
Jaarverslag KF De Wâlden 2019 -2020 

Bestuur 

Het bestuur van KF De Wâlden bestond in het seizoen van 2019 - 2020 uit de volgende personen: 

Lucas Talsma  voorzitter 

Susan Silvius  secretaris 

Richard Adema  vertegenwoordiger penningmeester in bestuur 

Theo Dijk  lid 

Jan Heeg  lid 

Naast de reguliere maandelijkse vergaderingen zijn we het afgelopen jaar ook regelmatig tussentijds 

bijeen geweest vanwege de perikelen rondom Corona en de opening van het kunstgrasveld. 

Een groot gedeelte van het jaar heeft in het teken van Corona gestaan. In het begin was het voor 

iedereen duidelijk toen er in het geheel niet gesport kon worden. Ook het hervatten van de 

trainingen in het voorjaar ging voorspoedig met o.a. dank aan Corona-coördinatoren. Het opstarten 

van de competitie dit najaar heeft meer energie en overleg gekost. Niet alleen voor het bestuur maar 

vooral ook voor de wedstrijdsecretariaten gezien er veel wedstrijden moesten worden verplaatst als 

gevolg van. De vraag is en blijft hoe ver je moet gaan met de te nemen maatregelen en in hoeverre 

leden, aanhang en ouders zelf verantwoordelijk zijn. Er is een prima samenwerking met VC 

Trynwâlden aangaande te nemen maatregelen t.a.v. Corona op het sportcomplex. 

Op 12 september heeft de opening van het nieuwe kunstgrasveld plaatsgevonden. In het voorjaar is 

er door de commissie hard aan gewerkt om het project door de gemeenteraad krijgen. Met behulp 

van Gert v/d Meijden is men daarin geslaagd, na een spannende stemming op 28 mei. Met het 

kunstgrasveld heeft KF De Wâlden meer uitstraling en zijn we klaar voor de toekomst. Dat hiermee 

korfbal voor een groot gedeelte verdwijnt uit Tytsjerk is jammer, aangezien het behoud  van korfbal 

in de Trynwâlden én in Tytsjerk één van de uitgangspunten was voor de fusie. 

Het terrein tussen de opslagruimte en het kunstgrasveld moet nog worden opgevuld met zand en 

grond. Dan kan er ook een container geplaatst worden zodat er meer opslagruimte komt voor het 

materiaal. 

Zoals het er nu voorstaat wordt in eerste instantie gekozen voor een nieuwe school naast het 

dorpshuis “Yn’e Mande” in Tytsjerk. Dit betekent dat integratie van kleedboxen en een kantine in het 

MFC in Tytsjerk voorlopig van de baan is. 

We zijn nog steeds bezig een goede modus te vinden voor het optimaal laten functioneren van onze 

website. Op social media timmeren we goed aan de weg. De laatste weken kunnen veel wedstrijden 

via livestreams worden bekeken. 

Wat het roken betreft zouden we in januari 2020 een begin maken met het rookvrij maken van het 

sportcomplex. Dit is helaas niet gelukt. Gezien alles wat er speelt met Corona en omdat het nieuwe 

bestuur van VC Trynwâlden volop bezig is alles (bestuurlijk) op orde te krijgen, hebben we besloten 

januari 2021 hiermee een begin te maken. 

Helaas hebben we door Corona niet de publiciteit aan het G-korfbal kunnen geven zoals  de 

bedoeling was. Wethouder Hoekstra zal binnenkort een training bezoeken. Zodra de Corona 

maatregelen het toelaten zullen we alsnog zorgen dat ons nieuwe G-team de publiciteit krijgt die het 

verdient. 



Technische Commissie 

In het seizoen 2019-2020 is er besloten om de Commissie Technisch Beleid te splitsen in de 

Technische Commissie en de Commissie Jeugd Beleid. De Technische Commissie richt zich met name 

op de wedstrijd en selectiezaken van de senioren ploegen en een aantal overkoepelende 

organisatorische zaken. 

De Technische Commissie bestond in het seizoen 2019-2020 uit Nynke Venema, Lisette Henstra en 

Edgar Vellinga. Voor Nynke en Lisette was dit het laatste jaar waarin zij de Technische Commissie 

ondersteunden. Anton de Haan heeft deze rol overgenomen. De Technische Commissie heeft zich in 

het afgelopen seizoen bezig gehouden met de volgende zaken. 

