
Ledenvergadering KF De Wâlden 1 november 2018 

Op donderdag 1 november 2018 werd de ledenvergadering van KF De Wâlden gehouden in 

Brasserie De Canterlanden te Gytsjerk.  

Afmeldingen zijn er van: Marije Bolt, Bouwe en Tea Westra, Rutger Kloosterman, Hedman 

Tjibbe Lei, Nynke Koster, Johan Linthof, Koos en Tineke Westra, Miriam Beintema, Richard 

en Mirjam Faber, Rinske Jager, Jelmer Kinderman, Lisette Henstra, Sjouke Stoker, Nathan 

Sprey, Joke Stummel, Tineke Kramer, Age Hempenius, Ties van Valen, Geanne Stummel, 

Daniël de Grunt, Michiel Toonstra, Anton de Haan, Edgar Vellinga, Tryntsje van der Veen, 

Siem de Haan, Anneke Venema, Ruurt Postma, Hilly Glashouwer en Theo Rozendal. 

 

1. Opening 

Om 20:00 uur wordt de vergadering geopend door voorzitter Lucas Talsma. Hij geeft 

aan blij te zijn met de grote opkomst en heet iedereen van harte welkom. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

Trynergie wil haar verhaal vertellen en vragen beantwoorden tijdens de 

ledenvergadering. De voorzitter vraagt of hier behoefte aan is, in dat geval zal 

Trynergie na de pauze langskomen. Vanuit de ledenvergadering blijkt hier geen 

behoefte aan te zijn. 

 

3. Notulen ledenvergadering 19-10-2017 en jaarverslagen bestuur en diverse 

commissies 

Op de notulen van de ledenvergadering van 19 oktober 2017 zijn geen 

aanmerkingen.  

Ten aanzien van de jaarverslagen wordt door Rients Hempenius gemeld dat Eelco 

Linthof ontbreekt in de veldcommissie. Dit zal aangepast worden.  

In het jaarverslag van de evenementencommissie is het mixtoernooi niet vermeld. 

Ook dit zal aangepast worden. 

 

4. Financiën 

a. Jaarrekening 2017/2018 

Penningmeester Richard Adema licht de jaarrekening toe. 

Er wordt opgemerkt dat de inkomsten van de kantine in Tytsjerk enigszins aan de 

lage kant zijn. Dit klopt, want doordeweeks zijn er veel minder inkomsten dan 

eerdere jaren omdat de ‘nazit’ sterk is teruggelopen.  

De kascommissie geeft décharge en Sierck Swart wordt bedankt met applaus voor de 

kwaliteit van de gevoerde administratie. 

b. Begroting 2018/2019 

De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. 

Voor de begroting geldt dat er dit seizoen geen Juniorfun meer is. Dat is de 

belangrijkste reden van het tekort van bijna € 6.000. Er zal dus nog het nodige 

moeten gebeuren om de begroting sluitend te krijgen. 

De begroting wordt wel door de ledenvergadering goedgekeurd. 

 



5. Benoeming kascommissieleden en reserve kascommissielid 

Bareld Bos zijn periode in de kascommissie zit erop, waarvoor dank! De kascommissie 

bestaat nu uit Johannes van der Bij en Johan Linthof. Douwe Hoekstra wordt 

benoemd tot reserve lid.  

 

6. Bestuursmutaties 

Linda Schingenga is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Theo Dijk voor 

als haar opvolger. De vergadering stemt hier unaniem mee in.  

Eddy de Jong is aftredend en niet herkiesbaar. Op dit moment is er nog geen 

kandidaat, maar het bestuur heeft goede hoop dat er snel in de vacature kan worden 

voorzien. 

 

7. AVG bij KF De Wâlden 

Op de website van KF De Wâlden staat een privacyverklaring. Verder is het de 

bedoeling om alle leden een mail te sturen over de AVG, waarin staat dat men 

‘stilzwijgend’ akkoord gaat als er niet wordt gereageerd. Vanuit de ledenvergadering 

wordt aangegeven dat dit juridisch niet mogelijk is. Het blijkt dat de leden zelf actief 

toestemming moeten geven door middel van het ondertekenen van een formulier. De 

suggestie wordt gedaan om dit via de jeugdtrainers te laten lopen.  

