
Algemene Ledenvergadering KF De Wâlden 5 november 2020 
 

 
Op donderdag 5 november 2020 werd de algemene ledenvergadering van KF De Wâlden 
gehouden op digitale wijze via Microsoft Teams. 
 
Er zijn 49 leden aanwezig. Afmeldingen zijn er van Rutger Kloosterman, Regina en Hendrik-Jan 
Oostenbrug, Raemon Dijkstra en Sjoerdina Postma, Hedman Lei en Nynke Koster, Jorrit van Dijk, 
Jelske van der Bij, Frank de Boer, Daniël de Grunt, Hedzer van Gorkum, Dirk en Herma Boers. 
 
  
1. Opening  

Voorzitter Lucas Talsma opent om 20.00 uur de vergadering en constateert dat het een 
bijzonder jaar was met Corona. Dit kostte veel extra tijd om alles te regelen en we hadden zo 
nu en dan te maken met ‘swingbeleid’ van de KNKV. Toch is getracht alles zo goed mogelijk te 
regelen. Het genieten van de nazit is ons al een poosje niet gegund. Waar we vorig jaar 
tijdens de ALV als haringen in een ton bij Jurjen en Maaike zaten, zitten we nu allen thuis 
achter de computer. Hopelijk volgend jaar weer bij Jurjen en Maaike. 
 

Jan benoemt de afspraken om zo prettig mogelijk met elkaar digitaal te kunnen vergaderen: 

 allen geluid uit 

 geen interrupties via microfoon, wil iemand wat zeggen dan het handje gebruiken 

 nadat je gesproken hebt, handje weer uitzetten 

 chat niet gebruiken, alleen om je vroegtijdig af te melden. 
 

2. Notulen ALV KF de Wâlden 14 november 2019  

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan Aleida Agema. 
 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

a. Sportcomplex en -velden rookvrij op zaterdag tot 14 uur  
Het plan was dat dit per 1 januari 2020 ingevoerd zou worden. Door bestuursperikelen bij 
VC Trynwâlden is dit niet gelukt. Met het nieuwe bestuur van VC Trynwâlden is besloten 
dat 1 september ook niet een handig moment was  i.v.m. Corona;  de nieuwe 
invoerdatum is vastgesteld op 1 januari 2021. 

 

4. Jaarverslag bestuur en diverse commissies   

Het jaarverslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen, 
waarmee het jaarverslag is vastgesteld. 
 

5. Financiën  

Het financieel overzicht met daarop zowel het resultaat 2019-2020 als de begroting 2020-
2021 wordt op het scherm getoond en alle aanwezigen krijgen de tijd om zich er (enigszins) in 
te verdiepen.  

a. Resultaat 2019/2020  

Richard licht het resultaat toe. Er was angst verlies te lijden over afgelopen seizoen. Dit is 
uiteindelijk toch goed gekomen. We hebben het seizoen afgesloten met een positief 



resultaat van € 6.902,= mede dankzij de sponsoren die de aangeboden korting niet gebruikt 
hebben. Voor komend seizoen is er daarentegen geen positief resultaat te verwachten. We 
kijken daarom naar 2 seizoenen en hopen over dit geheel op 0 uit te komen. 

b. Begroting 2020/2021  
Joke Stummel vraagt waarom er in de begroting een bedrag van € 3.000,= voor kantine 
Tytsjerk is meegenomen. Penningmeester Sierck Swart licht toe: dit zijn vaste kosten voor 
het gebruik van de kantine Tytsjerk, o.a. onderhoud. 

 
Het resultaat en de begroting worden goedgekeurd door de vergadering. 

 
6. Benoeming kascommissielid en reserve kascommissielid  

De kas is nog niet gecontroleerd i.v.m. maatregelen Corona.  
De kascommissie bestaat uit Douwe Hoekstra en Johan Linthof. Reservelid is Gerard de Haan. 
Zodra de mogelijkheden er weer zijn, zal de kas alsnog gecontroleerd worden. 
Johan Linthof verlaat daarna de kascommissie en Gerard de Haan zal toetreden. 
Lucas vraagt aan de vergadering wie zich aanmeldt als reserve-kascommissielid voor 2021 en 
kascommissielid in 2022 en 2023. Jildou Koster meldt zich en wordt benoemd. 
 

