
Jaarverslag KF De Wâlden 2020-2021 
Bestuur 

In het seizoen 2020-2021 was er een wisseling in het bestuur van KF De Wâlden. Na vele jaren nam 
Lucas Talsma afscheid als bestuurslid. Lucas heeft een belangrijke rol gespeeld in het begeleiden van 
de fusie van KV DFD en KC Tietjerk naar het huidige KF de Wâlden. En hij gaat de geschiedenis in als 
1e voorzitter van KF de Wâlden. Na het vertrek van Lucas is Afke Zijlstra toegetreden tot het bestuur. 
Het bestuur ziet er daarmee als volgt uit: 

Richard Adema  voorzitter 
Susan Silvius  secretaris 
Theo Dijk  penningmeester 
Jan Heeg   
Afke Zijlstra   

Op 12 september is het seizoen gestart. Gelijktijdig vond de feestelijke opening van de 
kunstgrasvelden op het sportcomplex in Oentsjerk plaats. De senioren spelen vanaf dat moment hun 
wedstrijden (m.u.v. de bekerwedstrijden) in Oentsjerk. Met het kunstgrasveld heeft KF De Wâlden 
een professionele uitstraling en is onze vereniging klaar voor de toekomst. In Tytsjerk blijven in ieder 
geval nog een paar jeugdteams spelen.   

Een andere primeur dit seizoen betrof de 1e online Algemene Leden Vergadering op 5 november. Na 
een gedegen voorbereiding wisten 49 leden de vergadering via digitale weg bij te wonen. Een 
prachtige opkomst waar het bestuur erg blij mee is en wat getuigt van een grote betrokkenheid van 
onze leden, zelfs in Corona tijd. Naast de ALV zijn ook alle bestuursvergaderingen in dit seizoen 
online gehouden. 

Helaas heeft het seizoen 2020-2021 voor het overgrote deel van het seizoen in het teken gestaan van 
Corona. Eind september starten we met de maatregelen van het niet toelaten van publiek bij 
sportwedstrijden en het gesloten houden van sportkantines. De livestream van wedstrijden werd 
geboren. Helaas voor korte duur, vanaf half oktober werd de competitie stilgelegd en mochten de 
senioren ook niet meer trainen. Gelukkig kon de jeugd blijven trainen. Met de start van het 
zaalseizoen mochten ook de senioren in tweetallen weer wat ‘trainen”. Dat was van korte duur want 
per half december werden alle sporthallen gesloten. 

Eerder als gebruikelijk werd er per begin maart op het veld gestart met wat “trainings”activiteiten, 
waarbij de groepsgrootte bij de senioren gaandeweg de tijd steeds wat opgerekt mocht worden. Per 
begin juni kon er weer volop gesport worden en werd er zelfs in allerijl nog een lokale 
jeugdcompetitie georganiseerd. Alle lof voor de jeugdcommissie die gedurende het seizoen diverse 
activiteiten voor de jeugd organiseerden binnen de geldende maatregelen. 

Er was gedurende het jaar steeds een prima samenwerking met VC Trynwâlden aangaande de te 
nemen maatregelen t.a.v. Corona op het sportcomplex. Ook is er een vaste overlegstructuur opgezet 
tussen de voorzitters van KF de Wâlden, VC Trynwâlden en de SBSO voor afstemming over 
gezamenlijke faciliteiten op het sportcomplex. 

Dit seizoen is een eerste stap gemaakt in het rookvrij verklaren van onze sportcomplexen, in eerste 
instantie startend met rookvrij op zaterdag tot 14 uur. Er is de intentie om in het seizoen 2021-2022 
hier een volgende stap in te maken. Dit zal voor het complex in Oentsjerk in samenwerking met de 
hierboven genoemde partijen gebeuren. 

In samenwerking met de kaatsvereniging is het terrein tussen het materiaalhok en de 
kunstgrasvelden aangepakt. Er is een container geplaatst en ingericht ten behoeve van meer 
opslagruimte. 



De samenwerking met Luca Spin als hoofdtrainer van de selectie eindigde na het afgelopen seizoen. 
Gerard de Haan is zijn vervanger, met ondersteuning van Eddy de Jong.  

Als bestuur hopen we op een sportief en succesvol seizoen 2021-2022 zonder te veel Corona 
beperkingen en met veel publiek langs de lijn, zodat KF de Wâlden weer volop kan doen waar ze 
goed in is: het verenigen. 

