
 

Jaarverslag KF De Wâlden 2021-2022 

Bestuur 

In het seizoen 2021-2022 zag het bestuur er ongewijzigd uit ten opzichte van het vorige seizoen: 

Richard Adema  voorzitter 
Susan Silvius  secretaris 

Theo Dijk  penningmeester 
Jan Heeg   

Afke Zijlstra   

Voor wat betreft de financiële administratie heeft Dick Vellinga gedurende het seizoen de taken 

overgenomen van Sierck Swart. Laatstgenoemde blijft wel verantwoordelijk voor de 
ledenadministratie. Het beheer van de mailbox info@kfdewalden.nl gaat over van Sierck Swart en 

Sylvia de Haan naar secretaris Susan Silvius. 

Op 11 september is het seizoen gestart. Eindelijk mocht er weer ‘gewoon’ gekorfbald worden, met 
publiek langs de lijn en een drankje na afloop in de kantine. Helaas had ook dit seizoen te kampen 

met de nodige Corona beperkingen. Half november werd het zaalseizoen gestart met het controleren 
van QR codes bij de ingang en beperkte openingstijden van de kantine. Per half december werd een 

lockdown weer van kracht, waarbij ook de sporthallen dicht gingen, dat was een grote teleurstelling. 
Gelukkig mag er vanaf half januari weer getraind worden en vanaf eind januari start ook de 
competitie weer, is publiek weer welkom en is een drankje na afloop in de kantine weer mogelijk. 

Elke keer weer inspelen op de gewijzigde omstandigheden heeft veel gevraagd van al onze leden, 
commissies, vrijwilligers, publiek en ook het bestuur. Hopelijk blijft ons dit  komend seizoen 

bespaard. 

Na vorig jaar vond ook dit seizoen de Algemene Leden Vergadering online plaats en wel op 9 

december 2021. Na een gedegen voorbereiding wisten ruim 40 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 een deel van de 

bestuursvergaderingen in dit seizoen online gehouden. 

Er is dit seizoen hard gewerkt aan de twee speerpunten die voor het seizoen waren vastgesteld. Zo  is 

er een Verbeterplan Arbitrage gemaakt en zijn er grote stappen gezet in de realisatie hiervan. Tevens 
heeft de Commissie Ledenwerving een volwaardige bezetting gekregen, zijn er weer 
contactpersonen op de scholen benoemd en zijn de eerste activiteiten in gang gezet. De focus van de 

ledenwerving ligt op het vergroten van het aantal jongetjes in de jongste jeugdteams. 

Mooie ontwikkelingen die verder voortgezet zullen worden in het komende seizoen. 

Dit seizoen hebben de twee vertrouwenscontactpersonen binnen onze vereniging zich officieel 

voorgesteld in de digitale nieuwsbrief en op de website. De vertrouwenscontactpersoon is het eerste 
aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend 
gedrag of een concreet incident en hier met iemand over wil praten. De Wâlden wil een veilige 

vereniging zijn en daarin spelen deze functionarissen een cruciale rol. Uiteraard werken zij volledig 

conform de privacy regelgeving. 

Er was gedurende het jaar steeds een prima samenwerking met VC Trynwâlden. Er is een vaste 
overlegstructuur tussen de voorzitters van KF de Wâlden, VC Trynwâlden en de SBSO voor 

afstemming over gezamenlijke faciliteiten en activiteiten op het sportcomplex. 

about:blank


 
Dit seizoen werd duidelijk dat zich een nijpend tekort voordoet aan jeugdtrainers die op de 
korfballocatie in Tytsjerk trainingen kunnen verzorgen. Hiermee komt het behoud van het korfbal in 

Tytsjerk - één van de uitgangspunten van de fusie tussen Tietjerk en DFD  - steeds  meer onder druk 
te staan. Het bestuur zal er alles aan doen om te voorkomen dat deze prachtige korfballocatie 

verloren gaat. Maar het welslagen hiervan hangt af van de bereidheid vanuit Tytsjerk en omgeving  

om zich hiervoor in te zetten.  

Het bestuur kijkt over het algemeen met tevredenheid terug op het afgelopen seizoen en hoopt op 
een sportief en succesvol seizoen 2022-2023 zonder 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 2021-2022 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 2021-2022 konden we weer 6 seniorenteams laten spelen. Hiervan speelden 5 in de 
reguliere competitie en 1 team kwam uit in de midweek competitie. 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 te 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. De technische commissie heeft 
waargenomen dat het in het seizoen 2021-2022 niet altijd makkelijk was voor de 
wedstrijdsecretariaten om de ploegen rond te krijgen. Hierdoor zijn zij genoodzaakt geweest om 

diverse wedstrijden te verplaatsen. Spelende leden vinden het afzeggen voor wedstrijden blijkbaar 
minder bezwaarlijk dan voor de Corona pandemie. Dit zorgt voor een significante verzwaring van de 
rolinvulling van het wedstrijd secretariaat.  