7. Bestuursmutatie 

Jan is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Dit betekent dat Jan voor de 
komende 3 jaar als bestuurslid aanblijft. 
Lucas is aftredend en niet herkiesbaar.  
Lucas licht toe dat we als bestuur druk bezig zijn geweest om een vervanger te zoeken. 
Daarbij is de blik vooral gericht geweest op iemand uit de regio Tytsjerk en Hurdegaryp en bij 
voorkeur een vrouw. Dit heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. 
Deze week is er een mail uitgestuurd met een oproep voor een nieuw bestuurslid. Hier is nog 
geen reactie op gekomen. 
De vergadering wordt opgeroepen om mee te denken wie de vacature zou kunnen en willen 
invullen. 
 

Richard bedankt Lucas en blikt  terug op zijn periode als bestuurslid. Belangrijk onderdeel was 
het begeleiden van de fusie van KV DFD en KC Tietjerk naar het huidige KF de Wâlden. Lucas 
gaat de geschiedenis in als 1e voorzitter van KF de Wâlden. 
Houkje Rijpstra (de vrouw van Lucas) overhandigt namens KF De Wâlden een cadeau aan 
Lucas. Lucas geeft aan zijn afscheidsspeech na de rondvraag te geven. 

 

PAUZE – er wordt en filmpje getoond van de KNVB “Back to Basics” over o.a. vrijwilligers bij de 
vereniging. 

 
8. Update vrijwilligersbeleid  

Theo verwijst naar het filmpje dat net getoond is, helaas was er geen geluid. Het filmpje is 
terug te zien op de KNVB site. Uit de visie-avond van KF de Wâlden (april 2019) zijn acties 
voortgekomen voor o.a. de vrijwilligerscommissie. Anneke Zwart heeft een grote bijdrage 
geleverd om invulling aan deze acties te geven. Maar liefst 96% van al onze (ouders van 
jeugd)leden doet al wat aan vrijwilligerswerk voor de vereniging. De een wat meer, de ander 
wat minder. Speerpunten van de commissie zijn een rechtstreekse benadering van leden, 
aandacht voor nieuwe vrijwilligers en vertrekkende vrijwilligers. Waarom stopt iemand? 

https://www.youtube.com/watch?v=Umomu_aDQ4w


Doel is dat er op de website een takenoverzicht komt van de diverse commissies, waarin 
nieuwe (ouders van jeugd)leden kunnen zien wat ze kunnen doen voor de vereniging. Dit zet 
de commissie op in samenwerking met Bastiaan de Boer. Daarnaast zet de commissie het 
beleid door, zoals we dat nu hebben. Vanuit de commissies wordt aangegeven of er 
vrijwilligers nodig zijn en de Vrijwilligerscommissie gaat dan op zoek. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het leveren van Corona-coördinatoren via een actieve benadering van leden. 
Begin dit jaar is door de commissies de wens uitgesproken om centraal documenten op te 
kunnen slaan. De mogelijkheid van G-suite hierin wordt nu onderzocht. Hierbij krijg je één 
werkomgeving voor de vereniging waarin elke commissie een eigen deel krijgt. 
Tenslotte geeft Theo aan heel erg trots en blij te zijn met alle vrijwilligers, dank ! 
 
Rients Hempenius: Vraag over Cloud. Alle stukken die er tot nu toe zijn in KF de Wâlden, 
kunnen die daar ook geplaatst worden? Rients geeft aan dat hij nog vele documenten in zijn 
bezit heeft. Hij wil graag op de hoogte gehouden worden wanneer het mogelijk is deze 
documenten in de verenigingsomgeving te plaatsen. 
 
Sip Mulder: Hoe zit het met de scheidsrechters bij de jeugdwedstrijden in Tytsjerk? We 
merken dat scheidsrechters frequent niet op komen dagen. Hoe worden deze jeugdigen 
geïnformeerd wanneer ze aan de beurt zijn? Jan van der Veen reageert namens de 
Scheidsrechterscommissie. Aan het begin van de competitie krijgen scheidsrechters via de 
mail bericht over de wedstrijden die ze dienen te fluiten. Daarnaast staat het ook in de KNKV 
app. 
Lucas geeft aan dat het goed is dat aan de Scheidsrechtercommissie teruggekoppeld wordt 
als scheidsrechters niet komen opdagen. 
Lisette Henstra: Bevestigt dat er inderdaad een mail komt, maar het is goed dat mensen die 
lang niet meer gefloten hebben niet zomaar ineens weer op de lijst komen. Beter is om die 
vooraf even apart te informeren. 
 

