
Ledenvergadering KF De Wâlden 14 november 2019 
 
 
Op donderdag 14 november 2019 werd de ledenvergadering van KF De Wâlden gehouden in Kafee It 
Wapen fan Fryslân te Oentsjerk.  
 

Er zijn 56 leden aanwezig. Afmeldingen zijn er van: Bouwe en Tea Westra, Lourens en Marijke 
v.d. Zwaag, Nathan Sprey, Age Hempenius, Rinske Jager, Eline Kinderman, Edgar Vellinga, 
Lisette Henstra, Sip Mulder, Sjouke Stoker, Daniel v.d. Grunt, Edwin Zwart, Anne-Loes Postma,  
Sjieuwke van der Veen, Matthijs Hooghiemstra, Sjoerdina en Remmelt Postma, Klaas Jan Adema, 
Rutger Kloosterman, Tineke Kramer, Michiel Toornstra, Atjen en Martine van der Werf, Jinke 
Stoker en Susan Silvius. 

 
 
 
 
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. 
 
Er wordt kort teruggeblikt op het afgelopen jaar. Eind vorig jaar overleden Arjen Hiemstra en Loek 
Stoker. Er werd een nieuwe trainer aangetrokken. Er is een nieuwe website in gebruik genomen en dit 
jaar wordt gestart met G-korfbal.  
 
 
2. Notulen ALV van 1 november 2018  
De notulen worden vastgesteld. De voorzitter komt terug op een aantal punten uit de rondvraag. 
Indeling kleedboxen: Hierin zijn flinke vorderingen gemaakt. Mochten er zaken niet goed gaan dan 
kan men zich melden bij Hedman Tjibbe Lei. 
Begeleiding scheidsrechters: De scheidsrechterscommissie is uitgebreid met Anne Koopmans en Gert 
Willem Bonnema. Zij zullen zich voornamelijk richten op de werving en begeleiding van 
jeugdscheidsrechters, dat voorlopig prioriteit heeft. Onder meer zal in januari een 
scheidsrechtersavond worden georganiseerd.  
Verhouding jongens/meisjes bij de jeugd: Na overleg met de jeugdcommissie is besloten een nieuwe 
zelfstandige commissie in het leven te roepen die zich bezighoudt met de ledenwerving bij de jeugd. 
Voor deze commissie zal binnenkort een aantal mensen worden benaderd.  
Rookbeleid: Met de voetbalvereniging en de SBSO is afgesproken per 1 januari aanstaande het 
sportcomplex op zaterdag tot twee uur ‘s middags rookvrij te verklaren. Dit betekent dat alleen buiten 
de hekken van het complex gerookt mag worden. Buiten deze uren kan dan nog bij de “oude” ingang 
worden gerookt. Volgens Sikke van der Bij is kortgeleden afgesproken dat de asbak op de trap 
verplaatst zou worden, maar is dat nog niet gebeurd.   
 
 
3. Mededelingen en ingekomen stukken 
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 
 
4. Jaarverslag bestuur en diverse commissies 
Het jaarverslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarmee het 
jaarverslag is vastgesteld.  
 
 
5. Financiën 
a. Resultaat 2018/2019 
Sierck Swart licht toe dat het resultaat beter is dan begroot (1.339 euro negatief in plaats van de 
begrote 5.890 euro). Dit komt doordat er meer inkomsten waren uit acties. Ook waren er bij de 
uitgaven een aantal meevallers.  
 

Harm Kooistra vraagt naar de energiekosten in Tytsjerk. Geantwoord wordt dat deze in de 
jaarrekening van it Fjierde Fak zitten. Harm Kooistra gaat in op het resultaat van It Fjirde Fak, dat 



steeds minder wordt. Van een netto rendement van 24% een aantal jaren geleden zitten we nu op 
5%. Vooral de inkoop roept vragen op. Hedzer Van Gorkum geeft aan dat de inkoopkosten zijn 
gestegen. Ook is er een correctie op de voorraad doorgevoerd. Het bestuur voegt hieraan toe dat de 
daling van het resultaat de aandacht heeft.  
 
