
Algemene Ledenvergadering KF De Wâlden 9 december 2021 
 

Op donderdag 9 december 2021  werd de algemene ledenvergadering van KF De Wâlden 
gehouden op digitale wijze via Microsoft Teams. 
 

Er zijn variërend tussen de 37 en 44 leden aanwezig, inclusief de 5 bestuursleden.  
Afmeldingen zijn ontvangen van Affien Postma, Marijke Venema, Sjieuwke van de Veen en 

Jantsje Bakker. 
  
1. Opening  

De voorzitter, Richard Adema, heet iedereen welkom en benoemt de regels van het digitaal 
vergaderen. 
 

2. Notulen ALV KF de Wâlden 5 november 2020  

De voorzitter komt terug op een aantal punten uit de vorige ALV: 

o Punt 3a rookvrij sportcomplex op zaterdag tot 14 uur: Dit is per 1 januari jl. ingevoerd. In 
overleg met de SBSO is gesproken over een volledig rookvrij sportcomplex. Dit lukt echter 
nog niet van de zijde van VCTrynwâlden (VCT). Bryan Juckers vraagt of er dan wel wat 
gedaan kan worden om te voorkomen dat er in doorgangen, waar anderen langs moeten, 

gerookt wordt. De voorzitter geeft aan dat hier inderdaad aan wordt gewerkt. Het idee is 
een rooklocatie aan te wijzen buiten de verkeersroutes op het sportcomplex. Mogelijk 
wordt dit ergens achter het houten hokje op het sportcomplexdeel van VCT. 

o Punt 7 bestuursmutatie: Aan de oproep voor een 5e bestuurslid is gehoor gegeven. Per 1 
januari 2021 is Afke Zijlstra tot het bestuur toegetreden. 

o Punt 8 vrijwilligersbeleid: 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 is nog niet gerealiseerd, maar hier wordt aan gewerkt 

o Punt 8 vrijwilligersbeleid: Door diverse commissies is de wens uitgesproken om centraal 
documenten op te kunnen slaan. De voorzitter meldt dat dit is gerealiseerd en dat alle 
alle documenten en mails nu  in de cloud worden opgeslagen. Elke commissie heeft hier 
een eigen ‘@kfdewalden.nl’ mailadres voor met bijbehorende Google Drive omgeving. De 
bedoeling is dat vanuit dit mailadres gecommuniceerd wordt. Dit geeft een  
professionelere uitstraling en alle verenigingsdocumenten worden duurzaam opgeslagen 
en zijn voor iedere geautoriseerde terug te vinden. Dit impliceert dat er geen 
verenigingsdocumenten meer uitsluitend op privé-computers mogen staan.  
(Naschrift: mochten er commissies zijn, die nog niet in hun ‘@kfdewalden.nl’ mailbox 

kunnen, dan is de betreffende portefeuillehouder vanuit het bestuur hiervoor het eerste 
aanspreekpunt.) 

o Punt 8 vrijwilligersbeleid, Sip Mulder: Scheidsrechters bij de jeugd. Hier wordt op 
teruggekomen in punt 7 van deze vergadering. 

o Punt 9 corona, Minne Veenstra: Hoe zit het met financiële compensatie vanuit de 
gemeente voor niet gebruikte zaaluren i.v.m. Corona. De voorzitter licht toe dat alleen 
zaaluren die gebruikt zijn, door de gemeente in rekening zijn gebracht. 

o Punt 11 rondvraag, Harm Kooistra, Rients Hempenius: Wensen een overleg met het 
bestuur over de toekomst van het korfbal en het sportcomplex in Tytsjerk. Tevens wil 

men graag bijgepraat worden over de gang van zaken m.b.t. de realisatie van de 
kunstgrasvelden in Oentsjerk. De voorzitter geeft aan dat dit gesprek heeft plaatsgehad 



en dat e.e.a. naar tevredenheid is verduidelijkt. T.a.v. de toekomst van het sportcomplex 
in Tytsjerk staat een overleg met de gemeente gepland, samen met de kaatsvereniging. 