9. Corona update  

Susan geeft aan op één of andere wijze tot Corona-expert in de vereniging te zijn 
gebombardeerd. Dit is ze niet. Wel is ze verantwoordelijk voor een andere C, te weten 
communicatie. Hiervoor was het nodig zich te verdiepen in elke keer weer andere 
maatregelen omtrent Corona, dus mogelijk ligt daar een oorzaak. Op dit moment zijn we 
gestart in de zaal, deze week heeft de jeugd weer getraind en in ieder geval de selectie bij de 
senioren ook. Wat de persconferentie van afgelopen dinsdag betekent voor de korfbalsport is 
op dit moment nog onduidelijk. We zijn in afwachting van de KNKV richtlijnen hierin. Als 
bestuur houden we steeds de vinger aan de pols welke mogelijkheden er liggen om te 
kunnen blijven sporten. De TC en CJB kijken vervolgens met de trainers naar de invulling 
binnen deze mogelijkheden. Zodra er meer duidelijk is over de gevolgen voor de komende 
twee weken, zal hierover communicatie volgen via de gebruikelijke kanalen. In ieder geval 
geldt vanaf de zaal een nieuwe afspraak: als iemand in het gezin in afwachting is van een 
testuitslag, mogen de gezinsleden niet trainen. Dit om de risico’s zo laag mogelijk te houden. 
 
Minne Veenstra: wat gebeurt er met de gehuurde zaaluren op zaterdag? Krijgt de vereniging 
hier financiële compensatie voor van de gemeente? 
Susan geeft aan dat er vanuit de gemeente een mail gekomen is met de vraag wat wij met de 
zaaluren op zaterdag willen. Deze ligt bij de commissie Voorzieningen in de persoon van 
Hedman Lei. 



Jildou Koster vult aan dat Hedman dit heeft besproken met de commissie Jeugdbeleid. Op 
zaterdag 14 november zullen er onderlinge wedstrijden voor de jeugd georganiseerd worden. 
Wat er met de overige zaterdagen gebeurt, wordt nog bekeken. De uitvraag van de 
gemeente is bedoeld om duidelijk te krijgen of er wel of geen beheerder aanwezig moet zijn 
en niet om te inventariseren hoeveel zaaluren financieel verrekend moeten worden tussen 
de gemeente en de verenigingen. 
Lucas geeft aan dat Hedman gevraagd wordt om contact te zoeken met Willemien Jonker van 
de gemeente om na te gaan hoe we gecompenseerd worden voor de zaaluren op zaterdag, 
die we niet gebruiken. 
 

10. Samenwerking met VC Trynwâlden  

Er was al een goed contact met het oude bestuur van voetbalvereniging VC Trynwâlden en de 
samenwerking met het nieuwe bestuur is ook veelbelovend. We zijn met elkaar in gesprek 
over intensivering van de samenwerking: wat kunnen we samen organiseren en waar kunnen 
we elkaar aanvullen. 
Lucas geeft het woord aan Jolt Andela, de voorzitter van het bestuur van VCT. 
Jolt geeft aan dat hij het idee heeft, dat we als verenigingen vergelijkbare periodes achter de 
rug hebben. We hebben immers beide een fusie achter de rug. Jolt herkent zich in wat Lucas 
zegt, namelijk dat er nu al sprake is van een goede samenwerking. We kennen elkaar 
persoonlijk en de jeugd van de leden van het voetbalbestuur korfbalt deels ook. Jolt geeft aan 
dat als je het over samenwerken hebt, hij in eerste instantie denkt aan bijvoorbeeld een 
gezamenlijke nieuwjaarsreceptie of de afsluiting van het seizoen. Met name op het terrein 
van de activiteitencommissies liggen er grote mogelijkheden. Echter op dit moment zijn het 
vooral goede intenties, omdat er door Corona niet veel mogelijk is. Maar er heerst over en 
weer een positief gevoel en er is wederzijds vertrouwen en dat is het fundament van elke 
succesvolle samenwerking.  
 