Teamsamenstelling senioren 

In het seizoen 2019-2020 konden we weer 5 seniorenteams laten spelen. In de maand augustus is de 

voorbereiding uitgevoerd door de diverse teams en zijn de teamsamenstellingen gekozen. Dit is een 

proces waarin de trainers, coaches en Technische Commissie komen tot wel overwogen keuzes, 

zodat elke speler en elk team op zijn of haar niveau kan korfballen. Naast de vaste bezetting van de 

teams is er gelukkig een groep algemene reserves beschikbaar, zodat het elk weekend weer gelukt is 

om teams in goede samenstelling het veld in te sturen. 

Wedstrijdsecretariaat 

De wedstrijdsecretariaten zijn verantwoordelijk voor de teambezetting op zaterdag en hebben dus 

een belangrijke rol gedurende het seizoen. De wedstrijdsecretariaten werden dit jaar ingevuld door 

Marije Jager (F t/m D jeugd), Joke Stummel (C t/m A jeugd) en Hilly Mosselaar (Senioren). Joke heeft 

na vele jaren haar taak als wedstrijdsecretariaat neergelegd. Wietske Fennema is bereid gevonden 

om in het seizoen 2020 – 2021 deze rol over te nemen. 

Trainers en coaches senioren 

Het seizoen 2019 – 2020 was het eerste waarbij de selectie onder leiding stond van Luca Spin. Tijdens 

de eerste helft van de veld competitie werd hij hierbij geassisteerd door Remco Gijsenij. Remco gaf 

echter gedurende de eerste helft van de veld  competitie aan, dat hij met ingang van het zaal seizoen 

de rol als coach van het tweede neer wilde leggen. Gelukkig werd Johan Linthof bereid gevonden om 

deze rol over te nemen gedurende de zaal competitie. Voor een aantal wedstrijden waarbij Johan 

niet beschikbaar was werden Gerard de Haan en Edgar Vellinga bereid gevonden om de coaching van 

het tweede op zich te nemen. 

Het derde werd getraind en gecoacht door Wybren Mosselaar. Tijdens de trainingen van het derde 

sloot ook het vijfde aan vanaf de zaalcompetitie. De trainingen en coaching van het vierde werden 

door de ploeg zelf verzorgd. De coaching van het vijfde werd verzorgd door Hedzer en Albert. 

De samenwerking met Luca Spin als hoofdtrainer voor de selectie is met een jaar verlengd zodat hij 

ook in het seizoen 2020 -2021 voor de selectie van de Wâlden zal staan. Voor het seizoen 2020 -2021 

moest er gezocht worden naar een trainer coach voor het tweede en voor het derde. Eddy de Jong is 

bereid gevonden om in het seizoen 2020 – 2021 de rol van trainer/coach van het tweede op zich te 

nemen. Daniël de Grunt zal deze rol bij het derde in gaan vullen. 

Overige zaken 

In oktober werd er samen met de Commissie Jeugd Beleid gewerkt aan een rooster voor de 

trainingen in de zaal. In februari werd er een evaluatie gesprek gevoerd met de spelers van de 



selectie, de spelers van het derde en met de hoofdtrainer en het bestuur. Samen met de Commissie 

Jeugd Beleid is gestart met het verkleinen van de stap van Junioren naar Senioren. Er is een plan 

uitgewerkt voor het mee laten trainen van junioren bij senioren gedurende de tweede helft van de 

veld competitie. 

Covid-19 

Het seizoen 2019 – 2020 kende een abrupt einde toen Covid-19 zijn intrede deed in Nederland. Vanaf 

begin maart werd de competitie stil gelegd en mocht er niet meer getraind worden. Nederland werd 

geconfronteerd met het begrip ‘Lock Down’. De bond besloot de veld competitie als niet gespeeld te 

beschouwen. De stand op het moment van stilleggen van de zaal competitie werd aangehouden als 

eindstand. Deze stand zorgde er voor dat het eerste, tweede en derde in het seizoen 2020 - 2021 

weer uit gaan komen in de klasse waar zij ook in het seizoen 2019 – 2020 speelden. Het vierde zal 

een stapje terug moeten doen en zal uitkomen in de reserve derde klasse. Het vijfde werd kampioen 

in de vierde klasse in de zaal. Helaas is er geen mogelijkheid geweest om deze ploeg te huldigen. Zij 

zullen hierdoor in het seizoen 2020 – 2021 wel een stapje omhoog doen, waardoor zij in de reserve 

derde klasse zullen gaan uitkomen. Vanaf mei konden de trainingen weer onder strikte voorwaarden 

hervat worden. 