o Punt 11 rondvraag, Rutger Kloosterman: Spreekt de wens uit voor een vaste korfbalpaal 
voor de jeugd t.b.v. gebruik buiten wedstrijd- en trainingsdagen. De voorzitter geeft aan 
dat hier vooralsnog niks mee is gedaan. Dit had geen prioriteit i.v.m. kunstgras e.o. Het 

punt zal alsnog in het bestuur besproken worden. 
o Punt 11 rondvraag, Rutger Kloosterman: Is het een idee om een actie te houden, waarbij 

mensen een klein stukje veld kunnen sponsoren. De voorzitter geeft aan dat het veld de 
eerste vijf jaar van de SBSO is en daarna van de gemeente. Deze optie is dus niet (meer) 
aan de orde., dus. 

 
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan secretaris Susan Silvius. 

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

a. SBSO – kantine Vanuit de SBSO het verzoek aan kantinevrijwilligers zich in te schrijven 

voor de diensten op de zaterdagen. De kantine is dan gewoon open tot 17 uur. Op 
doordeweekse dagen is de kantine nu gesloten met het oog op de corona maatregelen. 

 

4. Jaarverslag bestuur en diverse commissies   

Het jaarverslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen, 
waarmee het jaarverslag is vastgesteld. 
 
Door corona is er niet op de gebruikelijke manier afscheid genomen van mensen, die zich 
jaren voor de vereniging hebben ingezet. De voorzitter wil er een paar mensen uitlichten en 

hun dank zeggen voor hun grote inzet, zich tegelijk realiserend dat dit altijd gevaarlijk is, want 
je wilt ook niemand passeren: 
o Anneke Venema, kantine Tytsjerk (en voormalig voorzitter van KC Tietjerk); 
o Ties van Valen, redactie en huisfotograaf (en voormalig bestuurslid van KV DFD); 
o Sip Mulder, voorzitter sponsorcommissie; nu actief als jeugdcoach. De functie van 

voorzitter sponsorcommissie is nog vacant dus tevens wordt hierbij de oproep gedaan 
voor een opvolger; 

o Sytske Hofstra, voorzitter activiteitencommissie; nu nieuwe taak opgepakt als coördinator 
ontvangst en begeleiding externe scheidsrechters; 

o Marko Kinderman, bijdrage aan de Wâldpraat; nu actief binnen het bestuur SBSO. 

o Naschrift: Jildou Koster, commissie jeugdbeleid; nu actief als trainer. 
 

5. Financiën 

Het financieel overzicht met daarop zowel het resultaat 2020-2021 als de begroting 2021-
2022 wordt op het scherm getoond door de penningmeester Theo Dijk. Er was in de weken 

voorafgaand aan de ALV voor geïnteresseerde leden de mogelijkheid om de cijfers in te zien. 
Hier is door twee leden gebruik van gemaakt. Alle aanwezigen krijgen nu ook nog kort de tijd 
om zich er (enigszins) in te verdiepen.  

a. Resultaat 2020-2021  

Aan de inkomstenkant is het bestuur erg blij, dat er geen sponsoren opgezegd hebben, 

ondanks dat er nauwelijks wedstrijden gespeeld zijn i.v.m. corona. Ook het ledenaantal is 
stabiel gebleven. Hier heeft mede de grote inzet van de commissie jeugdbeleid voor 



gezorgd. Zij hebben met name in het 2e deel van het seizoen diverse activiteiten voor de 
jeugd georganiseerd binnen de toen geldende corona mogelijkheden.  
Aan de uitgavenkant zijn de bondskosten en zaalhuur lager uitgevallen dan begroot. Dit 
heeft met minder gebruik van de zaal en dito doorberekening vanuit de gemeente te 
maken i.v.m. corona. Een deel van dit “overschot” op de begroting is benut door de 

commissie voorzieningen voor de ‘aankleding’ van (de omgeving van) het kunstgrasveld.  
Per saldo heeft de vereniging in financieel opzicht een heel goed seizoen gedraaid. 