 
Wedstrijdsecretariaat 

De wedstrijdsecretariaten zijn verantwoordelijk voor de teambezetting op de wedstrijddagen 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 2021 – 2022 stond de selectie onder leiding van Gerard de Haan. Het tweede werd 
voor het tweede jaar gecoacht door Eddy de Jong.   

Het derde wederom 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 
Michiel Toonstra verzorgd. De coaching van het vijfde werd verzorgd door Hedzer en Albert. De 

woensdagtraining werd verzorgt door Wiebren Mosselaar. 
 
In februari 2021 is besloten om de samenwerking met Gerard de Haan als hoofdtrainer en Eddy de 

Jong als trainer/coach van het tweede te verlengen. Daarnaast werden de samenwerkingen met 
Daniel de Grunt en Michiel Toonstra verlengd. Wiebren Mosselaar is bereid gevonden om het vierde 

te trainen en te coachen.  
 
  



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

trainingen in de zaal. Daarnaast is er gewerkt aan het verkleinen van de stap tussen junioren en 
senioren door het frequent laten meetrainen van junioren die over moeten naar de senioren bij de 

senioren teams.  
 
Covid-19 

Ook het seizoen 2021 – 2022 werd gedomineerd door de maatregelen rond Covid-19. In september 
2021 werd nog gestart met de veldcompetitie en deze werd tot de zaal afgewerkt. Na de eerste 
ronde in de zaalcompetitie werd deze stil gelegd. In februari werd deze competitie in een afgeslankte 

vorm weer hervat met een aangepast promotie/degradatie regeling. De veldcompetitie ie uiteindelijk 
volledig uitgespeeld..  

 
Prestaties 
Het eerste team speelde zowel op het veld als in de zaal 1ste klasse. Het eerste team speelde werd 

genoodzaakt om een degradatie duel te spelen op het veld. Deze werd netjes gewonnen van AKC (A) 
waardoor zij zich verzekerden van lijfsbehoud in de 1ste klasse. Door een aangepaste competitie in de 

zaal was bij het eerste team een aangepaste promotie degradatie regeling van toepassing. Dit zorgde 
er mede voor dat het eerste ook hier lijfsbehoud in de 1ste klasse bewerkstelligde.  
 

Het tweede team speelde zowel op het veld als in de zaal reserve 1ste klasse. Op het veld eindigde de 
ploeg in de middenmoot. In de zaal moesten degradatie wedstrijden gespeeld worden. Wez Handich 
2 werd hierin verslagen waardoor lijfsbehoud bewerkstelligd werd. 

 
Het derde en vierde team speelden zowel op het veld als in de zaal reserve 2de klasse. Het derde 

eindigde beide competities op een degradatie plaatst. In de zaal zorgde dit voor een degradatie duel 
tegen Hoogkerk. Deze werd verloren. Het vierde eindigde zowel op het veld als in de zaal in de 
middenmoot.  

 
Door de prestaties van het vierde en door andere verenigingen die ploegen terug getrokken hebben 
is het toch mogelijk gebleken om zowel het derde als het vierde voor het seizoen 2022-2023 in de 

reserve 2de klasse te laten spelen. 
 

Het vijfde speelde zowel op het veld als in de zaal reserve 3de klasse. Ook zij eindigden op degradatie 
plaatsen in beide competities. Ook deze ploeg mag toch in het seizoen 2022-2023 uit blijven komen 
in de reserve 3de klasse. 

 
Het midweekteam speelden in de midweek competitie. In deze competitie is geen promotie 

degradatie regeling van toepassing. Het team zal ook in het seizoen 2022-2023 weer uitkomen in 
deze competitie. 
 

Het seizoen 2021-2022 gaf voor het tweede seizoen op een rij uitdagingen door Covid-19. 
Uiteindelijk is het toch nog mogelijk geweest om zowel op het veld als in de zaal een 
competitieprogramma af te spelen. Dit mede door de inzet van vele vrijwilligers die het mogelijk 

hebben gemaakt om de regels die gehanteerd moesten worden invulling te geven. Namens de 
technische commissie willen wij die groep hiervoor via dit jaarverslag bedanken. Zonder hen was het 

namelijk niet mogelijk geweest. 
 