 

Technische Commissie 

De Technische Commissie bestond in het seizoen 2020-2021 uit Anton de Haan en Edgar Vellinga. De 
Technische Commissie heeft zich in het afgelopen seizoen bezig gehouden met de volgende zaken: 
 
Teamsamenstelling senioren 
In het seizoen 2020-2021 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 weloverwogen 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 waardoor het elke week (gedurende de 
eerste helft veldcompetitie) 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), Wietske Fennema (C t/m A jeugd) en Hilly Mosselaar (Senioren).  
 
Trainers en coaches senioren 
In het seizoen 2020 – 2021 stond de selectie onder leiding van Luca Spin. Het tweede werd voor het 
eerste jaar gecoacht door Eddy de Jong.   
Het derde werd getraind en gecoacht door Daniel de Grunt. Tijdens de trainingen van het derde sloot 
ook het vijfde aan op de maandagavond. 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 
woensdagtraining werd verzorgt door Wiebren Mosselaar. 
 
In december 2020 is besloten om de samenwerking met Luca Spin als hoofdtrainer voor de selectie 
niet te verlengen. In januari 2021 konden we melden dat Gerard de Haan de rol als hoofdtrainer van 
de selectie gaat invullen voor het seizoen 2021 -2022. Daarnaast werden de samenwerkingen met 
Eddy de Jong en Daniel de Grunt verlengd. Voor het vierde is Michiel Toonstra bereid gevonden om 
de rol van trainer/coach op zich te nemen in het seizoen 2021-2022. Hedzer, Albert en Wiebren gaan 
deze rol invullen voor het vijfde.  
 
Overige zaken 
In oktober werd er samen met de Commissie Jeugd Beleid gewerkt aan een rooster voor de 
trainingen in de zaal.  
 
In september is er gestart met het samenstellen van een midweek team. Diverse spelers van 
Veenwouden waren bereid om een overstap te maken naar de Wâlden als er hierdoor een 
mogelijkheid zou ontstaan om in een midweekteam te spelen. Ook bij de Wâlden was er door diverse 
leden aangegeven dat zij graag in een midweekteam zouden willen spelen. Door deze leden samen te 
brengen in 1 team is hierdoor een nieuw seniorenteam ontstaan wat actief is in de midweek 
competitie. 
 
 



Covid-19 
Het seizoen 2020 – 2021 werd gedomineerd door de maatregelen rond Covid-19. In september 2020 
werd nog gestart met de veldcompetitie. Na enkele rondes was het niet meer toegestaan om 
toeschouwers bij wedstrijden langs de kant van het veld te hebben. Kort voor de zaalcompetitie werd 
er (na later bleek) definitief een streep gezet door de competitie.  
 
Vanaf april is er gestart met het wekelijks spelen van onderlinge wedstrijden voor spelers van de A1, 
B1 en de senioren onder de 27 jaar. De opkomst was hier elke week voldoende om 2 wedstrijden 
naast elkaar te spelen. Vanaf juni werden er verruimingen doorgevoerd. Door de TC werd een 
alternatieve training georganiseerd voor alle senioren. De route leidde door de Trynwâlden waarbij 
op diverse plaatsen oefeningen uitgevoerd moesten worden. Vanaf 7 juni werd er een mini 
competitie gespeeld waarbij er 4 teams streden om het kampioenschap van de Wâlden. De opkomst 
en het enthousiasme was overweldigend en uiteindelijk werden de Astrazeneca’s gekroond tot 
kampioen. Het organiseren van deze activiteiten werd mogelijk door diverse vrijwilligers die bereid 
waren om hun steentje bij te dragen. 
 
Het seizoen 2020-2021 was een memorabel seizoen door Covid-19. Wij hopen dat dit eenmalig 
geweest is en dat we vanaf komend seizoen weer gewoon kunnen korfballen. 
 