 

Commissie Jeugd Beleid 

Commissie Jeugd Beleid als afzonderlijke commissie 
In de beginjaren van onze vereniging hebben de Technische Commissie (TC) en de Commissie 
Jeugdbeleid (CJB) samen opgetrokken als één commissie. Dit was in het begin zeer waardevol, maar 
we zijn tot de conclusie gekomen dat met name het goed opzetten en uitvoeren van het jeugdbeleid 
meer tijd en aandacht verdient. Dit is de reden dat de TC en de CJB er voor gekozen hebben om als 
losse commissies te fungeren, zodat dit doel ook daadwerkelijk behaald kon worden. Het seizoen 
2019-2020 was het eerste seizoen dat de CJB en TC als afzonderlijke commissies gewerkt hebben. 
 
De CJB richt zich dus vanaf het seizoen 2019-2020 als losse commissie op de opleiding van de jeugd. 
De Commissie Jeugdbeleid (CJB) van KF De Wâlden bestond in 2019-2020 uit: 
 

• Jildou Koster – Coördinator Kangoeroes & F- + E-jeugd 
• Rienk van de Meer – Coördinator D- + C-jeugd  
• Hessel Kinderman – Coördinator B- + A-jeugd 
• Rinske Jager  
• Mirjam Faber 
• Arjan van der Werf 

 
Aan het eind van het seizoen heeft Hessel de commissie verlaten vanwege het verkrijgen van een 
baan in Noord Holland. Rinske heeft toen de rol van coördinator A/B overgenomen.   
 
Taken van de Commissie Jeugdbeleid? 
De CJB houdt zich bezig met de opleiding van de jeugd van de Kangoeroes tot en met de A-junioren 
en ook van de jeugdtrainers. Je zou dit het technische beleid van de jeugdafdeling kunnen noemen. 
Voor de opleiding van de jeugd is een jeugdopleidingsplan opgesteld en sinds begin seizoen 2019-
2020 werkt de CJB volgens dit plan. Dat betekent dat er structuur wordt gegeven aan de 
jeugdtrainingen en er vindt er vanuit de CJB begeleiding van de jeugdtrainers plaats. Doelstelling 
hiervan is om naast (nog) meer plezier in het korfbal de hele jeugdafdeling op een hoger plan te 
krijgen.  



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.  
 
Teamsamenstelling jeugd 
Voorafgaand aan het seizoen 2019-2020 zijn de F-, E-, en D-teams door de CJB, 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 2019-2020 direct starten met de 
trainingen en oefenwedstrijden. De teamopgave bestond uit drie A-teams, drie B-teams, twee C-
teams, drie D-teams, vijf E-teams en drie F-teams. Daarnaast is er zowel in Gytsjerk als Tytsjerk een 
groep gestart voor de allerjongste jeugd, de Kangoeroes.  
 
Ouderavonden 
De ouderavonden zijn dit seizoen vanwege de Corona-situatie niet doorgegaan. De ouders zijn via de 
mail benaderd om evaluatiepunten aan te geven. Hierop is een beperkt aantal reacties gekomen.   
 
Selectieproces eind seizoen 2019 – 2020 
Vanwege de Corona-situatie zijn aan het eind van het seizoen geen selectietrainingen gedaan voor de 
teamindeling van de C-, B- en A-jeugd. De teamindeling voor het seizoen 2020-2021 is bepaald door 
de commissie jeugdbeleid samen met de huidige trainers.  Alleen wanneer er sterk getwijfeld werd 
tussen 2 of meer spelers, heeft de definitieve selectie van deze spelers plaatsgevonden op basis van 
de trainingen en (oefen)wedstrijden voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Dat betekent dat de 
laatste keuzes voor B1, A1 en A2 zijn gemaakt aan het begin van het nieuwe seizoen. 
 
