sponsorcommissie werden uitgenodigd. Verdere organisatie was in handen van de SBSO. 
 
Bakkerij Braaksma 
In januari jl. nam onze hoofdsponsor Bakkerij Braaksma afscheid en werd de bakkerij verkocht. De 
sponsorcommissie heeft Jerke en Griet Braaksma persoonlijk bedankt voor hun grote steun de 
afgelopen jaren.  
 
Acties 
Vanuit de club waren er dit jaar weer meerdere acties. In december werden er droge worsten verkocht 
in Oentsjerk, Gytsjerk, Munein, Aldtsjerk en Readtsjerk. In het voorjaar was de geranium actie in 
Tytsjerk en Ryptsjerk. Beide acties waren succesvol en zijn goed verlopen. De sponsorloop voor de (C 
t/m F) was ook een groot succes.  
 
Webshop 
De webshop loopt goed. De leden weten de site goed te vinden en er worden regelmatig bestellingen 
geplaatst. We constateren dat de kwaliteit van de kleding niet altijd aan onze eisen voldoet. Er is nauw 
contact geweest met Muta om dit te verbeteren. 
 
Jaarlijks terugkerende activiteiten 
Naast alle bovenstaande acties zorgt de sponsorcommissie ook voor het aanleveren van tekst voor en 
het drukken van de programmaboekjes, het verspreiden van de wedstrijdposters, het regelen van de 
prijzen voor de verloting tijdens thuiswedstrijden, het uitnodigen van de balsponsors, nieuwe omslag 
voor het programmaboekje, nieuwe zaalseizoenkaarten, voldoende consumptiebonnen op voorraad 
en facturatie van diverse sponsorbedragen. 
 
Overzicht sponsors 

Sponsor Soort sponsoring 

Albert Heijn Castelein Kledingsponsor KFDW 1 en 2 

Brasserie De Canterlanden Kledingsponsor KFDW1 en 2 en scorebord sponsor 

Ambachtelijke Bakker Braaksma Kledingsponsor KFDW 1 en 2 

Technisch bedrijf Joustra Kledingsponsor KFDW 3 

Postma Oliehandel Kledingsponsor KFDW 3 + tassponsors F-teams 

Kafee it Wapen fan Fryslân Kledingsponsor KFDW 4 

De Boer Serrebouw Kledingsponsor KFDW 5 

Basticom Kledingsponsor KFDW 5 en scorebord sponsor 

NAH Zorg Kledingsponsor KFDW 5 

Hoekstra Flowers Kledingsponsor KFDW 6 (vanaf2016-2017 geen team) 

Vakgarage Van der Meer Kledingsponsor KFDW A1 

Schildersbedrijf Mosselaar Kledingsponsor KFDW A2 + balsponsor 

Auto Olijnsma Kledingsponsor KFDW A2 en A3 en D-teams 

Autodealsxl.nl Kledingsponsor KFDW A2 en A3 en D-teams 

Adema Bewindvoering Kledingsponsor KFDW B-teams + balsponsor en 
scorebord sponsor 

FGD Assurantiën Kledingsponsor KFDW B-teams 

Reisbureau Internoord B.V. Kledingsponsor KFDW C-teams 

Boerderij Tjeard Krol Kledingsponsor KFDW C-teams 

Bloembergen tuinen Kledingsponsor KFDW D-teams + balsponsor 

Gebroeders de Vries Kledingsponsor KFDW E-teams 



 
 

Scheidsrechterscommissie 

De commissie bestaat uit de volgende personen:  
Anne Koopmans, Gert Willem Bonnema, Jan van der Veen en Bryan Juckers. 
 
Anne en Gert Willem zijn dit voorjaar toegetreden tot de commissie. De commissie heeft een aantal 
keren vergaderd en daar zijn de speerpunten voor het komende jaar bepaald. Dit zijn het begeleiden 
van jeugdwedstrijdleiders, de gedragscodes bespreken in het omgaan met scheidsrechters. 
 