 

  



 

Commissie Jeugd Beleid 

Commissie Jeugd Beleid  
De Commissie Jeugdbeleid (CJB) van KF De Wâlden bestond in 2021-2022 uit: 

 
- Arjan van der Werf - voorzitter 
- Mirjam Faber – Coördinator Kangoeroes & D- + E- & F-jeugd 

- Eline Kinderman – Coördinator Kangoeroes & D- + E- & F-jeugd  
- Rinske Jager – Coördinator C-, B- + A-jeugd  
- Daniel de Grunt – Coördinator C-, B- + A-jeugd 

- Thomas Rozendal - talentontwikkeling 

- Anja Wieling - lid 

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, het technische beleid van de jeugdafdeling. 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 dat er vanuit de CJB 

begeleiding van de jeugdtrainers plaatsvindt. 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 verliep het vinden van geschikte jeugdtrainers en coaches voor alle jeugdteams redelijk 

vlot. Ruim voor de zomervakantie is het weer 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 2021-2022 is bepaald door de commissie 
jeugdbeleid samen met de trainers. De teamopgave bestond bij aanvang seizoen uit drie A-teams, 
twee B-teams, twee C-teams, twee D-teams, zes E-teams en twee F-teams. Daarnaast zijn er zowel in 

Gytsjerk als Tytsjerk groepen gestart voor de allerjongste jeugd, de Kangoeroes.  
 

Competitie 
Dit is het derde seizoen op rij geweest dat er vanwege Corona geen volledig korfbalseizoen gespeeld 
is. De najaarscompetitie en de voorjaarscompetitie op het veld zijn volledig gespeeld. Maar de 

zaalcompetitie is niet doorgegaan.  
 
Clinic Team-NL  

Woensdag 25 augustus 2021 is is samen met de activiteitencommissie op ons sportcomplex in 
Oentsjerk een clinic georganiseerd voor de A/B/C-jeugd. Deze clinic is gegeven door twee spelers van 

TeamNL: Marjolijn Schenk en Alwin Out. Beiden spelen in de Korfballeague bij Koog Zaandijk en dus 
in het Nederlands team. Wat hadden we een geweldig opkomst, er stonden ruim 70 (!) jeugdspelers 
op het veld. Vrijwel iedereen was er. Marjolijn en Alwin gaven aan dat ze nog niet eerder een clinic 

hadden gegeven aan zo’n grote groep. Al met al was deze clinic een groot succes! 
 
Selectieproces eind seizoen 2021 – 2022 aspiranten en junioren 

Aan het einde van het seizoen zijn weer de selectietrainingen georganiseerd 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 drie doordeweekse avonden 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 

Na twee summerschool-loze jaren is de summerschool seizoen 2021-2022 weer georganiseerd. Op 
twee zaterdagen in juli zijn door Sake Koelma en het duo Gerard de Haan en Eddy de Jong de 
trainingen gegeven.  

 
Friese selectieteams 

Diverse jeugdspelers hebben meegedaan aan de selectietrainingen voor de 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 gewerkt met een speler volgkaart waarmee we de ontwikkeling van 

individuele spelers volgen.  
 

Sponsorcommissie 

Leden 

De sponsorcommissie bestond het afgelopen jaar uit: Sip Mulder, Joke Stummel, Jantsje Bakker, 
Natasja Krook, Froukje van der Meer, Jelske Vogel en Martine Poorte. Aan het eind van dit seizoen 
namen we afscheid van Joke en Sip. Joke heeft zich jarenlang ingezet voor de sponsorcommissie en 

draaide daarbij de hand niet om voor de nodige telefoontjes. Sip heeft de voorzittersrol met succes 
vervuld en een goed geordend Excel-overzicht achtergelaten. Esther Zeinstra sloot zich in februari 
aan en in mei Fennegje Benedictus.  

 
Acties 

Worstactie 
Deze actie is niet doorgegaan i.v.m. logistieke problemen bij slagerij Rypma. De worstactie 
wordt verschoven naar november 2022. 

 
Grote Clubactie herfst 2021 
De jeugd heeft boven verwachting veel loten verkocht. De opbrengst zal ten goede komen van dug-

outs. Helaas is ondanks ons herhaalde oproep de beoogde deadline van start veldseizoen niet 
gehaald. Er werd besloten de GCA van 2022 duidelijker ten goede van onze jeugdspelers te laten 

komen. De clubactie van 2022 is in gang gezet in september. 
 
  



 
Sponsoren 
Banners 

Door een aantal handige vrijwilligers werd de scheef gewaaide bannerstelling weer recht gezet. Alle 
bannerplaatsen zijn inmiddels vergeven. We streven ernaar deze banners na elke competitiehelft van 

plek te wisselen. 
 
Activiteiten 

Voor de seizoensopening met borrel bleek weinig animo. Aangezien er slechts 5 aanmeldingen (3 
sponsoren) binnenkwamen werd de borrel geannuleerd.  
 