 
Rients Hempenius heeft een vraag over de “kastabel”, de nog te ontvangen en te betalen 
bedragen. Dit lijken fikse bedragen, wat is dit? Sierck Swart geeft aan dat dit  openstaande 

advertentie- en sponsorfacturen betreft, die niet voor 1 juli 2021 betaald zijn. Inmiddels 
zijn deze wel allemaal voldaan. De te betalen bedragen betreffen de kosten van 

gemeente en bond die na 1 juli 2021 aan de vereniging in rekening zijn gebracht, maar 
nog wel bij het seizoen 2020-2021 horen. 

b. Begroting 2021-2022  

De commissies hebben allen hun budgetaanvraag voor het seizoen 2021-2022 ingediend. 
Deze zijn gehonoreerd en in de begroting opgenomen. De penningmeester wil de 

commissies meer gaan betrekken bij het toezicht op hun uitgaven. Zo zijn bijvoorbeeld 
afspraken gemaakt over het boodschappen doen bij de AH, welke met alle commissies 
zijn afgestemd.  
De begroting 2021-2022 wordt vastgesteld door de vergadering. 

 
De voorzitter wil Sierck Swart, en tevens zijn grote ondersteuner Sylvia Swart, bedanken voor 
hun inzet op gebied van de financiële administratie. Sierck zal de ledenadministratie 
voortzetten. Dick Vellinga neemt de uitvoering van de financiële administratie over.  

 
6. Benoeming kascommissielid en reserve kascommissielid  

Kascommissieleden Gerard de Haan en Jildou Koster hebben de kas gecontroleerd van de 
afgelopen twee seizoenen. Vorig jaar lukte dit niet i.v.m. de corona omstandigheden. Jildou 
heeft, als reserve kascommissielid, de rol overgenomen van Douwe Hoekstra, aangezien 
laatstgenoemde de vereniging heeft verlaten. 
De verantwoording van de financiële administratie is door de kascommissie akkoord 

bevonden voor beide seizoenen. 
De voorzitter bedankt Gerard de Haan en vraagt om een nieuw kascommissielid naast Jildou 
Koster en een reserve kascommissielid. Arjan van der Werff meldt zich als kascommissielid, 
Rutger Kloosterman als reserve kascommissielid. 
 

7. Bestuursmutatie 

Theo Dijk is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Dit betekent dat Theo 
voor de komende 3 jaar als bestuurslid aanblijft. 

 
PAUZE  

 
8. Verbeterplan arbitrage  

Twee jaar geleden is er een visiebijeenkomst gehouden met daarbij een vertegenwoordiging 
van elke commissie. De conclusie van deze avond luidde: onze vereniging staat er goed voor, 
maar er zijn twee punten van zorg naar voren gekomen, (1) het gebrek aan jongens bij de 
jeugd en (2) arbitrage heeft een kwaliteits- en kwantiteitsimpuls nodig.  



Voor de aanpak van het eerste punt is de nieuwe commissie ledenwerving in het leven 
geroepen. Deze commissie is nog niet op gang gekomen door corona en het feit dat Gerard 
de Haan, die voorzitter was van deze commissie de rol van hoofdtrainer van de selectie op 
zich heeft genomen. Inmiddels is er gelukkig een nieuwe voorzitter gevonden en zal de 
commissie ledenwerving dit speerpunt dit seizoen oppakken.  

Wat betreft het tweede speerpunt aangaande arbitrage is een verbeterplan opgesteld voor 
de periode van 2021 t/m 2023. Een denktank, bestaande uit de leden van de 

scheidsrechterscommissie (Bryan Juckers, Jan van der Veen en Gert Willem Bonnema), Rutger 
Kloosterman (namens scheidsrechters), Arjan van der Werff (namens commissie jeugdbeleid) 
en Jan Heeg (namens bestuur) is betrokken geweest bij de totstandkoming ervan. 