Summerschool 
De Summerschool is seizoen 2019-2020 niet doorgegaan vanwege de Corona-situatie. 
 
Resultaten jeugdploegen  
Het korfbalseizoen is dit jaar door de Coronacrisis zeer plotseling geëindigd. Het zaalseizoen is niet 
afgerond en de voorjaarscompetitie op het veld is zelfs helemaal geannuleerd. Voor de jeugdteams 
waren er in de najaarscompetitie wel een aantal kampioenschappen te vieren, namelijk voor de E2, 
E5 en F2.  
 
Friese selectieteams 
Diverse jeugdspelers hebben meegedaan aan de selectietrainingen voor de diverse RTC-teams. 
Hoewel een enkele speler de tweede selectieronde heeft gehaald, is er dit seizoen uiteindelijk geen 
jeugdspeler van KF de Wâlden geselecteerd voor een RTC team.  
 
Technisch jeugdbeleid 
Seizoen 2019-2020 zijn we begonnen met de uitvoering van het vernieuwde jeugdopleidingsplan 
(Jeugdopleidingsplan KF De Wâlden). We willen zo binnen de jeugdopleiding een duidelijke visie en 
structuur aanbrengen in het opleiden van spelers/speelsters en van trainers/trainsters. Dat betekent 
dat we op de trainingen in blokken van 6 tot 8 weken aan verschillende aanvallende en verdedigende 
spelprincipes werken, één spelprincipe per blok. De coördinator geeft aan de trainers aan wat er 
onder het spelprincipe wordt verstaan, welke spelvormen de vereniging graag wil zien en wat goede 
trainingsoefeningen zijn. Ook is er gewerkt aan een kracht- en coördinatie-programma onder leiding 
van  Rienk van der Meer.    
 
Eind van het seizoen is het eerste jaar geëvalueerd en de ervaringen met het vernieuwde 
jeugdopleidingsplan zijn positief. We gaan er dan ook vol energie en enthousiasme mee door. 
 



Begeleiden jeugdtrainers 
Met de uitvoering van het vernieuwde jeugdopleidingsplan is er ook meer aandacht voor de 
begeleiding van de jeugdtrainers. Aan het eind van elke trainingsblok van 6 tot 8 weken is er door de 
coördinatoren geëvalueerd met de jeugdtrainers. Bovendien zijn de coördinatoren ook regelmatig 
aanwezig geweest bij jeugdtrainingen (en -wedstrijden).   
 

Sponsorcommissie 

Leden 

De sponsorcommissie bestond het afgelopen jaar uit: Sip en Kor Mulder, Joke en Geanne Stummel, 

Froukje van der Meer, Jelske Vogel, Rienk van der Meer en Martine Poorte . Aan het eind van dit 

bijzondere seizoen namen we tijdens een gezellige barbeque afscheid van Geanne Stummel en Rienk 

van der Meer, waar we hen bedankten voor hun inzet in onze commissie de afgelopen jaren.  

Natasja Krook zal de commissie komend seizoen versterken met als aandachtsveld social media. 

Seizoensstart 

Albert Heijn Castelein heeft een sportplaatjesactie georganiseer, waarbij ook de korfballeden 

geportretteerd zijn. Jong en oud heeft fanatiek gespaard en geruild en naar verwachting allemaal het 

boek vol gekregen, kortom een groot succes! 

De gemaakte teamfoto’s mochten echter niet gebruikt worden voor de website van onze vereniging, 

vandaar dat de oude teamfoto’s het afgelopen seizoen afgebeeld stonden. 

Aflopende sponsorcontracten 

Alle sponsoren van de scorebordbanners zijn benaderd en hebben nagenoeg allen hun verbintenis 

met drie jaar verlengd. Voor de enkele aflopende contracten zijn inmiddels vervangende sponsoren 

gevonden zodat de rijen weer gesloten zijn. 

Scheidsrechters 

De clubscheidsrechters zijn afgelopen seizoen in het nieuw gestoken zodat zij onze club in een nieuw 

tenue kunnen vertegenwoordigen tijdens de bondswedstrijden die ze fluiten. 