Kleding 
G-Korfbal 

Voor het G-team zijn inmiddels de pakken en tassen uitgereikt. We verwelkomen Meindert 
Fietsspecialist Hurdegaryp als nieuwe kledingsponsor.  
 

Kosteloze verlenging 
De contracten met de shirtsponsors van de jeugd F t/m C werden kosteloos verlengd i.v.m. de 

stilgelegde competitie in de covid-lockdowns. De sponsoren van de jeugd 
zijn hierover benaderd en gaven akkoord. De jeugdshirts worden in seizoen 2023 – 2024 vervangen 
 

Verdeling sponsorkleding senioren: 
In verband met dit seizoen aflopende teamsponsorcontracten, werd de beschikbare kleding 
(pakken)zoveel mogelijk verdeeld. De kleding is immers nog niet afgedragen. Dit betekent door de 

grote hoeveelheid seniorenteams wel, dat soms in afwijkende kleding moet worden gespeeld. De 
versleten teamtassen werden vervangen. 

Martine Poorte heeft, met hulp van leden van de commissie, de inname en uitgifte van de 
teamkleding gecoördineerd: 
- De senioren zijn allen voorzien van een sponsorpak/tas. Omdat er dit seizoen veel en grotere 

teams spelen, zijn er te weinig pakken/tassen met dezelfde sponsor. Dit is opgelost door zoveel 
mogelijk de pakken van de A3 en B’s (die we over hebben dit jaar) in te zetten. Vandaar dat 
spelers binnen één team soms verschillende sponsorpakken dragen en tevens is het noodzakelijk 

geweest bij te bestellen bij Muta. 
- De trainers van het 3e , 4e en 5e hebben een clubjas gekregen. 

- De trainers en begeleiding van de selectie zijn voorzien van trainingspakken, jas en shirts. Voor 
de selectie werden inschietshirts aangeschaft, zodat zij in uniforme outfits het veld voorafgaand 
aan de wedstrijd betreden. 

- De wedstrijdshirts zijn bijbesteld voor elk team, maar de levertijd bij Muta is nog steeds erg lang. 
De verwachting is dat de shirts pas in november binnen zullen komen (levertijd nu ca. 12 weken).  

 
Overig: 
Muta 

De webshop kleding is in januari 2022 naar Muta gebracht. Muta coördineert nu (kosteloos) de 
uitgifte van de webshop. De voorraad wordt door Esther Zeinstra bijgehouden.  
Er zijn enkele klachten binnengekomen over de afhandeling van de bestellingen via Muta. Er blijft 

regelmatig contact met Muta over de voorraden en levering via de webshop 
 

Sinterklaas- Kerstactie 
Leden kregen de mogelijkheid om badslippers met KF de Wâlden logo te bestellen. In totaal zijn er 50 
paar badslippers afgenomen. De club verdient hier niet tot nauwelijks aan het is een jaarlijks gebaar 

naar de leden omtrent de feestdagen en wordt zeer gewaardeerd. 
Ook konden er Happy Socks met clublogo besteld worden. 



 
Overige door de sponsorcommissie uitgevoerde taken 
Mogelijkheid digitaal betalen 

Op verzoek van de sponsorcommissie heeft de penningmeester een sum-up apparaat aangeschaft. 
Dit geeft de mogelijkheid digitaal te betalen voor verloting, maar ook voor toegang in het zaalseizoen 

of bij overige activiteiten van de club. 
 
Teamfoto’s 

Natasja Krook heeft met hulp van Mirjam Beintema en leden van de sponsorcommissie het 
fotograferen van alle teams verzorgd. Op verzoek van de ledenadministratie nam zij ook het 
fotograferen van individuele leden op zich. 

 
Naast alle bovenstaande acties, zorgt de sponsorcommissie ook voor het aanleveren van tekst voor 

en drukken van de programmaboekjes, het verspreiden van de wedstrijdposters, het regelen van de 
prijzen voor de verloting tijdens thuiswedstrijden, verkoop van loten, het uitnodigen van de 
balsponsors, nieuwe omslag voor het programmaboekje, nieuwe zaalseizoenkaarten, voldoende 

consumptiebonnen op voorraad en bijvoorbeeld facturatie van diverse sponsorbedragen.   
 

Speciale dank zijn wij verschuldigd aan : 
Marko Kinderman (Fraai) voor opmaak en druk van banners, wedstrijdposters en programmaboekjes.  
Hilly, Gerke en Tryntsje voor het verspreiden van posters en ophalen van verlotingsprijzen. 

Eeline Herder voor het coördineren van bijdrages aan het programmaboekje. 
Sylvia voor het drukken van de programmaboekjes. 
 