 

Commissie Jeugd Beleid 

De Commissie Jeugdbeleid (CJB) van KF De Wâlden bestond in 2020-2021 uit: 
 

- Jildou Koster – Coördinator Kangoeroes & F- + E-jeugd 
- Rienk van de Meer – Coördinator D- + C-jeugd (en verantwoordelijk voor kracht-/coördinatie 

programma) 
- Rinske Jager – Coördinator B- + A-jeugd  
- Mirjam Faber 
- Arjan van der Werf 

Rienk van der Meer heeft de commissie jeugdbeleid halverwege het seizoen verlaten. Zijn taken zijn 
toen overgenomen door Jildou Kosten en Eline Kinderman is toegetreden tot de commissie als 
coördinator Kangoeroes & EF-jeugd. Verder is Thomas Rozendal toegetreden tot de commissie. Hij 
krijgt een rol in de talentbegeleiding en talentontwikkeling. 

Aan het eind van het seizoen heeft Jildou de commissie verlaten na vele jaren trouwe dienst. 
Gelukkig gaat zij door in een andere rol voor de jeugd als trainer van de A1. Daniel de Grunt is 
toegetreden tot de commissie en vervult na de zomerstop de rol van coördinator.  

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 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 
Dit seizoen was het vinden van geschikte jeugdtrainers en coaches voor alle jeugdteams een hele 
opgave. Uiteindelijk is het pas net voor de zomervakantie gelukt alle teams te voorzien van minimaal 
twee trainers/coaches.  



 
Teamsamenstelling jeugd 
Voorafgaand aan het seizoen 2020-2021 hebben we besloten vanwege de Corona beperkingen geen 
selectietrainingen te doen. De teamindeling voor seizoen 2020-2021 is bepaald door de commissie 
jeugdbeleid samen met de trainers. De teamopgave bestond uit vier A-teams, twee 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.  
 
Competitie 
Vanwege Corona is het voor de tweede maal geen volwaardig korfbalseizoen geworden. De 
najaarscompetitie op het veld is nog wel volledig gespeeld. Maar de zaalcompetitie en de 
voorjaarscompetitie op het veld zijn beide niet doorgegaan. Na de versoepelingen van de 
maatregelen is er juni 2021 door de KNKV nog wel op 3 zaterdagen een regiocompetitie 
georganiseerd. 
 
Clinics en activiteiten op zaterdag  
In de tweede helft van maart zijn we begonnen op de zaterdagen activiteiten voor de jeugd te 
organiseren. Op een paar zaterdagen zijn er onderlinge mixtoernooien gehouden voor de jeugd. Ook 
is er door een aantal selectiespelers een korfbalclinic georganiseerd voor de jeugd en is er een clinic 
georganiseerd door een externe trainer. Verder zijn er nog activiteiten georganiseerd zoals een 
bootcamp door de activiteitencommissie.   

Het was geweldig om te zien hoe snel en goed zaken dan worden georganiseerd bij onze vereniging. 
Na de lange Corona-pauze moest iedereen nog wel een klein beetje op gang komen (ik wel 
tenminste), maar je hoeft maar een paar appjes te versturen of de activiteitencommissie organiseert 
complete dag voor de jeugd, Nathan en de selectie organiseren een prachtige clinic en de 
scheidsrechterscommissie zorgt er voor dat er weer genoeg scheidsrechters op het veld staan. Vele 
handen maken zo licht werk. Hulde! 

Ouderavonden 
De ouderavonden zijn dit seizoen vanwege de Corona-situatie wederom niet doorgegaan. De ouders 
zijn via de mail benaderd om evaluatiepunten aan te geven. Hierop zijn geen reacties gekomen.   
 
Selectieproces eind seizoen 2020 – 2021 
Aan het einde van afgelopen seizoen hebben we gelukkig wel weer de selectietrainingen kunnen 
organiseren voor de C- en B-aspiranten en de A-junioren. Mede door de ervaring van eerdere jaren is 
het proces goed en soepel verlopen. Verschillende trainers hebben op de twee zaterdagen mee 
gekeken en mee gedacht om een ieder in het juiste team te plaatsen. Na zorgvuldige afweging zijn de 
teams op de site gepubliceerd.   
 
Summerschool 
De Summerschool is seizoen 2020-2021 voor de tweede maal niet doorgegaan vanwege de Corona-
situatie. We gaan ervan uit dat dit volgend jaar wel weer kan! 
 
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.  
 
Verder hebben we dit seizoen een  soort van speler volgkaart ingevoerd waarmee we de 
ontwikkeling van individuele spelers gaan volgen.  
 
Eind van het seizoen is het tweede jaar geëvalueerd. De ervaringen met het vernieuwde 
jeugdopleidingsplan zijn nog steeds positief. We gaan er dan ook vol energie en enthousiasme mee 
door. 
 