G-Korfbal 

Er is binnen de club een begin gemaakt met G-Korfbal. Hoekstra Flowers ging akkoord met de 

shirtsponsoring (bestaand kledingpakket van destijds 6-de team) 

Banners, beachvlaggen en sponsorvlaggen 

In het afgelopen seizoen zijn de sponsorbanners, beachvlaggen en sponsorvlaggen aangeschaft en/of 

vervangen en bij de thuiswedstrijden (in de kantine en rondom het speelveld) tentoongesteld. 

Activiteiten 

Door de tussenkomst van Covid-19 zijn er dit jaar helaas geen activiteiten geweest. De geplande 

sponsoravond op 15 april, samen met VC Trynwalden is ook geannuleerd om dezelfde reden. 

Corona 

De sponsorcommissie heeft na overleg met het bestuur contact opgenomen met alle sponsoren en 

een kortingsvoorstel aangeboden op de sponsorbedragen, met het oog op de Corona-maatregelen 



opgelegd door de overheid. Nagenoeg geen enkele sponsor heeft van dit voorstel gebruik gemaakt 

waar we hen uiteraard zeer erkentelijk voor zijn. 

Mechanisatiebedrijf Frans van der Veen 

De sponsorcommissie bedankt Johan en Tryntsje van der Veen hartelijk voor hun grote steun de 

afgelopen jaren nu zij het bedrijf verkocht hebben.  

Acties 

Vanuit de club waren er dit jaar weer meerdere acties. In december werden er droge worsten 

verkocht in Oentsjerk, Gytsjerk, Mûnein, Aldtsjerk en Readtsjerk. Opbrengst was 2500 euro! 

De Paaseitjesactie viel helaas in het water door de Coronamaatregelen. Alle paaseitjes waren 

inmiddels al ingepakt door de medewerkers van It Aventoer, maar mochten niet verkocht worden. 

Een slim idee van Anke Miedema bracht uitkomst. De paaseitjes werden uitgedeeld aan alle 

hardwerkende zorgmedewerkers in onze regio en de onkosten werden door leden en donoren 

vergoed. ACTIEF heeft destijds een mooi artikel geplaatst ter promotie van de actie. Volgend jaar 

wordt de paaseitjesactie vervangen door de Grote Clubactie in het najaar 2021. 

Webshop 

De webshop loopt goed. We constateren dat de kwaliteit en de pasvorm van de kleding niet altijd 

aan onze eisen voldoet. Er is nauw en uitvoerig contact geweest met Muta om dit te verbeteren en te 

compenseren. Idee is om komend seizoen weer hoodies, paraplus en/ of bidons aan te bieden via de 

webshop. 

Jaarlijks terugkerende activiteiten 

Naast alle boven- en onderstaande acties, zorgt de sponsorcommissie ook voor het aanleveren van 
tekst en 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 bijvoorbeeld facturatie van diverse sponsorbedragen.  

 

Scheidsrechterscommissie 

Leden 

 Anne Koopmans - voorzitter 

 Jan van der Veen - scheidsrechters intern 

 Gert Willem Bonnema - scheidsrechters extern 

 Bryan Juckers  - opleiding & contact 
Seizoen gestart met 2 nieuwe leden. Anne is erbij gekomen om de kar te trekken. Gert Willem is 

gekomen ter ondersteuning en voor zijn netwerk van externe scheidsrechters. 

Terugblik 

Begonnen met een goeie vergadering en hierbij plan uitgezet om opleidingen op te zetten en mensen 

die enthousiast zijn te blijven betrekken. Er is een kort beoordelingsformulier opgesteld vanuit het 

officiële beoordelingsformulier. Bedoeling hiervan is om nieuwe scheidsrechters handvatten te 

bieden en gezamenlijk op te werken naar echte beoordelingen.  



1ste Helft veld is gebruikt om zichtbaar te worden en scheidsrechters die graag willen ook zichtbaar te 

krijgen. Hierbij zijn er met behulp van de sponsorcommissie shirts geregeld voor onze bond-

scheidsrechters en voor onze scheidsrechters in opleiding  

Tijdens het zaalseizoen zijn er een aantal beoordelingen geweest en is er een klein groepje 

enthousiaste leden gevonden waar we op veld seizoen extra aandacht zouden gaan geven. Maar 

helaas heeft Covid-19 dit verhinderd. 

Kosten hebben wij afgelopen jaar niet gemaakt door medewerking van sponsorcommissie. 