 

Scheidsrechterscommissie 

De personele bezetting van de Scheidsrechterscommissie is in seizoen 2020-2021 uitgebreid met 

twee personen, waarvan ééntje tijdelijk en één vast. De bemensing van de commissie ziet er nu als 

volgt uit: 

Voorzitter: Vacant (Jan Heeg a.i.) 

Lid :  Jan v/d Veen 

Lid : Bryan Juckers 

Lid: Jelmer Radersma 

Lid : Gert Willem Bonnema 

 

Het seizoen 2021-2022 heeft voor wat betreft de inzet van de Scheidsrechterscommissie voor een 

groot deel in het teken gestaan van het Verbeterplan Arbitrage van KF De Wâlden. Ondanks dat we 

ook een groot deel van het afgelopen seizoen te maken hadden met beperkingen als gevolg van 

Corona, zijn er grote stappen gezet in de realisatie van het verbeterplan. Hieronder wordt per 

speerpunt vermeld welke vorderingen er zijn gemaakt en waar nog aan gewerkt moet worden.   

1. Commitment bestuur aan Verbeterplan Arbitrage 

Het verbeterplan is besproken binnen het bestuur, dat daarbij unaniem het belang van een 

goede arbitrage binnen onze hele vereniging heeft onderschreven en zich volledig verbindt aan 

de uitvoering van het verbeterplan. Concreet heeft dit het afgelopen seizoen ertoe geleid dat: 

▪ het verbeterplan iedere bestuursvergadering is geagendeerd; 

▪ het verbeterplan is gepresenteerd op de jaarvergadering in december 2021; 

▪ de groei van de begroting van de Scheidsrechterscommissie is goedgekeurd; 



 
▪ bestuursleden meer aandacht en waardering voor de scheidsrechters binnen onze vereniging 

hebben. 

 

2. Gezamenlijke werving/verdeling jeugdtrainers en jeugdscheidsrechters 

Bij de werving van nieuwe jeugdscheidsrechters is gezamenlijk opgetrokken met de Commissie 

Jeugd Beleid. Dit heeft al direct zijn vruchten afgeworpen in de vorm van 3 nieuwe 

jeugdscheidsrechters. Aan beginnende jeugdscheidsrechters wordt een shirt met de tekst 

“Scheidsrechter in opleiding” en een fluitje beschikbaar gesteld. Daarnaast krijgen ze het gehele 

seizoen bij iedere wedstrijd ondersteuning van een ervaren begeleider. 

 

3. Verbetering procedure inroostering scheidsrechters 

De procedure voor de inroostering van scheidsrechters is geëvalueerd, waarbij naar voren kwam 

dat vooral een goede communicatie tussen de Scheidsrechterscommissie en de scheidsrechters 

van cruciaal belang is. Naar aanleiding hiervan zijn er enkele (communicatie)verbeteringen 

doorgevoerd die meteen een positief effect hebben opgeleverd. Vooral het maken van een 

WhatsApp-groep van en voor alle scheidsrechters is een groot succes. Hiermee kunnen heel 

gemakkelijk onderling wedstrijden geruild worden en/of vervangers gevonden worden bij 

verhindering. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid voor het vinden van 

een vervanger bij de ingeroosterde scheidsrechter ligt en niét bij de scheidsrechterscommissie. 

Als er alles aan gedaan is, maar het lukt écht niet om een vervanger te vinden, dan mag de hulp 

ingeroepen worden van de Scheidsrechterscommissie. Samen wordt er dan een oplossing 

gezocht, om te voorkomen dat er wedstrijden zijn waarbij de scheidsrechter niet komt opdagen. 

Dit is het afgelopen seizoen prima verlopen. Slechts een enkele keer ging het mis, maar daar is 

toen direct op ingegrepen om herhaling te voorkomen. 

 

4. Begeleiders voor beginnende jeugdscheidsrechters 

Er is een poule gevormd van 14 vrijwilligers die allemaal beschikken over de nodige ervaring als 

scheidsrechter of als trainer/coach om de beginnende jeugdscheidsrechters te ondersteunen bij 

het fluiten van hun eerste wedstrijden. Het doel van het inzetten van deze begeleiders is om 

beginnende scheidsrechters vertrouwen te geven en ze door de eerste, vaak moeilijke 

wedstrijden te loodsen. Daarbij gaat het niet alleen om aan te geven wat goed gaat en welke 

verbeterpunten er zijn, maar ook om te voorkomen dat de beginnende scheidsrechter te maken 

krijgt met kritiek van spelers of ouders langs de lijn. Een scheidsrechter moet weerbaar zijn, 

maar het kost tijd om dat op te bouwen en daarom moet de begeleider ervoor zorgen dat 

beginnende scheidsrechters niet in vervelende situaties terecht komen, waardoor zij vroegtijdig 

afhaken. Het afgelopen seizoen zijn er - afgezien van een enkele uitzondering - positieve 

ervaringen opgedaan met het begeleiden van de beginnende scheidsrechters en deze lijn willen 

we het komende seizoen doortrekken. 