Het bestuur zal zich beraden over de te volgen werkwijze en komt er nog op terug. 

 

8. Kunstgrasvelden in Oentsjerk 

Richard Adema doet uit de doeken welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van 

kunstgrasvelden voor KF De Wâlden in Oentsjerk. 

Door een zeer succesvolle fondsenwerving van de SBSO is het mogelijk om het 

sportcomplex in Oentsjerk te moderniseren én de financiële tekorten van de SBSO te 

saneren. Dankzij de ruime financiële middelen doet zich nu een unieke kans voor om 

twee kunstgrasvelden voor KF De Wâlden aan te leggen op het oostelijke deel van 

het bestaande korfbal(gras)veld. 

Dit heeft de volgende voordelen: 

a. Er kan voldaan worden aan de wens van de korfbalbond om (op termijn) 

veldkorfbal alleen nog te laten spelen op zand-ingestrooide kunstgrasvelden; 

spelen op rubber-ingestrooide kunstgrasvelden staat de korfbalbond niet toe; 

b. Er hoeft geen gebruik meer gemaakt te worden van het bestaande kunstgrasveld, 

dat gedeeld wordt met de voetbalvereniging. Afstemmingsproblemen over het 

gebruik en verstoringen van de trainingen door gelijktijdig gebruik behoren tot het 

verleden en daarmee ook de onderlinge irritaties; 

c. De bestaande lichtmasten op het korfbalveld worden (versneld) vervangen door 

nieuwe, die veel energiezuiniger zijn en een beter licht geven; 

d. De kunstgrasvelden zijn altijd beschikbaar ook in periodes van langdurige neerslag 

of droogte en kunnen veel intensiever worden belast dan natuurlijke grasvelden; 

e. De komst van de kunstgrasvelden in combinatie met de renovatie van de kantine, 

kleedkamers, entree, e.d. betekent een verbetering van het imago en de 

uitstraling van korfbalvereniging De Wâlden. 

Er is inmiddels overleg geweest met de kaatsvereniging en de voetbalvereniging en 

beide staan positief tegenover de plannen. 

Het bestuur staat op het standpunt dat dit een kans is die we niet voorbij mogen 

laten gaan. 



 

Het bestuur wil graag van de leden weten hoe zij hierover denken. 

Naar aanleiding hiervan komen de volgende opmerkingen en vragen naar voren: 

 Waar komen de velden te liggen ? 

Tegen de oostelijke rand van het bestaande korfbal(gras)veld. Vanuit de kantine 

loop je er in feite recht op af.  

 Wanneer wordt spelen op zand-ingestrooid kunstgras door de bond verplicht ? 

Dit is niet helemaal helder. Vanaf 2025 mag er sowieso niet meer op rubber-

ingestrooid kunstgras gespeeld worden. 

 Is hier al met de gemeente over gesproken ? 

Alleen informeel is er contact geweest, vooral informerend. 

 Hoe komt het met het sportcomplex in Tytsjerk ? 

Uitgangspunt blijft dat er in beide dorpen korfbal wordt gespeeld. Op dit moment 

kan het bestuur nog niet aangeven hoe dat ingevuld moet worden als de 

kunstgrasvelden in Oentsjerk zouden worden gerealiseerd. 

 Het streven was om alle seniorenteams op dezelfde locatie te laten spelen. 

Dat heeft nog steeds de voorkeur, maar het is niet zeker of dat in de toekomst ook 

kan worden gehandhaafd. 

 Er zijn plannen voor een multifunctioneel centrum in Tytsjerk, hoe verhoudt zich 

dat tot deze ontwikkeling ? 

Hierover is nog niets concreets bekend en het is nog volledig onduidelijk hoe en 

wanneer dit zich gaat ontwikkelen. 

 Wanneer de mogelijkheden van kunstgras in Oentsjerk worden onderzocht, dan 

moet dat ook gebeuren voor het sportcomplex in Tytsjerk. Hierbij moeten de 

kaatsvereniging en de recreatievereniging van Tytsjerk ook betrokken worden. 