Gerke Idema vraagt of in Tytsjerk nog overkapte rekken worden geplaatst voor de sporttassen. 
Wellicht is hier een sponsor voor te vinden. Het bestuur zal hier naar kijken.  
 
b. Begroting 2019/2020 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Er is een negatief resultaat begroot van 
4.000 euro. De sponsorbijdrage is hoger omdat eens in de drie jaar nieuwe kleding wordt aangeschaft. 
Hier staan ook hogere kosten tegenover.  
 
Desgevraagd wordt gemeld dat de SBSO een positief resultaat heeft en de reserves aan te vullen. In 
de afgelopen jaren is vier ton geïnvesteerd in de renovatie van kantine, kleedboxen, lichtmasten, e.d. 
en er staan nog meer investeringen op de rol.   
 
De kascommissie heeft de financiële verantwoording van de penningmeester goedgekeurd en 
verleent het bestuur decharge. De jaarrekening en begroting worden vastgesteld.  
 
 
6. Benoeming kascommissieleden en reserve kascommissielid 
Johannes van der Bij verlaat de kascommissie. De kascommissie bestaat nu uit Johan Linthof en 
Douwe Hoekstra. Gerard de Haan wordt toegevoegd als reserve-lid. 
 
 
7. Bestuursmutatie: 
Eerder dit jaar heeft Susan Silvius zich kandidaat gesteld voor de openstaande vacature. Er zijn geen 
tegenkandidaten en de vergadering stemt unaniem in met de benoeming van Susan, die de functie 
bekleedt van secretaris. Susan is afwezig vanwege familieomstandigheden. Vanuit de vergadering 
wordt haar sterkte toegewenst. 
Richard Adema is aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt unaniem in met de herbenoeming 
van Richard.  
 
 
PAUZE 
 
 
8. Toekomst Wâldpraat 
Het bestuur wil graag weten hoe de leden denken over de toekomst van Wâldpraat: een online versie 
of een papieren versie of beide. Reden voor deze vraag is dat de advertentieopbrengsten teruglopen 
en de drukkosten toenemen. 
Vanuit de vergadering blijkt dat er toch behoefte is aan een papieren versie, zowel bij oudere als 
jongere leden. Geopperd wordt om dit te inventariseren. Na stemming blijkt dat een meerderheid van 
de vergadering voor handhaving van de papieren versie is.  
Nynke Venema merkt op dat de leden veel mailtjes krijgen. Misschien is een maandelijkse nieuwsbrief 
een idee. Het bestuur neemt zal hierover nadenken. Vrijwilligers hiervoor zijn welkom. 
 
 
9. Kunstgrasvelden Oentsjerk en MFC Tytsjerk 
Richard Adema geeft de stand van zaken weer. Gelet op de financiële positie van de gemeente is een 
voorstel ingediend waarbij de gemeente pas over maximaal drie jaar hoeft te investeren. Op 21 
november wordt het voorstel door de gemeenteraad behandeld. Het bestuur van de SBSO en van KF 
De Wâlden zal tijdens deze vergadering inspreken. De planning is lastig in te schatten en is 
afhankelijk van het besluitvormingsproces bij de gemeente.   
 
Sikke van der Bij merkt op dat in deze plannen ook het materiaalhok moet worden meegenomen. 
 



Lucas Talsma gaat vervolgens in op de stand van zaken ten aanzien van het MFC Tytsjerk. De 
prioriteit ligt in eerste instantie bij nieuwbouw van de scholen en kinderopvang. Een en ander moet 
binnen drie jaar gerealiseerd worden. 
Het bestuur heeft aangegeven graag aan te willen haken bij dit plan. De accommodatie in Tytsjerk is 
oud en de onderhoudskosten worden ieder jaar hoger. Het is nu afwachten voor welke optie de 
gemeente kiest. Wordt vervolgd.  
 