Sponsorcommissie 

Leden  
De sponsorcommissie bestond in het jaar 2020/2021 uit: Sip en Kor Mulder, Joke Stummel, Froukje 
van der Meer, Martine Poorte, Natasja Krook (vanaf april 2020) en Jelske Vogel. Aan het einde van 
het seizoen konden we Jantsje Bakker verwelkomen binnen de commissie.  
Afgelopen seizoen was wederom een bijzonder korfbalseizoen i.v.m. het corona virus. De commissie 
is via beeld blijven vergaderen en heeft op deze manier toch bepaalde acties kunnen opzetten.  

Acties 
Begin 2020 is er nog dapper gestart met de opening van het kunstgrasveld in Oenkerk. De 
sponsorcommissie heeft hierbij ondersteund en met ons allen is er een mooie start gemaakt. Vooraf 
zijn er op enkele zaterdagen teamfoto’s gemaakt en ook individuele foto’s. Miriam Beintema en 
Natasja Krook hebben hier veel tijd en energie in gestoken. De foto’s zagen er prachtig uit. Voor de 
spelers werden er mondkapjes uitgedeeld, met uiteraard het KF de Wâlden logo. Teamfoto’s zijn 
uitgedeeld aan de sponsoren.  

In november is er tijd en aandacht besteed aan wederom een hoodie actie, waarvan veel gebruik is 
gemaakt. Het bleek een groot succes, op 5 december zijn er heel wat hoodies afgeleverd.  

De ballenactie die via MUTA werd georganiseerd bleek een schot in de roos. Maar liefst 36 ballen 
konden er door KF de Wâlden worden aangeschaft.  

Joke Stummel en Natasja Krook hebben zich volop ingezet voor het opzetten van de Grote Club Actie. 
De voorbereiding startte voor hen al rond mei 2020 en bekeken is of wij hieraan als club wilden 
meedoen. Besloten is om dit in ieder geval te proberen en de actie op te zetten voor de jongste 
jeugd, t/m de B’s. De A’s en senioren blijven zich inzetten voor de worstactie.  

De worstactie en ook geraniumactie konden niet plaatsvinden.  

Webshop en kledingcommissie 
Al jaren wordt de kleding voor KF de Wâlden geleverd door MUTA. Met hen is overleg geweest over 
de vorming van ladders in de trainingsbroeken en ook de aanschaf van rokjes. De oplossing hiervoor 
is gevonden en ook is er gekozen voor een andere opzet voor de webshop. In 2021 zal de kleding 
rechtstreeks via MUTA geleverd worden en zal er geen voorraad meer in Oenkerk liggen.  

De kleding is aan het einde van het seizoen weer ingenomen door de commissie en de kleding is 
daarbij gecontroleerd.  

Social media 
Vanuit de sponsorcommissie is er ook gekeken hoe er meer aandacht geschonken kan worden aan de 
sponsoren van onze club op social media; start zal zijn in seizoen 2021/2022. 



Vlak voor de zomer is er door de commissie een presentje richting de team sponsoren gegaan. In een 
jaar waarbij het corona virus vooral centraal stond, mocht er wel wat extra aandacht besteed worden 
aan hen 

Terugkerende acties 
Dit jaar kon er niet gekorfbald worden, waarbij enkele acties door de commissie uitvielen. Hierbij kan 
gedacht worden aan seizoen kaarten, posters, programmaboekjes, prijzen voor verloting, (bal) 
sponsoren, regelen.   

Onze dank gaat naar Betty Sijtsma, zij was bereid om de programmaboekjes te maken en 
enveloppen/uitnodigingen seizoenkaarten te regelen. Door omstandigheden moest zij hiermee 
stoppen en wij willen haar bedanken voor haar inzet.  

 
Scheidsrechterscommissie 

Het afgelopen seizoen is er door de Corona-crisis weinig te melden vanuit de 
Scheidsrechterscommissie. 
De Rompregeling Arbitrage is komen te vervallen. Op het moment dat de competities werden 
stilgelegd, lagen we op schema om met een minimale boete maar zonder puntenmindering het 
seizoen te kunnen voltooien. 