Dit zal worden meegenomen in het verdere traject. 

 Hoe zit het met de trainingscapaciteit van de kunstgrasvelden? En komen er 

hekken om de velden heen? 

Over beide is op dit moment nog niet met zekerheid iets te zeggen. Maar de 

verwachting is dat de kunstgrasvelden een grote trainingscapaciteit hebben. En  

zeer waarschijnlijk zullen er hekken om de velden komen. 

 

Het bestuur neemt deze vragen en opmerkingen mee en gaat hiermee aan de slag. 

Als er meer bekend is of als er ontwikkelingen zijn, dan laat het bestuur dit aan de 

leden weten en zal er zo nodig een nieuwe ledenbijeenkomst worden belegd. 

 

9. Wijziging totstandkoming D- en C-teams 

Jan Heeg geeft een toelichting op de voorgenomen beleidswijziging ten aanzien van 

de totstandkoming van de D- en C-teams. 

In de huidige situatie wordt de samenstelling van de D- en C-teams in eerste 

instantie gebaseerd op de herkomst-locatie van de spelers en pas in tweede instantie 

op de individuele sterkte. Hier komt steeds meer kritiek op omdat het op gespannen 

voet staat met het verenigingsuitgangspunt dat ieder lid op zijn/haar eigen niveau 

moet kunnen korfballen. 

Daarom wordt voorgesteld om bij de vorming van de D- en C-teams niet meer de 

herkomst-locatie maar de individuele sterkte van de spelers leidend te laten zijn. Dit 

betekent dat er ‘gemengde’ teams ontstaan met zowel spelers uit Trynwâlden als 

Tytsjerk. 



De veldwedstrijden zullen op beide locaties worden gespeeld, b.v. de 

najaarscompetitie in Tytsjerk en de voorjaarscompetitie in Oentsjerk. 

De trainingslocaties zijn afhankelijk van de keuze van de trainers, in overleg met de 

ouders en de spelers. 

De nieuwe werkwijze heeft als nadeel dat er op twee locaties wordt gespeeld (en 

getraind) en daardoor wordt van de ouders meer inzet en tijd gevraagd voor het 

brengen en halen van de spelers. 

Daar staat echter tegenover dat de D- en C-spelers ingedeeld zullen worden in een 

team dat beter aansluit op hun eigen niveau en dat zal leiden tot meer korfbalplezier 

en een betere ontwikkeling als speler. En last-but-not-least zal dit bijdragen aan de 

eenheid en het ‘wij-gevoel’ binnen onze vereniging. 

 

De leden steunen de voorgestelde beleidswijziging. Wel wordt vanuit enkele ouders 

gevraagd of het mogelijk is om de wedstrijden zoveel mogelijk op één veld te laten 

plaatsvinden en niet een deel in Oentsjerk en een deel in Tytsjerk.  

Met name ouders die meer kinderen op korfbal hebben, ondervinden nu grotere 

logistieke problemen waardoor ze soms niet de wedstrijden van hun eigen kinderen 

kunnen zien. 

De Technische Commissie zal proberen dit probleem in de toekomst zoveel mogelijk 

te voorkomen. 

 

10. Vrijwilligersbeleid 

Theo Dijk informeert de ledenvergadering over de stand van zaken van het 

vrijwilligersbeleid binnen de vereniging. 

Op dit moment is er met name een bezettingsprobleem in de kantine van Oentsjerk. 

Dit moet zo snel mogelijk opgepakt en opgelost worden.  

Het voorstel is om alle leden, dus ook ouders van jeugdleden, te verplichten om 

vrijwilligerswerk voor de vereniging te doen. Omdat dit een wijziging in het beleid is, 

moet dit ook aangepast worden in het huishoudelijke regelement. De leden gaan 

akkoord met deze wijziging.  

Er wordt aangegeven dat het voor nieuwe mensen een drempel kan zijn om aan de 

slag te gaan in de kantine in Oentsjerk. Er wordt geopperd dat het handig is om 

enkele avonden te organiseren, waarbij (nieuwe) vrijwilligers een korte opleiding 

krijgen voor het draaien van kantinediensten. En de suggestie wordt gedaan om een 

ervaren kracht te koppelen aan een nieuwe kracht.  