Citaat vanuit bondsbericht over de rompregeling arbitrage: “De Rompregeling arbitrage zal met alle 

rechten en plichten die hieraan verbonden zijn voor het volledige seizoen 2019/2020 komen te 

vervallen inclusief de bonus/malus en eventuele sportieve sancties.” 

Voor veld seizoen zaten we op 32 van de verplichte 56 wedstrijden en met nog een seizoen deel te 

gaan waren we daar goed op schema. Voor zaal seizoen zaten we op 42 van de verplichte 65 

wedstrijden, hier waren nog 3 weekenden te spelen. Ook zouden we nog een veld en zaal NK waar R. 

Kloosterman namens ons nog wedstrijden zou fluiten, hebben mee laten tellen.                                                      

Vooruitblik 

Helaas moeten we melden dan Anne Koopmans heeft aangegeven de commissie niet te kunnen 

combineren met privé en werk. Ook Bryan Juckers geeft aan weinig tot bijna geen tijd beschikbaar te 

hebben door ontwikkelingen in zijn persoonlijke carrière. Hierdoor is de scheidsrechterscommissie 

op zoek naar minimaal 2 nieuwe leden. Dit is ook bij het bestuur gemeld en hier wordt een 

bijeenkomst voor in gepland zodra Covid-19 dit weer toelaat. 

Budget voor komend seizoen blijft ondanks 0 uitgaven in 2019-2020 gelijk. Doel van dit budget is om 

de opleiding in de onderste laag DEF-jeugd komend jaar op te kunnen pakken. 

 

Commissie voorzieningen 

De commissie voorzieningen bestond afgelopen jaar uit Albert Kinderman, Jelmer Groothof, Siem de 

Haan, Jan Zijlstra, Peter Kikkert, Arie Duindam, Rients Hempenius, Hylco Hoekstra, Sikke van der Bij 

en Hedman Tjibbe Lei.  

Jan Zijlstra en Siem de Haan hebben aan het einde van het seizoen aangegeven niet meer te willen 

helpen voor het leggen van de velden. Siem de Haan zal per komend zaalseizoen stoppen en Jan 

Zijlstra is per begin veldseizoen 2020-2021 gestopt. Voor deze twee gewaardeerde krachten is André 

Mosselaar toegevoegd aan de commissie.  

Minne Veenstra en Hedman Tjibbe Lei zorgen elk jaar voor de trainings- en wedstrijduren in de zaal. 

Zij vragen deze uren aan en zorgen dat de uren worden verwerkt voor de KNKV. We proberen elk jaar 

weer alles in de sporthal in Oentsjerk te houden maar dit is toch elk jaar weer een redelijke klus.  

Afgelopen seizoen hebben we ons bezig gehouden met alle werkzaamheden rondom het veld. Hierbij 

hoort het onderhoud + aanschaffen van nieuw materiaal, het leggen van de velden en het opvangen 

van de scheidsrechter. Ook maken wij het halwachtschema en hebben we afgelopen jaar gezorgd dat 

de schotklokbediening wordt ingepland.  

De laatste maanden van het afgelopen seizoen hebben we ons bezig gehouden met het nieuwe 

kunstgrasveld. We hebben de sponsordoeken + frame in Tytsjerk gedemonteerd en in Oentsjerk 



weer opgebouwd. Hier is ook nieuw materiaal voor aangeschaft en zijn er 2 tassenrekken gemaakt. 

Deze tassenrekken zijn op dit moment bijna klaar en zullen na de zaal op het veld te vinden zijn. Hier 

kan een ieder zijn tas in opruimen zodat niet alle tassen op het veld liggen. Verder zijn we nog druk 

bezig met de inrichting rond het materialenhok. De planning is dat hier nog een materiaalcontainer 

komt te staan en dat het terrein hier wordt ingericht met een stuk bestrating. Dit is na de opening 

van het kunstgrasveld wat blijven liggen maar dit zal komende maanden opgepakt worden.  