11. Rondvraag  

Harm Kooistra: Geeft allereerst aan trots te zijn dat we met zoveel mensen in de vergadering 
zitten. Dit is bij andere verenigingen wel anders. Het nieuwe kunstgrasveld is vorig jaar in de 
vergadering genoemd. Harm meldt verbaasd te zijn hoe snel de realisatie afgelopen zomer is 
gegaan en weet dat meer mensen dit zo ervaren. Graag een toelichting.  
Richard: We werden er als bestuur zelf ook enigszins door verrast. Er deed zich een 
onverwachte kans voor om de besluitvorming over het kunstgrasveld versneld in de 
gemeenteraad te brengen en die kans hebben we gegrepen. Als we dat niet gedaan hadden 
dan was ons kunstgrasveld vanwege de slechte financiële positie van de gemeente 
waarschijnlijk op de lange baan geschoven.  
Harm: Heel jammer dat er in Tytsjerk nu zo weinig korfbalactiviteit meer is. Wat betekent dit 
voor de sportaccommodatie in Tytsjerk? Er is angst dat deze nu ook heel snel verdwijnt.  
Richard: Dit heeft de aandacht van het bestuur. We zijn in gesprek met gemeente, maar die 
geeft tot nu toe geen duidelijkheid over de ontwikkeling die ze daar voor ogen heeft.  
Lucas vult aan dat voor het MFC nu de locatie naast De Mande in beeld is, maar dat 
onduidelijk is of dit ook doorgaat. Zijn voorstel is dat komende winter bestuursleden van de 
korfbalvereniging en de kaatsvereniging om tafel gaan om te bespreken hoe het verder moet 
met de kantine en de sportaccommodatie in Tytsjerk. 
 



Rients Hempenius: Haakt aan bij de laatste woorden van Lucas en zou dit breder willen zien. 
Zijn voorstel is om alle betrokkenen van Tytsjerk e.o. bij te praten over traject 
kunstgrasvelden, zodat achterdocht hierover verdwijnt. 
Een ander verzoek van Rients is dat hij te weinig de kans/tijd ervaart om zich te verdiepen in 
de financiële cijfers. Kunnen belangstellenden in het vervolg ook de financiële cijfers vooraf 
opvragen? 
Richard geeft aan dat dit zeker een mogelijkheid is en neemt dit mee naar de voorbereiding 
van de ALV van volgend jaar. 
 
Jildou Koster: Is benieuwd of we tegemoetkomingen hebben gekregen i.h.k.v. de Corona 
crisis. 
Lucas geeft aan dat we van de KNKV geen boete hebben gekregen voor het tekort aan 
gefloten wedstrijden. Richard geeft aan dat we geen profijt konden halen uit regelingen 
vanuit de overheid, want die hadden betrekking op gederfde omzet uit de kantine. 
Jildou vraagt of er in de begroting van volgend jaar iets is opgenomen van compensatie 
i.h.k.v. Corona? 
Richard geeft aan dat dit niet het geval is. 

 
Rutger Kloosterman: Hoe zit het met de onderhoudskosten van het nieuwe kunstgrasveld? 
Richard licht toe dat het veld de komende vijf jaar van de SBSO is en wij er gebruik van mogen 
maken. Tegenprestatie is het genereren van extra kantine-inkomsten. Het onderhoud is voor 
ons, dit wordt geregeld door de commissie Voorzieningen. Dit vergt vooral arbeid en het 
leasen van het trekkertje. Hiervoor betalen we alleen de eerste 5  jaar een klein bedrag aan 
de gemeente. 
Rutger vraagt of er ook een vaste paal kan komen voor de jeugd t.b.v. gebruik buiten de 
trainings- en wedstrijddagen. Dit wordt onderzocht. Er was in het verleden ook een paal. Het 
is niet duidelijk of deze er nog staat en zo niet, waar die dan is gebleven. 
Tenslotte oppert Rutger of het een idee is om een actie te starten, waarbij je bijvoorbeeld 
een klein stukje veld kan sponsoren? Dit wordt goed ontvangen en zal nader onderzocht 
worden. 
 
Lucas houdt zijn afscheidsspeech. Hierin bedankt hij ook Sytske Hofstra en Siem de Haan voor 
hun jarenlange inzet in de Activiteitencommissie en de commissie Voorzieningen. 
De hoogtepunten waren voor hem de fusie, het kampioenschap 1e klasse en met name het 
geweldige feest erna, de kampioenswedstrijd tegen Drachten in de zaal, de gezellige sfeer en 
de feesten.  
Teleurstellend vindt Lucas het dat het aantal spelende leden uit Tytsjerk e.o. zo sterk is 
teruggelopen. 
Tot slot wenst Lucas het bestuur veel wijsheid en alle goeds en hij hoopt dat er snel een 
nieuw bestuurslid gevonden zal worden.  
Lucas wordt onder luid applaus bedankt voor zijn inzet als bestuurslid / voorzitter van de 
vereniging. 
 

12. Sluiting  

Lucas geeft aan blij te zijn met de grote opkomst bij deze digitale vergadering, wenst 
iedereen nog een fijne avond en sluit de vergadering om 21.45 uur. 

 