Jan maakt de indeling van de scheidsrechters voor de wedstrijden 
Bryan is verantwoordelijk voor de kleding van de scheidsrechters 

De Wielenweide Kledingsponsor KFDW F-teams 

Chinees Indisch Restaurant 
Oriëntal 

Tassponsor E-teams + balsponsor 

Bentacera B.V. Tassponsor D1 + balsponsor en scorebord sponsor 

Timmer- en afbouwbedrijf P. 
Bakker 

Tassponsor C3 

Bouwadvies Henk Feenstra Balsponsor en scorebord sponsor 

Mechanisatiebedrijf Frans van 
der Veen B.V. 

Balsponsor 

Transportbedrijf Hellinga Balsponsor 

Slagerij R. Rijpma en zoon Balsponsor 

Karwei Burgum Balsponsor 

Riethandel Miedema Balsponsor 

Jansma Burdaard Balsponsor 

Winkel van Tryn Balsponsor 

Café ’t Trefpunt Balsponsor 

Mutasport Scorebord sponsor 

Postma Warmte Techniek Scorebord sponsor 

Airco- en Autotechniek Simon 
Postma 

Scorebord sponsor 

Huidpraktijk de Bruyn Scorebord sponsor 

Rekladruk Scorebord sponsor 

Dimu Scorebord sponsor 

Bouwbedrijf van der Meer Scorebord sponsor 

Catering Experience Scorebord sponsor 

Thomashuis Mûnein Scorebord sponsor 

Autoschade Friesland Scorebord sponsor 

Kompas vlaggen en masten Scorebord sponsor 

Meindert Fietsspecialis Scorebord sponsor 

Westra schilderwerken Scorebord sponsor 

Jansma Wonen Scorebord sponsor 

Hotel Restaurant Princenhof Scorebord sponsor 

Hoekstra Doe het zelf Hardegarijp Scorebord sponsor 

Notaris de Valk Scorebord sponsor 

Staal & T-Med fysiotherapie Scorebord sponsor 



Anne regelt de informatie avond voor start van het nieuwe seizoen(scheidsrechters en coaches) 
 
Bijeenkomst coaches 
Uitleg gegeven over gedragscode in het veld ten opzichte van de scheidsrechter en de plannen van de 
commissie uitgelegd. 
 
Bijeenkomst scheidsrechters 
Opkomst 18 man. Uitleg gegeven dat we de scheidsrechters een "podium" binnen de vereniging willen 
geven. En dat dit begint met een stukje respect van spelers en coaches naar de scheidsrechters toe. 
Ook de gedragsregels doorgenomen. Er is meer behoefte aan informatie vooraf aan de wedstrijd over 
tijdsduur van wedstrijden, duur pauzes, basisregels jongere teams enz. Ook aangegeven is om een 
scheidsrechtersavond te organiseren in november. Dit werd positief ontvangen. Kleding voor de 
scheids is nog wel een dingetje. Dit zou zeer worden gewaardeerd. In de zaal zal de beginnende scheids 
worden beoordeeld en begeleid worden (geven van tips om zelfverzekerder over te komen). Hier is 
veel behoefte aan. 
 
Voor volgend jaar 
Nieuwe en bestaande scheidsrechters voorzien van proactieve informatie (soort infoboekje) , om te 
voorkomen dat ze in het diepe worden gegooid. 
Alle coaches en trainers van de Wâlden krijgen kleding. Dit moet voor de scheidsrechters ook worden 
geregeld. Al is het alleen maar een T-shirt. 
Taakverdeling in commissie duidelijk stellen en verantwoordelijkheden vastleggen. 
Regelmatig leden op de hoogte brengen via Wâldpraat. 
Dit alles om meer draagvlak binnen de vereniging te creëren voor de scheidsrechters. 
 
 

Voorzieningencommissie 
 
De commissie voorzieningen bestond afgelopen jaar uit Sikke van de Bij, Siem de Haan, Hylco Hoekstra, 
Arie Duindam, Hedman Tjibbe Lei, Albert Kinderman, Rients Hempenius, Ulke Schotanus en Eelco 
Linthof. Rients, Ulke en Eelco verzorgen de velden en het materiaal in Tytsjerk, de rest van de 
commissie verzorgt de velden en materiaal in Oentsjerk. 
 
De commissie heeft afgelopen jaar een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen, die de commissie 
komen versterken. Dit zijn Jelmer Groothof, Peter Kikkert, Sytze Fennema en Reinder Sjonger. 
 