Brian Juckers merkt op dat met het realiseren van kunstgrasvelden in Oentsjerk de kans groot is dat 
de seniorenteams niet meer in Tytsjerk zullen spelen. Als daar dan alleen nog maar enkele 
jeugdteams overblijven dan heb je geen sterke claim richting een MFC. Lucas Talsma antwoordt dat 
het daarom juist belangrijk is om aan te haken bij het MFC omdat het met een beperkt aantal 
jeugdteams lastig wordt zelfstandig een accommodatie in de lucht te houden.  
 
 
10. Jeugdbeleid 
Dit jaar is gestart met het implementeren van het nieuwe jeugdplan. Hessel Kinderman legt uit wat de 
speerpunten zijn: 
1. Ondersteuning in kracht en coördinatie 
2. Pedagogische ondersteuning 
3. Spelprincipes  
 
Het doel is om tijdens de jeugdopleiding alle spelprincipes aan bod te laten komen. Bij de 
implementatie van het plan is het hier en daar nog zoeken, maar de reacties zijn overwegend positief.  
 
De principes worden toegepast per leeftijdscategorie en ieder team traint apart. Sierck Swart oppert 
om één keer per week met het eigen team te trainen en eenmaal per week gezamenlijk met alle teams 
van de leeftijdscategorie, waarbij dan op specifieke zaken wordt getraind.  
 
Hoofdtrainer Luca Spin vraagt of de resultaten ook gemonitord worden. Hessel antwoordt dat de 
coördinatoren na ieder blok met de trainers evalueren. Het monitoren van resultaten en bijvoorbeeld 
tevredenheid van trainers en spelers staat nog op de rol.  
 
Aangegeven wordt dat de jeugdtrainers goed geïnstrueerd moeten worden; zij begrijpen niet altijd wat 
er bedoeld wordt. De commissie neemt dit mee als aandachtspunt. 
Ook wordt gewaarschuwd dat er niet teveel van de jeugdtrainers mag worden gevraagd. Zij leiden 
meestal een zeer druk leven en er moet gewaakt worden voor overbelasting. 
 
De commissie wordt bedankt voor het enthousiasme en het mooie jeugdbeleidsplan. De voorzitter 
drukt de vergadering op het hart het plan te ondersteunen. en alleen opbouwende kritiek te geven.  
 
 
11. G-korfbal 
Kortgeleden is de commissie G-korfbal opgericht, die bestaat uit Fera Dam, Jorrit van Dijk en Jelmer 
Kerkhof. Fera legt uit dat een inventarisatie is gedaan bij andere verenigingen en dat op basis hiervan 
gekeken is wat voor De Walden haalbaar is. Er wordt nu getraind met twee spelers. Bij vijf/zes spelers 
kan aan toernooien meegedaan worden. De leeftijdsindicatie voor G-leden is 12-plus.  
 
 
12. Rondvraag 
 
Jildou Koster: Er ligt regelmatig water op de vloer in de sporthal. Het bestuur zal dit opnemen met de 
beheerder.  
 
Rients Hempenius: Wanneer wordt de kantine in Tytsjerk opgeruimd? Het gaat om oude sporttassen 
en kleding. Geantwoord wordt dat hieraan gewerkt wordt.  
 
Hessel Kinderman: Tijdens de strategieavond zijn diverse actiepunten en suggesties benoemd. Hoe 
staat het hiermee? Jan Heeg antwoordt dat deze zaken in het bestuur besproken zijn en daarna bij de 
diverse commissies (o.a. commissie jeugdbeleid en de vrijwilligerscommissie) zijn neergelegd die 
hiermee aan de slag zijn gegaan. 



Ten aanzien van het vrijwilligersbeleid legt Theo Dijk uit dat het enige tijd kost om tot resultaat te 
komen. Inmiddels is het aantal vrijwilligers geïnventariseerd die zich nog niet inzetten voor de 
vereniging. Het blijkt dat van de 335 leden er ca 140 geen vrijwilligerstaken doen of bekend zijn. 
 
Afke Zijlstra: Een groot compliment voor de vrijwilligers die de sportplaatjesactie van Albert Heijn 
Gytsjerk tot een groot succes hebben gemaakt!  
 
 
13. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21.45 uur de vergadering. 