 

5. Stimuleren opleidingen bij scheidsrechters 

Het afgelopen seizoen zijn er helaas geen scheidsrechteropleidingen gevolgd door leden van 

onze vereniging. Dit heeft waarschijnlijk deels te maken met de Corona-beperkingen, maar er zal 

ook een actiever beleid binnen de vereniging moeten worden gevoerd om de deelname aan 

scheidsrechtersopleidingen te bevorderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door als vereniging zelf 

een basisopleiding te ontwikkelen die bij De Wâlden gegeven kan worden. De haalbaarheid 

hiervan zal vanuit de Scheidsrechterscommissie nader onderzocht worden, waarbij ook gekeken 

zal worden naar samenwerking met andere verenigingen in de regio. 

 



 
6. Voldoen aan Rompregeling Arbitrage 

In een wederom vanwege Corona aangepast seizoen is het gelukt om op een positief saldo uit te 

komen en hebben we dus geen boetes opgelegd gekregen en zijn er ook geen punten in 

mindering gebracht.  In de zaalcompetitie had De Wâlden een verplichting van 25 wedstrijden 

en is er een resultaat geboekt van 34 wedstrijden. Voor de veldcompetitie gold een verplichting 

van 64 wedstrijden en is het eindresultaat uitgekomen op 68 wedstrijden. Daarnaast zijn er door 

onze scheidsrechters nog 15 wedstrijden extra gefloten in het wedstrijdkorfbal (3 in de zaal en 

12 op het veld). Dat betreft thuiswedstrijden waar geen externe scheidsrechter op inschrijft en 

die dus door eigen verenigingsscheidsrechters worden gefloten. Dat levert per wedstrijd een 

vergoeding op voor de vereniging. Al met al was seizoen 2021-2022 wat betreft de 

Rompregeling Arbitrage een bijzonder goed jaar voor De Wâlden. 

 

7. Versterken “wij”-gevoel van scheidsrechters 

Het was de bedoeling om afgelopen seizoen een bijeenkomst te organiseren - indien mogelijk 

samen met voetbalvereniging - voor alle scheidsrechters, waarbij een bekende gastspreker zou 

worden uitgenodigd. Met name als gevolg van de Corona-beperkingen is dat er niet van 

gekomen, maar het is zeker de bedoeling om een dergelijke bijeenkomst wel in het nieuwe 

seizoen te organiseren. Ook het maken van een teamfoto van alle scheidsrechters en het 

organiseren van een gezamenlijk uitje staan gepland voor het nieuwe seizoen. 

 

8. Verbeteren bejegening van scheidsrechters 

Het afgelopen seizoen is gestart met het ontvangen en begeleiden van externe scheidsrechters 

die bij ons een wedstrijd komen fluiten. Sytske Hofstra heeft zich beschikbaar gesteld om dit te 

coördineren. De ervaringen zijn tot nu toe positief. De scheidsrechters stellen de ontvangst zeer 

op prijs en dat is bevorderlijk voor een positieve imago van onze vereniging. Een probleem is 

nog wel dat er te weinig (nette) scheidsrechterboxen beschikbaar zijn, dus daar zal de SBSO nog 

wel mee aan de slag moeten. Sinds vorig seizoen is voor alle teams (jeugd én senioren) de regel 

ingevoerd dat alle spelers en coaches na afloop van de wedstrijd de scheidsrechter(s) een hand 

geven en bedanken voor het leiden van de wedstrijd. Ook is afgesproken dat bij alle teams het 

‘positief coachen’ wordt toegepast. 

 

9. Meer planmatig werken 

Het afgelopen seizoen heeft de Scheidsrechtercommissie gewerkt met een vaste 

vergaderstructuur, waarbij eens per twee maanden bijeen wordt gekomen. Er is een 

jaarplanning van de Scheidsrechterscommissie opgesteld waarin de vaste, cyclische activiteiten 

zijn opgenomen. Dat helpt om geen dingen over het hoofd te zien, om tijdig te starten met 

bepaalde zaken en om goed af te stemmen met andere commissies en bestuur. Verder wordt er 

voor ieder nieuw seizoen een begroting (jaarplan) opgesteld en van elk afgelopen seizoen wordt 

een jaarverslag gemaakt. 