Minne Veenstra en Hedman Tjibbe Lei zijn verantwoordelijk voor het aanvragen van de hal uren in de 
zaal.  
 
Velden en materialen 
De commissie zorgt ervoor dat op zaterdag de velden klaar liggen in zowel Oentsjerk als Tytsjerk. Ook 
zorgt de commissie voor voldoende materiaal en dat het materiaal in goede staat verkeerd. Dit jaar 
zijn er weer nieuwe K3, K4 en K5 ballen aangeschaft, voor zowel Oentsjerk als Tytsjerk. Ook voor in de 
zaal zijn er nieuwe ballen aangeschaft.  
 
Zaal, halwacht en schotklok 
Voor het zaal seizoen regelt de commissie het halwacht schema voor de bediening van het score bord.  
Voor de bediening van de schotklok zijn 12 vrijwilligers beschikbaar die tijdens de wedstrijden van 1 
en 2 afwisselend de jurytafel bemannen. De commissie zal voor komend seizoen weer haar uiterste 
best doen om zoveel mogelijk hal uren te verkrijgen zodat er weer zoveel mogelijk wedstrijden in 
Oentsjerk gespeeld kunnen worden. 
 



Activiteitencommissie 
 
De activiteitencommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 
Nynke Koster, Hessel Kinderman, Harm Groothof, Kees van der Veen en Sytske Hofstra. 
Voor de organisatie van het schoolkorfbaltoernooi sloot Sjoerdina Postma voor de scholen in 
Hurdegaryp, Tytsjerk en Ryptsjerk bij de commissie aan. 
Het ‘ Team van de Week’ gebeuren werd mede georganiseerd met behulp van de dames Yttsje Anne 
Mosselaar en Romee Kuyper 
 
De volgende activiteiten zijn georganiseerd 

 Het Sinterklaasfeest  voor de Kangoeroes en F-pupillen was op 30 november. In de 
sportkantine waren 20 kinderen aanwezig. Zoals elk jaar zeer geslaagd. Er werd geknutseld, 
gezongen en gedanst. Sinterklaas kwam langs met twee zwarte Pieten. De zwarte Pieten zagen 
er prachtig uit in hun nieuwe out-fit. Na afloop was er voor iedereen patat. Zaterdag 1 
december gingen de Pieten nog een bezoekje brengen aan de kangoeroes in Gytsjerk en 
Tytsjerk. 

 Het sinterklaassprookje in de Lawei in Drachten voor de E-pupillen vond eveneens op 30 
november plaats. Dit jaar werd Asterix en Obelix opgevoerd. Er gingen 19 kinderen mee.  

 Op 14 december zijn we met de A t/m D naar de schaatshal in Leeuwarden geweest. Helaas 
gingen er slechts 13 kinderen mee. Vooral de A-junioren lieten het afweten. Ondanks het 
kleine groepje was het een gezellig uitje. 

 Op vrijdag 28 december vond het mix-toernooi plaats. ‘s Middags voor de jeugd verdeeld in 
twee leeftijdscategorieën F/E en D/C. Er deden 40 kinderen mee. ‘s Avonds  was de beurt aan 
de B’s, A’s,  senioren en ouders. Hier waren 12 teams van 6 personen verdeeld over 3 poules. 
De avond werd afgesloten met muziek van Alex van Kammen. 

 Op vrijdag 8 februari was er een pubquiz. Maar liefst 15 teams hadden zich aangemeld. De 
sportkantine zat dan ook bomvol. Hessel Kinderman had weer een prachtige quiz gemaakt en 
er werd naar hartelust gestreden.  

 Bij de thuiswedstrijden in de zaal van het 1ste team mochten de F-, E- en de D- pupillen ‘ Team 
van de Week’ zijn. Bij de laatste thuiswedstrijd op het veld waren de kangoeroes. ‘ Team van 
de week’.  