 

Commissie G-Korfbal 

Afgelopen seizoen zijn wij, Jorrit, Jelmer Kerkhof en Fera gestart met de G-korfbal-commissie. Met 

alledrie een passie voor deze doelgroep zijn we de uitdaging aangegaan. We hebben informatie 

ingewonnen, mogelijkheden besproken en uiteindelijk startten we in het zaalseizoen met de 

allereerste training. Twee spelers hadden zich aangemeld, fantastisch! Niet veel later meldde ook ons 

derde talent zich. Ondertussen waren we aan het verder kijken, we zouden graag mee willen doen 

aan toernooien. Hiervoor zijn 4 spelers per team nodig. Hoe kunnen we meer leden werven? Maar 

toen.. Corona gooide roet in het eten. Vooral voor deze doelgroep een onzekere situatie, de 

trainingen werden uitgesteld. Gelukkig mochten we na de zomer weer los. Buiten op het veld, in 

echte KF de Wâlden tenues, hervatten de trainingen zich weer. Het vierde lid vond het ook erg 

gezellig bij ons en meldde zich aan. Momenteel hebben we weer een stop, maar hoe nu verder? 

Zodra het virus (meer) onder controle is, willen wij ons gaan richten op onder andere de 

ledenwerving. Wanneer onze selectie iets uitgebreider is, hopen wij dit seizoen nog mee te kunnen 

doen aan toernooien en daarnaast ook ons eigen toernooi te kunnen organiseren voor andere 

verenigingen.  

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 
Nynke Koster, Hessel Kinderman, Harm Groothof, Kees van der Veen, Anne-Loes Postma en Sytske 
Hofstra. 
 
De volgende activiteiten werden georganiseerd: 

 Het Sinterklaasfeest  voor de Kangoeroes en F-pupillen was op 29 november. In de 
sportkantine waren 18 kinderen aanwezig. Zoals elk jaar zeer geslaagd. Er werd geknutseld, 
gezongen en gedanst. Sinterklaas kwam langs met twee Pieten. Na afloop was er voor 
iedereen patat. De Pieten brachten ook nog een bezoek aan de kangoeroetrainingen in 
Gytsjerk en Tytsjerk. 

 Het sinterklaassprookje in de Lawei in Drachten voor de E-pupillen vond eveneens op 29 
november plaats. Dit jaar werd De Heksen opgevoerd.  

 Op vrijdag 3 januari vond het mix-toernooi plaats. ‘s Middags voor de jeugd verdeeld in twee 
leeftijdscategorieën F/E en D/C. Er deden 41 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. 

 Op vrijdag 28 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. 
Helaas, bleek dit de laatste activiteit van het jaar te zijn. 

 Bij de thuiswedstrijden in de zaal van het 1ste team mochten de F-, E- en de D- pupillen ‘ 
Team van de Week’ zijn.   



 Schoolkorfbal = niet doorgegaan. Volgend seizoen zal gekeken worden met commissie 
ledenwerving in welke vorm het schoolkorfbal het succesvolst is. 

 Activiteit voor jaar A/B/C/D- teams = niet doorgegaan 

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

Redactie Wâldpraat 

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.  

In dit seizoen hebben we de mogelijkheden voor een digitale nieuwsbrief onder de loep genomen. 

We zijn tot de conclusie gekomen dat dit een zeer bewerkelijk product is, wat veel tijd met zich mee 

gaat brengen. Zolang er nog positieve geluiden komen vanuit de vereniging van leden die de 

papieren versie van de Wâldpraat waarderen, blijven we hier als redactie nog mee doorgaan.   

Helaas eindigde seizoen 2019-2020 abrupt vanwege corona. De redactie heeft hierdoor helaas 

moeten besluiten het 4e en laatste nummer van het seizoen te laten vervallen. Er waren vanaf half 

maart immers geen wedstrijden meer gespeeld, geen programma's meer beschikbaar, etc. Kortom 

geen noemenswaardige inhoud om een volledige Wâldpraat mee te vullen.   

 

Commissie communicatie  

De commissie wordt vertegenwoordigd door de volgende mensen: 

 Baukje Heeg (social media, content creatie & communicatie) 

 Miriam Beintema (social media, content creatie & communicatie) 

 Renie Koster (redactie website) 

 Bastiaan de Boer (Website) 
 



Wat doet de commissie communicatie 

De commissie houdt zich bezig met alles op gebied van communicatie van en naar onze 

(potentiële)leden. Dit doen we via de website, sociale media, de mail en offline 

communicatiemiddelen.   

In het afgelopen jaar is de communicatiecommissie volop bezig geweest.  