 

10. Verbeteren spelregelkennis 

Om diverse redenen is het belangrijk dat iedereen binnen onze korfbalvereniging beschikt over 

een gedegen spelregelkennis. Enkele jaren geleden heeft de KNKV hiervoor 'Korfbalmasterz' 

geïntroduceerd en daar is toen ook binnen onze vereniging gebruik van gemaakt. Vervolgens  is 

het een tijdje stil gebleven, ook in het afgelopen seizoen. Daarom zal dit aan het begin van het 

nieuwe seizoen weer worden opgestart.  

 



 
Samenvattend zijn we als Scheidsrechterscommissie blij met de vele verbeteringen die in het seizoen 

2021-2022 zijn behaald en met de vele positieve reacties die we zowel van binnen als van buiten de 

vereniging hebben gekregen. We gaan het nieuwe seizoen dan ook met veel energie aan de slag om 

de nog resterende verbeterpunten te realiseren, zodat we aan het eind van het seizoen 2022-2023 

het Verbeterplan Arbitrage volledig hebben uitgevoerd en daarmee de doelen hebben bereikt die we 
voor ogen hadden. 

 

Commissie voorzieningen 

De commissie voorzieningen bestond afgelopen jaar uit: Jelmer Groothof, Albert Kinderman, Peter 
Kikkert, Arie Duindam, Reinder Sjonger, Sytze Fennema, Hedman Tjibbe Lei, Rients Hempenius en 

André Mosselaar. 
Sytze Fennema heeft aan het eind van afgelopen seizoen aangegeven te stoppen binnen de 

commissie. Gelukkig hebben we Klaes Jan Adema bereid gevonden om de commissie te versterken.  
 
Algemene werkzaamheden 

De commissie voorzieningen houdt zich bezig met onderstaande werkzaamheden: 
- Klaarzetten van de velden op zaterdagen. 
- Onderhoud + aanschaf nieuwe materialen. 

- Onderhoud van het kunstgrasveld (wekelijks slepen + borstelen). Hierbij krijgt de commissie hulp 
van Albert Kinderman sr, Hylco Hoekstra, Reinder Koster en Jan Zijlstra. Dit wordt elke week op 

maandagochtend gedaan.  
- Aanvraag van uren + inboeken voor de benodigde zaalruimte bij de gemeente. We maken 

gebruik van de sporthal in Hurdegaryp, gymzaal Tytsjerk, gymzaal Gytsjerk, sporthal in de 

Westereen en de sporthal in Oentsjerk.  
In de sporthal in Hurdegaryp en Oentsjerk trainen we met alle teams en spelen we onze 

wedstrijden. De gymzaal in Tytsjerk en Gytsjerk worden gebruikt voor de kangoeroes (ons 
jongste jeugd). Tenslotte speelt de midweek zijn thuiswedstrijden in de Westereen.  

- Het maken van het halwachtschema. 

- De sponsordoeken halen we rond half november uit de rekken en hangen we aan het begin van 
de tweede helft van het veldseizoen (begin april) weer terug in de rekken.   

 

Werkzaamheden afgelopen seizoen 
Behalve het bovenstaande heeft de commissie zich afgelopen seizoen zich ook bezig gehouden met 

de volgende werkzaamheden:  
- Vanuit het bestuur kwam afgelopen seizoen de vraag om eens rond te kijken voor dug-outs voor 

op ons mooie kunstgrasveld. Hier hebben we verschillende offertes voor aangevraagd en een 

keuze gemaakt. Net voor de eerste veldwedstrijd van dit seizoen zijn ze besteld en inmiddels 
staan ze alweer een aantal weken langs de lijn. Deze nieuwe dug-outs zijn deels gefinancierd 
door de verkoop van de loten van de Grote Clubactie.  

- Na de 2 stormen in februari was het rek met sponsordoeken achterover komen te staan door de 
wind. Dit is weer recht gezet en extra ondersteund zodat ons dit niet weer overkomt.  

Ook blijven de nieuwe sponsordoeken maar binnen komen (verdienste van de 
sponsorcommissie). Deze doeken hangen wij dan in de rekken.  

- Durk van der Zee heeft een rondgang gedaan door de kantine/kleedkamers in Tytsjerk voor het 

in kaart brengen welk onderhoud er komende jaren aan zit te komen. Hier zullen komende jaren 
nog wel wat verfklusjes e.d moeten gebeuren.  

 



 
Verder verzorgt Sietske Hofstra het ontvangen van de scheidsrechters van buitenaf. Dit geldt vooral 
bij wedstrijden van de A1 en senioren. Dit was voorheen een taak die onder onze commissie viel.  

 
Plannen komend seizoen 

- Voor de kantine staat nu nog de korfbalpaal met 3 korven, het is de bedoeling om deze te 
verplaatsen naar het kunstgrasveld. Hij moet op het grasveldje tussen de kaatskantine en onze 
materiaalcontainer komen te staan.  