 In het weekend van 5,6 en 7 april was het tweejaarlijkse kamp. Deze keer gingen we met een 
grote groep jeugd van 66!! en een 12-tal , in kleurig geklede tuinbroeken, begeleiders naar de 
Morra in Hemelum. Het werd een supergezellig weekend met quiz, foute party , 
ochtendgymnastiek, de traditionele spokentocht en patat van snackbar ‘ t Flinkebosje 

 Dit jaar was het schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8 en het spelprogramma voor 
de groepen 1 en 2 op vrijdag 10 mei. Normaliter vindt het schoolkorfbaltoernooi voor de 
groepen 3/4 en de spelmiddag in de zaal plaats.  Maar het was moeilijk om een vrije datum te 
vinden, zodat we besloten om te kijken of het allemaal ook op eenzelfde middag kon. 
Bovendien werd er gekozen voor de vrijdagmiddag. Dit omdat we dan een beroep kunnen 
doen op meer vrijwilligers.  Dankzij het mooie weer en de vele vrijwilligers werd het een zeer 
geslaagde middag. Voor de groepen 1 en 2 was er een spelcircuit uitgezet.  De 54 kinderen die 
zich hadden opgegeven werden verdeeld over 2 groepen. Voor allemaal was er een medaille 
en een kleurplaat. Aan het schoolkorfbaltoernooi namen 260 in 45 teams deel van de scholen 
uit Ryptsjerk, Tytsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk, Aldtsjerk en Oentsjerk. Naast een 1ste, 2de en 3de 
prijs in elke leeftijdsgroep , was er voor iedereen een vaantje. Onze vaste ‘ ladyspeaker’ Hilly 
Glashouwer was helaas niet aanwezig , maar werd prima vervangen door Janiene Adema. 

 Op Hemelvaartsdag , 30 mei, vond het traditionele Basticom Pjuktoernooi plaats. Er hadden 
zich 56 koppels opgegeven. De  Arnold Kuijpers bokaal ging dit jaar wederom  voor de 4de keer 
naar Afke Zijlstra en Anton de Haan die in de finale te sterk waren voor Jesper van Haastrecht 
en Bob Bernardus van NIC. Ook de 3de en de 4de prijs gingen naar de Wâlden. 3de werden de 
gezusters Rinske en Marije Jager.  Vera de Boer en Rianne van der Werf werden 4de. 



 Op  zaterdag 1 juni, na afloop van  de laatste  thuiswedstrijden vond in Tytsjerk de seizoens- 
afsluiting plaats. Er waren maar liefst 120 deelnemers voor de barbecue. Een geslaagde 
afsluiting , mede door het optreden van Ricky gesponsord door  Postma Oliehandel en  Adema 
Bewindvoering. 

 
Al deze activiteiten hadden we niet kunnen organiseren zonder hulp van de vele vrijwillige 
hulptroepen! 
 
 

Redactie Wâldpraat 
 
In het seizoen 2018-2019 zijn we als redactiecommissie voor het eerst vier keer bij elkaar geweest 
(i.p.v. vijf keer) om de inhoud van de 4 Wâldpraats die gedurende het seizoen verschijnen te bepalen. 
De redactiecommissie bestond dit seizoen uit Baukje Heeg, Ties van Valen, Rieneke Radersma, Geanne 
Stummel, Dieneke de Boer, Miriam Beintema en Afke Zijlstra.   
 
Circa een maand voorafgaand aan de uitgave van de Wâldpraat steken we als redactie 
spreekwoordelijk de koppen bij elkaar en vergaderen we over de inhoud van de Wâldpraat en verdelen 
we de taken om de input te vergaren. Daarvoor zijn we natuurlijk ook afhankelijk van de input van 
onze leden.  
 
Na het verzamelen van alle input wordt dit doorgestuurd naar Marko Kinderman van Fraai 
Communicatie. Marko verzorgt (belangeloos!!) de opmaak en vormgeving van de Wâldpraat.  
 
Sylvia Swart verzorgt de adressering van de Wâldpraat en zorgt ervoor dat er bij iedere uitgave 
adresstickers klaar zijn. Ruurt Postma van Zorgboerderij It Aventoer haalt de edities op bij Rekladruk 
en zorgt er samen met de cliënten van It Aventoer voor dat alle Wâldpraats worden voorzien van een 
adresetiket. Vervolgens verzorgt It Aventoer ook de uitgifte van de diverse routes naar de 
contactpersonen van de vereniging die de Wâldpraats verspreiden in de buurten. We vinden het 
prachtig dat we samen met het Aventoer zo'n mooie samenwerking op poten hebben gezet!  
 