De huidige bezetting van de Scheidsrechterscommissie is als volgt: 

Voorzitter: Vacant 
Lid :   Jan vd Veen   (aanwijzingen) 
Lid :   Gert-Willem Bonnema  (contacten extern) 
Lid :   Bryan Juckers  (contacten intern) 

 
Het takenpakket van de Scheidsrechterscommissie is: 
▪ inroosteren (aanwijzen) van (jeugd)scheidsrechters voor alle thuiswedstrijden waarvoor geen 

scheidsrechter is aangewezen door de KNKV; 
▪ inroosteren van verenigingsbegeleiders bij alle (beginnende) jeugdscheidsrechters; 
▪ werven van nieuwe jeugd- en verenigingsscheidsrechters, verenigingsbegeleiders en KNKV-

beoordelaars; 
▪ opleiden van nieuwe en bestaande jeugd- en verenigingsscheidsrechters; 
▪ informeren en instrueren van alle scheidsrechters en begeleiders over wijzigingen in de 

spelregels, het tuchtreglement en de Rompregeling Arbitrage; 
▪ verzorgen van bezetting en instructie jurytafel bij schotklokwedstrijden; 
▪ ondersteunen jeugd- en seniorentrainers bij regelen scheidsrechters voor oefenwedstrijden; 
▪ bewaken en (bij)sturen op het voldoen aan de verplichtingen vanuit de Rompregeling Arbitrage 

van de KNKV; 
▪ opstellen en uitvoeren van een jaarplan  (inclusief begroting) en maken van een jaarverslag 

(inclusief rekening). 
 
Na het definitieve vertrek van Anne Koopmans als voorzitter is er door de leden van de 
Scheidsrechterscommissie samen met bestuurslid Jan Heeg en scheidsrechter Rutger Kloosterman 
gewerkt aan de totstandkoming van een verbeterplan voor de arbitrage binnen onze vereniging. Het 
verbeterplan is opgesteld voor de komende twee seizoenen en is gebaseerd is op het Beleidsplan 
Arbitrage 2016-2020 en de KNKV-regiobijeenkomst over scheidsrechterszaken in Burdaard op 3 juni 
2021. 
 
 
 



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. 
 

Financieel zijn er geen kosten gemaakt in boekjaar 2020/2021  

 

Commissie voorzieningen 

De commissie voorzieningen bestond afgelopen jaar uit Hedman Tjibbe Lei, Albert Kinderman, Jelmer 
Groothof, André Mosselaar, Jan Zijlstra, Peter Kikkert, Arie Duindam, Reinder Sjonger, Sietze 
Fennema, Rients Hempenius, Hylco Hoekstra, Albert Kinderman sr, Reinder Koster. 

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.  

Reinder Koster, Albert Kinderman sr, Hylco Hoekstra en Jan Zijlstra die pakken elke week het 
onderhoud van het kunstgrasveld op. Elke week wordt het veld gesleept door 1 van deze mannen.  

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 afgelopen jaar gezorgd dat de 
schotklokbediening wordt ingepland. Door corona hadden we afgelopen seizoen weinig drukte van 
het zaalseizoen door dat er geen wedstrijden zijn gespeeld.  
Verder hebben we nog veel ballen gesponsord gekregen vanuit de ballenactie. Dit heeft ons 35 
nieuwe ballen opgeleverd voor de vereniging. Dit is allemaal opgezet door de sponsorcommissie.  

Afgelopen seizoen zijn we nog druk bezig geweest met de werkzaamheden rond het kunstgrasveld. 
Er is een materiaalcontainer bij gekomen voor alle stoelen/banken en de materialen die vooral op 
zaterdag gebruikt worden. De nieuwe container is door Wiepy Mosselaar nog voorzien van een likje 
verf en er is een bord met het logo van de vereniging op geplaatst. Verder is er rond de tassenrekken, 
materiaalcontainer en het veld een nieuw stuk bestrating gekomen. Hierdoor is er een mooi plein 
gemaakt voor het kunstgrasveld. Verder zijn er nog afvalbakken geplaatst rondom het veld.  

 

 

Commissie G-Korfbal 



De commissie g-korfbal bestaat uit Fera Dam, Jelmer Kerkhof en Jorrit van Dijk. Mirthe de Vries 
ondersteunt de commissie als trainer samen met Jorrit. Afgelopen seizoen was een bijzonder 
seizoen. Net als alle andere teams hebben we een tijd stilgestaan door corona. Over dit seizoen is 
dan ook weinig te vermelden vanuit de commissie. 