Rutger Kloosterman geeft een presentatie over dit verbeterplan arbitrage. Hieronder staat 
een beknopte weergave. Deze is tevens terug te vinden in het jaarverslag van de 

scheidsrechterscommissie. 
 

Het verbeterplan bestaat uit een tiental speerpunten: 

1. Expliciet commitment van het bestuur met het (nog te actualiseren) Beleidsplan Arbitrage 
en het Verbeterplan Arbitrage en daarmee met het versterken van de waardering voor en 

imago van de arbitrage in de hele vereniging; 
2. Uitwerken gezamenlijke aanpak Scheidsrechterscommissie en Commissie Jeugdbeleid 

voor werving/verdeling jeugdtrainers en jeugdscheidsrechters (inclusief actieve rol 
ouders); 

3. Evaluatie en verbetering van de te hanteren procedure voor het inroosteren (aanwijzen) 
van jeugd- en verenigingsscheidsrechters; 

4. Creëren van een poule van verenigingsbegeleiders (vooral oud-scheidsrechters); 
5. Stimuleren van opleidingen bij jeugd- en verenigingsscheidsrechters;  
6. Ontwikkelen van een periodieke rapportage over stand van zaken en prognose 

Rompregeling Arbitrage; 
7. Versterken “wij”-gevoel van scheidsrechters 
8. Verbeteren bejegening van scheidsrechters 
9. Meer planmatig werken 
10. Toepassen Korfbal Masterz (spelregelbewijs) vanaf 15 jaar en organiseren spelregelavond 

voor ouders. 
 
Rutger geeft aan dat er binnen onze vereniging nog diverse vacatures op het gebied van de 
arbitrage zijn, zoals voorzitter van de scheidsrechterscommissie, lid van de 
scheidsrechterscommissie, coördinator begeleiding jeugdscheidsrechters, leden van de jury 

voor schotklokwedstrijden, etc. Gegadigden kunnen zich melden bij de 
scheidsrechterscommissie (scheidsrechterscommissie@kfdewalden.nl). 
 
Margriet Veninga: Korfbal MasterZ een nieuw leven inblazen, lijkt haar heel goed. Komt hier 
nog een praktische uitleg over? Kunnen ouders dit ook doen? Geeft haar complimenten voor 
het verbeterplan en is heel blij dat jeugdscheidsrechters begeleid gaan worden. Bryan Juckers 
geeft aan dat er inderdaad nog communicatie zal volgen over de praktische kant van de 
Korfbal MasterZ. Ouders kunnen dit vermoedelijk ook. Wat het wat lastig maakt is, dat 
ouders geen bondsnummer hebben, maar hier is vast een oplossing voor. 
 

Rinske de Jager: Het plan ziet er goed uit. Ze las iets over het stimuleren van jonge jeugd om 
laagdrempelig kennis te laten maken met fluiten. Hoe kunnen we dit als vereniging 



oppakken? Rutger zou het heel mooi vinden als commissie jeugdbeleid dit mee kan nemen. 
Bryan vult aan dat hier inderdaad over gesproken is in de denktank, maar dat er eerst nog 
een aantal voorwaarden dienen te worden ingevuld. 
 
De voorzitter bedankt Rutger en geeft aan dat het voor de vereniging echt een speerpunt is. 

Hij spreekt zijn waardering uit voor de snelle totstandkoming van een begeleiderspoule. 
 

9. Jaarplan activiteitencommissie 

Nynke Koster vertelt dat er een aantal sinterklaasactiviteiten geweest zijn. Helaas kon het 
sinterklaassprookje niet door gaan. De filmavond (D’s en E’s) is verschoven naar een middag 

in december. Het mixtoernooi in december is eerst op de lange baan geschoven i.v.m. 
corona. Er is overleg met VCT over een gezamenlijke nieuwjaarsborrel op 5 februari 2022. 
Verder staat op de planning, het schoolkorfbaltoernooi in mei, het kamp voor de C’s, B’s en 
A’s, het Pjuktoernooi oo Hemelvaartsdag en de afronding van het seizoen. Daarnaast wordt 
er een algemene activiteit voor alle leden en publiek ergens in mei voorbereid. Wat, dat is 

nog een verrassing. 