We maken foto’s, video’s en content voor onze kanalen (website en social media). En ook gaan we 

mee met de tijd! Zo is hebben we afgelopen jaar een Instagram account aangemaakt waarmee we 

ook onze jongere leden actief betrokken houden bij de vereniging. Iedere week weer delen we 

hierop de wedstrijdprogramma’s, actiefoto’s en de gekste boomerangfimpjes. En hebben jullie een 

leuke foto? Tag @KFDeWalden en dan delen wij jouw foto op onze kanalen.  

Hiernaast ondersteunen we het bestuur in het schrijven en communiceren van vele zaken, 

waaronder het coronaprotocol en de opening van het kunstgrasveld.  

Plannen voor komend jaar 

We hopen in deze samenstelling van de commissie ook het komende jaar weer bezig te zijn met de 

juiste communicatie naar onze leden. Daarnaast kunnen we natuurlijk nog veel meer volgers 

gebruiken op onze social media kanalen. Dus volg jij ons nog niet op Facebook of Instagram? Doe dat 

dan snel.  

 

Commissie ledenwerving 

Begin 2020 is de ledenwervingscommissie door het bestuur in het leven geroepen. In de commissie 
zitten Annestien Andela, Mirjam Antonides, Jinke Stoker, Mats van der Meer, Angela de Klein en 
Gerard de Haan. Vanuit het bestuur is Theo Dijk onze contactpersoon. 
Voor de commissie is het best lastig geweest om in de Corona tijd een goede start te maken. Nadat 
we onszelf een aantal vragen hadden gesteld hebben we eerst een aantal taken op papier gezet. 
 
De taken van de commissie ledenwerving: 
- Analyseren van gegevens. (aanmelding en afmelding) 
- Wat speelt er bij de verschillende commissies m.b.t. ledenwerving. 
- Wat speelt er bij de verschillende leeftijdscategorieën. 
- Ontwikkelen van nieuwe ideeën. 
- Meedenken met de verschillende commissies. 
- Adviseren van de verschillende commissies. 
 
De commissie ledenwerving is een onderzoekende, adviserende, meedenkende, proces begeleidende 
commissie. Het heeft niet zozeer een uitvoerende rol m.b.t. activiteiten. 
 
Inmiddels is er in Hardegarijp een (inloop) clinic geweest waar Mats van der Meer en Jelke Heeg bij 
aanwezig waren. Dit zal ook nog in Oentsjerk plaatsvinden waar we ook als KF de Wâlden aanwezig 
zullen zijn. 
De Communicatie en pr-commissie is bezig om een mooie flyer in elkaar te zetten zodat we deze 
kunnen gebruiken bij activiteiten waarbij potentiële nieuwe leden aanwezig zullen zijn. 
Er zijn commissie leden bezig met het analyseren van gegevens, waarbij het gaat om aanmeldingen 
en afmeldingen van leden. Wat valt daarin op? 

 



Vrijwilligerscommissie 

Het afgelopen seizoen is Anneke Zwart toegevoegd aan de commissie. Zij heeft de registratie van 

activiteiten van de vrijwilligers in kaart gebracht en de leden die nog geen werkzaamheden uitvoeren 

actief benadert. Dit heeft er in geresulteerd dat van de inzetbare leden 93% iets doet voor de 

vereniging. Dat is een super resultaat waar we erg blij mee zijn.  

Het begin van het nieuwe seizoen is het gelukt om een nieuw lid voor het wedstrijdsecretariaat te 

vinden d.m.v. een actieve benadering. Ook zijn er op deze manier een aantal coronacoördinatoren 

gevonden voor het begeleiden van de gasten en publiek tijdens thuiswedstrijden.  

De komende tijd zullen we de commissies ondersteunen in het vinden van leden die zich in willen 

zetten voor onze vereniging. Een wens die nog niet tot uitvoering is gekomen, is een totaaloverzicht 

van alle mogelijke vrijwilligerstaken met mogelijkheid tot aanmelding, publiceren op onze website. 

Hier zal het komende seizoen aan worden gewerkt.   

Tot slot willen wij iedereen die zich inzet voor onze vereniging in welke mate dan ook heel erg 

bedanken voor alles wat hij of zij doet. Zonder jullie is er geen vereniging! 

 

 