Vast vooruitkijkend naar het seizoen 2021/2022 mogen we gelukkig vanaf de zomer weer starten 
met onze enthousiaste groep korfballers. Sinds de stop zijn we in aantal gegroeid. Het team bestaat 
nu uit acht spelers en er komt tijdens de zaalperiode nog een speler. Op zaterdag 9 oktober zal 
voorafgaand aan de wedstrijd van het eerste, het G-team worden gepresenteerd waarmee het G-
korfbal bij KF de Wâlden officieel zal worden gelanceerd. De korfballers zullen een trainingsshirt van 
de club ontvangen en in de rust hun korfbal skills oefenen op de korf. Het team zal ook mee gaan 
doen aan toernooien. We kunnen alvast verklappen dat het eerste toernooi een succes was. Er werd 
enthousiast gekorfbald en spelers die het nog wat moeilijk vonden werden geholpen door de spelers 
die het beter begrepen. Wij krijgen veel positieve feedback van de deelnemers, begeleiders en 
ouders. Waarbij de meest waardevolle compliment was dat de deelnemers zich verbonden voelen 
aan de groep en de club. Ze komen graag naar de trainingen en maken veel plezier. Vanaf seizoen 
2022/2023 zijn we van plan als commissie twee toernooien te gaan organiseren. Een veld- en 
zaaltoernooi. Dit wordt in een later stadium gepland en georganiseerd. Onze groep is nog steeds 
groeiende en we hopen in de toekomst dat we met twee teams aan een toernooi kunnen 
deelnemen. 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen: 
Nynke Koster, Harm Groothof, Kees van der Veen, Anne-Loes Postma, Anita Bakker en Sietske Heeg. 
 
De volgende activiteiten werden georganiseerd: 
* Tijdens de eerste thuiswedstrijd van de selectie is het nieuwe kunstgras feestelijk geopend. Met 

vlaggetjes en een ballonnenboog in de clubkleuren is het veld opgevrolijkt. De hele vereniging is 
aan het werk gezet. Velen hebben een taart gebakken en daardoor kon iedereen die de velden die 
dag bezocht een stukje taart met koffie of thee krijgen. Al met al een zeer geslaagde opening van 
het nieuwe kunstgrasveld.  

* Het Sinterklaasfeest voor de Kangoeroes en F-pupillen kon gelukkig in de coronaperiode nog wel 
doorgaan. Tijdens een speciale sint en piettraining kwamen de echte sint en De Wâlden pieten 
langs en hadden voor iedereen een cadeautje!  

* Samen met de voetbalvereniging is er in maart een bingo georganiseerd met prijzen ingekocht bij 
de sponsoren in de buurt. Online deden 130 mensen mee om de getallen op hun kaart af te 
strepen. Alle deelnemers kregen een eigen verwenpakketje om de avond ook een lekker drankje en 
hapje te nuttigen.  

* In het voorjaar is een Bootcamp activiteit georganiseerd voor de D’s t/m A’s. In groepjes ging de 
jeugd rennend de Trynwâldster dorpen door van hindernis naar hindernis. 

* Voor de jongste jeugd werd een sportieve speurtocht georganiseerd. Alle F & E-teams zijn met hun 
trainer op zoek gegaan naar de juiste route. De deelnemers kregen hints waar ze naar toe moesten 
voor de volgende opdracht. Door alle opdrachten te doen konden ze de hele speurtocht 
volbrengen.  

* Een interactieve wandeltocht was een geslaagde seizoensafsluiter binnen de toen geldende 
coronamaatregelen. In totaal gingen ongeveer 110 leden op pad om alle hindernissen te trotseren 
langs de route van 5 kilometer. Van jong tot oud, iedereen kon deelnemen en uiteraard werd 
onderweg voor een hapje en drankje gezorgd.  

 



Al deze activiteiten hadden we niet kunnen organiseren met behulp 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 verzorgde de adressering van de Wâldpraat en zorgt ervoor dat er bij iedere uitgave 
adresstickers klaar zijn. Ruurt Postma van Zorgboerderij It Aventoer haalde de edities op bij 
Rekladruk en zorgde er samen met de cliënten van It Aventoer voor dat alle Wâldpraats werden 
voorzien van een adresetiket. Vervolgens verzorgde It Aventoer ook de uitgifte van de diverse routes 
naar de contactpersonen van de vereniging die de Wâldpraats verspreiden in de buurten. We waren 
trots op deze samenwerking en vinden het dan ook jammer dat dit het laatste jaar is dat we dit op 
deze manier konden doen.   