 
10. Rondvraag  

Hilly Glashouwer: (1) Waarom doen wij niet mee aan de actie ClubSupport van Rabobank? De 
voorzitter geeft aan dat dit klopt. Dit is een paar keer misgegaan afgelopen jaren met de 
sluitingsdata. Goed punt, we gaan hier alerter op zijn. (2) Er is een scheidsrechtersdag, krijgen 
onze scheidsrechters ook een attentie? Voorzitter geeft aan dat er inderdaad een week van 
de scheidsrechter is, hier hebben we ook aandacht aan besteed. 
 
Margriet Veninga: (1) Kinderen die als wissel meegaan, krijgen vaak geen speelminuten. Kan 

dit ook anders? Arjan van der Werff geeft namens commissie jeugdbeleid aan, dat hier geen 
beleid op is. In principe is het wel gebruikelijk dat wissels even mee mogen spelen, in ieder 
geval bij de jongere jeugd. Uitzonderingen daargelaten, denk bijvoorbeeld aan A1 en B1, daar 
kan het soms vanwege het wedstrijdverloop niet handig zijn om te wisselen. Margriet geeft 
aan, dat ze het mooi zou vinden als hier nog iets mee gedaan wordt, ook voor A1 en B1. 

Verder valt het haar op dat de ene speler meer ingezet wordt dan de andere. Ze wil dit 
noemen in de vergadering, maar hoeft er geen antwoord op. 
 
Rinske de Jager: Wordt er ook nagedacht over een koepel over het kunstgrasveld om in de 
winter meer speelmogelijkheden te creëren, zeker gezien het gebrek aan zaaluren. De 

voorzitter geeft aan dat dit nog niet ter sprake is gekomen binnen het bestuur, maar neemt 
het zeker mee.  
Lucas Talsma meldt, dat ze bij DOS46 zo’n koepel over het veld hebben gerealiseerd. Als het 
bestuur hier meer over wil weten, wil hij zich hier als verenigingscoach wel voor inzetten. 
 

Nynke Koster: Mogen commissies het einde van het seizoen op kosten van de vereniging 
afsluiten? Penningmeester geeft aan dat elke commissie inderdaad een afsluitende activiteit 

op kosten van de vereniging (maximaal € 25,= per commissielid) mag organiseren. 
 
Sierck Swart: (1) Kan er iets bedacht worden om ballen tegen te houden die van het 

kunstgrasveld rollen. Voorzitter geeft aan dat hier wel al naar gekeken is, maar dat dit veelal 
dure oplossingen zijn. Het is bekend dat de behoefte wel leeft en er wordt verder gezocht 

naar een betaalbare oplossing. 2) Is het een idee om een betaalde kracht aan te trekken voor 



de jeugd, dit kan de huidige jeugdtrainers ontlasten? Zou tevens het jeugdbeleid praktisch 
kunnen ondersteunen. Arjan reageert namens de commissie jeugdbeleid, dat het dit jaar vrij 
gemakkelijk was om de jeugdtrainers in te vullen. Er is wel eens gesproken over een betaalde 
kracht en dit is ook geopperd bij het bestuur, mochten de trainers niet ingevuld kunnen 
worden. Het bestuur zal hier nog een standpunt over gaan innemen. 

 
Bareld Bos: Er is eerder gevraagd om een mobiele bar buiten, maar dit is toen niet 

gehonoreerd. Als de kaatsvereniging de bar buiten wel open heeft, doen we onszelf tekort. 
De voorzitter geeft aan dat dit inderdaad niet gehonoreerd is, de belangrijkste reden is dat 
we niet een imago van drank langs de lijn willen hebben als vereniging. Daar komt nog bij dat 

deze beslissing de verantwoordelijkheid betreft van de SBSO. 
 

11. Sluiting  

De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.35 uur de 
vergadering. 