Het bestuur en de SBSO gaan uitzoeken wanneer zulke avonden georganiseerd 

kunnen worden.  

 

11. Rondvraag 

 

Affien Postma: 

In Oentsjerk zijn de kleedboxen op het veld stampvol, tegenstanders weten niet waar 

ze moeten zijn. Kan de indeling van de kleedkamers ook beter op het veld in 

Oentsjerk? 

Het bestuur zal dit opnemen met de Commissie Voorzieningen. 



 

 

Sierck Swart: 

Kan er meer begeleiding en opleiding gegeven worden aan de 

(jeugd)scheidsrechters? Kan het bestuur hier meer aandacht aan geven? 

Het bestuur heeft hier aandacht voor, er is kortgeleden een bijeenkomst geweest met 

de scheidsrechters, waarbij dit ook is besproken. Andries van der Meer zou hier wel 

een rol in willen spelen, maar hij wil niet elke zaterdag bij de wedstrijden zijn. Er zal 

dus versterking moeten komen om deze taak goed uit te kunnen voeren.  

Verder is het zo dat er binnen de vereniging veel scheidsrechters zijn, die momenteel 

geen wedstrijden fluiten. Wanneer zij een paar wedstrijden per jaar zouden fluiten, 

dan kunnen we voorkomen dat er financiële of sportieve sancties worden opgelegd.  

Het bestuur gaat hier mee aan de slag. 

 

Rients Hempenius: 

Uit het teamoverzicht in de laatste Wâldpraat blijkt dat bij de jeugdteams de 

verhouding tussen jongens en meisjes heel scheef ligt. Dit is op termijn een grote 

bedreiging voor het voortbestaan van onze vereniging, maar ook de korfbalsport als 

geheel. Wat kunnen we hier aan doen ?  

Rients heeft nog een aantal voorstellen: 

- Heeft het KNKV hier geen aanpak voor, kunnen zij ons helpen en ondersteunen ? 

- Sport Fryslân biedt op dit gebied ook diensten aan; kunnen we daar gebruik van 

maken? 

- Het uitloven van een beloning aan alle meisjes die een jongen als spelend lid 

aanmelden? 

- Kunnen studenten niet een soort plan-de-campagne voor het werven van jongens 

maken? 

Dat laatste doet zich (toevallig) op dit moment voor. Mats van der Meer en een 

studiegenoot willen vanuit hun studie Sportkunde aan de Hanzehogeschool in 

Groningen onze vereniging organisatorisch doorlichten en adviseren over eventuele 

verbeteringen. Waarschijnlijk kunnen ze ook op het gebied van werving van jeugd 

iets voor ons betekenen.  

Het bestuur ziet het als één van haar belangrijkste taken om hiermee aan de slag te 

gaan.  

 

Rinske Jager: 

Hoe zit het met het rookbeleid binnen de vereniging? 

Dit is een aandachtspunt van het bestuur en hier zal beleid op gemaakt moeten 

worden. In Oentsjerk zal er dan ook met de andere verenigingen gesproken moeten 

worden, zoals de voetbalvereniging en de kaatsvereniging. En in Tytsjerk moet er 

met de kaatsvereniging en de recreatievereniging contact worden opgenomen om tot 

een gezamenlijk rookbeleid te komen. 

Baukje Heeg attendeert het bestuur op de website rookvrijegeneratie.nl, waar allerlei 

materiaal te verkrijgen is op dit gebied.  

 

Anneke Venema: 

Kan er een mogelijkheid tot pinnen komen in de kantine van Tytsjerk?  

Dit zal uitgezocht worden door het bestuur.  

http://www.rookvrijegeneratie.nl/


 

12. Sluiting 

Bij monde van voorzitter Lucas Talsma wordt Eddy de Jong bedankt voor de grote 

bijdrage die hij de afgelopen drie jaar als secretaris aan het bestuur heeft geleverd. 

Hij ontvangt als blijk van waardering een persoonlijk cadeau. 

Hierna wordt de vergadering om 22:05 uur gesloten. 

  