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. 
Dit seizoen heeft ons, mede door Corona doen besluiten dat dit het laatste seizoen is geweest dat er 
en papieren Wâldpraat uit is gekomen.  Vanaf seizoen 2021-2022 zal er worden gewerkt met een 
digitale nieuwsbrief. Nagenoeg alle adverteerders hebben besloten de club te blijven steunen d.m.v. 
een advertentie in de digitale nieuwsbrief.  

Ties van Valen, Geanne Stummel en Dieneke de Boer hebben aangegeven te willen stoppen nu we de 
vertaalslag maken naar een digitale variant.  

 

Commissie communicatie  

De commissie communicatie bestaat uit: 
• 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 communicatie 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.   
 
Instagram 
Ook afgelopen jaar zijn we, ondanks corona en het beperkt aantal wedstrijden, wel weer volop bezig 
geweest. Het jaar ervoor hebben we een Instagram account aangemaakt. Zo houden we ook onze 
jonge leden op de hoogte te houden van alles wat er speelt binnen de club. Inmiddels hebben we 



526 volgers op ons Instagram account! Een mooi aantal. Op naar de 1000. Het komende jaar willen 
we ook hier nog een verbeterslag maken door het invoeren van een ‘zaterdag take over’, waarbij 
iedere zaterdag een andere speler ons meeneemt in zijn/haar korfbaldag. Daarnaast gaan we werken 
met sjablonen in de huisstijl van de club, om nog meer professionaliteit uit te stralen. En tot slot 
willen we ook vaker de aanstaande wedstrijden delen. Op die manier hopen we op nog meer support 
langs de lijnen. 
 
Facebook 
Naast Instagram hebben we ook nog altijd ons Facebook account. Via dit kanaal bereiken we de iets 
oudere doelgroep (ouders van leden etc). We hebben 490 volgers op Facebook. Hier delen we net als 
Instagram foto’s, aankondigingen en andere mededelingen.  
 
Website 
De website werd net als de voorgaande jaren beheerd door Basticom. Als commissie zorgen wij, 
samen met andere commissies binnen de vereniging, voor input op de site. Denk hierbij aan 
schema’s van het fluiten, de nieuwsbrief maar ook de aanstaande wedstrijden. Wanneer wij wat 
willen plaatsen op de site, gaat dat via de support afdeling van Basticom. We zouden hier nog wel 
graag wat verandering in willen zien op termijn, zodat we zelf meer de regie hebben in het actueel 
houden van de website.  
 
Plannen voor komend jaar  
We hopen op een mooi en volledig korfbalseizoen! Hierbij zullen we ons weer zo goed mogelijk gaan 
inzetten met de juiste communicatie richting onze leden.  
 

Commissie ledenwerving 

Begin 2020 is de commissie ledenwerving door het bestuur in het leven geroepen. Gedurende 
afgelopen seizoen is het met name door corona niet goed gelukt om op te starten als commissie. Aan 
het einde van het seizoen hebben Annestien Andela, Mats van der Meer, Angela de Klein en Gerard 
de Haan afscheid genomen van de commissie. Mirjam Antonides en Jinke Stoker bleven over en er 
wordt druk gezocht naar uitbreiding van commissieleden om in seizoen 2021-2022 het takenpakket 
als commissie op te kunnen pakken. 
 

Vrijwilligerscommissie 

De commissie bestaat uit: 

- Anneke Zwart  
- Pieter Hessel Adema 
- Theo Dijk  

Gedurende dit bijzonder seizoen is Pieter Hessel Adema toegetreden voor een verdere ontwikkeling 
van de commissie. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat de registratie weer bijgewerkt is en 
klaar is voor het nieuwe seizoen.  

Voor het komende seizoen gaan we de nieuwe leden (en de ouders ervan) weer actief benaderen  en 
hopen we dat wij het digitale inschrijfformulier met de bijbehorende vrijwilligerstaken kunnen 
presenteren op de website.  Het is dan vanaf het begin duidelijk is dat iedereen een steentje 
bijdraagt  aan deze fantastische club. 