Als redactiecommissie genereren we inkomsten d.m.v. advertenties in de Wâldpraat. Alleen de kosten 
van het drukken van de Wâldpraat door Rekladruk worden aan de vereniging doorberekend.  
 
Zolang er nog positieve geluiden komen vanuit de vereniging van leden die de papieren versie van de 
Waldpraat waarderen, blijven we hier als redactie nog mee doorgaan.  
 
 

Website commissie 

 
De websitecommissie wordt vertegenwoordigd door de volgende mensen: 

- Bastiaan de Boer (techniek) 
- Baukje Heeg (redactie) 
- Renie Koster (redactie) 
- Minne Veenstra (redactie) 

 
Daarnaast verzorgt Ties van Valen de vele foto’s op de site, denk hierbij aan een fotoverslag van de 
diverse wedstrijden. 
 
Input  
Om de website actueel en levendig te houden, zijn wij afhankelijk van de leden van KF de Wâlden. Wij 
willen jullie dan ook vragen om wedstrijdverslagen, verslagen van bijeenkomsten, oproepen, 



kangoeroe info, agenda items, enz. te mailen naar de redactie van de website. Met jullie informatie, 
kunnen wij met ons medium weer anderen bereiken. Graag jullie berichten en foto’s naar 
website@kfdewalden.nl.  
 
Nieuw uiterlijk website 
Medio het seizoen is de vernieuwde website in gebruik genomen. Wat ons betreft is hij qua uiterlijk 
helemaal 2019! De nieuwe site is ook beter toegankelijk vanaf mobiele apparaten. De site is qua 
ontwikkeling volledig gesponsord door Basticom.  
Tevens sponsort Basticom al sinds jaar en dag de vaste jaarlijkse kosten m.b.t. domeinnamen, 
webhosting en SSL-beveiligingscertificaat.  
Basticom vanaf deze plek, dank daarvoor! Wij hopen op een nog jarenlange samenwerking. 
 
Social media 
Naast meer input op Facebook zijn we dit seizoen gestart met het benutten van Instagram. Dit om met 
name onze jeugdleden beter te bereiken. Er wordt nog nagedacht over een nieuwe naam van de 
commissie, nu de reikwijdte breder is dan de website. 
 
Vooruitblik 
Komend seizoen willen wij trachten de integratie van het “nieuws” binnen onze verenging sneller 
online te krijgen door ook met de andere organen zoals bijvoorbeeld het clubblad of de commissie PR 
binnen de vereniging de samenwerking te intensiveren. 
 
 

Vrijwilligerscommissie 
 
Onder de vlag van vrijwilligerscommissie nemen Menno Veninga en Anneke Venema het inroosteren 
van de vrijwilligers voor respectievelijk de kantines in Oentsjerk en Tytsjerk, voor hun rekening.  
 
Na instemming van de ALV van 2018 over het verplicht stellen van vrijwilligerswerk voor leden en 
ouders van jeugdleden, is begin dit jaar een mail verstuurd naar elk lid om zich aan te melden als 
vrijwilliger. Dit heeft tot een aantal positieve reacties geleid, waarvoor dank.  
 
Vooruitblik 
Nog steeds is de kantinebezetting in Oentsjerk een zorg, alsmede de invulling van de halwacht in het 
zaalseizoen. Voor het volgende seizoen zal er via de SBSO (inzetrooster) overgegaan worden tot het 
indelen in de kantine Oentsjerk van iedereen die nog geen vrijwilligerswerk doet. 
 
Omdat we Sportlink meer willen gaan gebruiken als hulpmiddel voor de registratie van vrijwilligers en 
-taken, zullen we begin volgend seizoen hier een proef mee gaan draaien. In 1e instantie met de 
indeling van vrijwilligers in de kantine van Tytsjerk. 
 
Tot slot willen wij iedereen die zich inzet voor de vereniging in welke mate dan ook heel erg 

bedanken voor alles wat hij of zij doet.  

Zonder jullie is er geen vereniging! 
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