- Verder komt er nog een sleutelkastje met cijferslot te hangen bij het materialenhok (het 
materialenhok in de sporthal). Hier komt de sleutel van het materialenhok en de kleedkamers in 
te hangen. Dan kan iedereen binnen de club hier bij.  

- Een terugkomende taak is het onderhoud van het materiaal. Als het nodig is wordt er nieuw 
materiaal besteld.  

 

Commissie G-Korfbal 

De commissie G-Korfbal bestaat uit: 
• Jorrit van Dijk 

• Jelmer Kerkhof 
• Fera Dam  

 

Wat hebben we een mooi seizoen gehad! Binnen de G-korfbal is een soort ‘competitie’ voor de 
verenigingen van Noord-Nederland. Deze deelnemende verenigingen organiseren elk 1 of 2 
toernooien per seizoen, zodat er in totaal aan ongeveer 10 toernooien kan worden deelgenomen. 

Wij waren dit seizoen ook van de partij! Aan het begin was dit voor sommige van onze leden nog wel 
eens wat spannend, maar inmiddels krijgen ze de smaak te pakken en zijn de eerste goals gemaakt! 

Dit eerste seizoen mochten wij als vereniging nog even ‘afkijken’ hoe de toernooien werden 
georganiseerd, dit jaar mogen we zelf ook aan de bak. 
 

De toernooien worden gespeeld in wedstrijdshirts, met dank aan sponsor Meindert Terpstra! 
Daarnaast hebben de leden (bijna allemaal) inmiddels ook een eigen tas en sponsorpak. Naast de 
wedstrijdkleren krijgen de spelers van de vereniging een trainingsshirts als zij officieel lid worden.  

 
Inmiddels telt het G-team 10 officiële leden en traint het elfde lid mee. Een mooi aantal waarmee op 

toernooien soms al met twee teams gespeeld kan worden (toernooien zijn 4 tegen 4). De trainingen 
worden elke woensdag gegeven door Jorrit van Dijk en Mirthe de Vries. De meeste leden komen van 
it Aventoer, daarnaast zijn er nog een aantal ‘losse’ leden van verschillende woongroepen uit de 

Trynwâlden/Hurdegaryp. 
 

Om het G-korfballen te promoten, zijn afgelopen jaar posters verspreid binnen de woongroepen en 
zijn er clinics gegeven op de Wingerd in Damwâld. 

 

Activiteitencommissie 

De activiteitencommissie bestond het afgelopen jaar uit de volgende personen:  Nynke Koster, Harm 

Groothof, Kees van der Veen, Anne-Loes Postma, Anita Bakker, Marijke Venema en Sietske Heeg.  

De volgende activiteiten werden georganiseerd of geprobeerd te organiseren:  

- In december hadden we een paar leuke activiteiten op het programma, maar door de lockdowns 
kon dat helaas niet doorgaan. Onder andere het Mixtoernooi en een filmavond voor de jeugd.  



 
- In het begin van het veld seizoen heeft de activiteiten commissie geholpen met het versieren van 

het veld voor een clinic. Dit deed de commissie samen met andere commissies om er een mooi 

geheel van te maken. 
- Ook zijn we dit jaar weer druk bezig geweest met het team van de week. Elke thuiswedstrijd is er 

een team dat mee mag met het eerste het veld op. Een heel feest altijd!  
- Op 26 mei zijn we gestart met een leuke bootcamp voor de jeugd in de ochtend. De start was op 

de velden van Tytsjerk en in de omgeving waren sportieve opdrachten uitgezet.   

- Op de middag van 26 mei was het Basticom pjuktoernooi voor iedereen van de senioren en 
aanhang, supporters, prijs pjukkers en iedereen die het leuk vindt. Dit jaar weer 42 teams die zich 
hadden opgegeven.   

- Na het pjukken was er een gezellige BBQ. Materiaal was goed geregeld. De BBQ was uitbesteed 
aan Kafee "it wapen van Fryslân” dit viel bij iedereen goed in de smaak.  

- 18 Juni speelde iedereen zijn laatste wedstijd van het seizoen. Daar hoort zoals gewoonlijk ook 
een mooi afsluitfeest bij. Dit keer was het feestje gezamenlijk met de voetbalvereniging wat een 
groot succes was.   

- 26 Juni was er nog een zomerse activiteit, namelijk wadlopen. Weer een heel ander evenement 
maar wel goed bezocht en geregeld. De externe gidsen waren een must, zij wisten de mooie 

plekjes en de leuke paadjes (tot de knieën in de slib of tot de oksels in het water).  
 
In het najaar staan er ook weer activiteiten op de planning oa Halloween wandeling, Sinterklaas en 

nog meer. Voor volgend jaar staat het kamp voor de jeugd weer op de planning.  
 
Dit jaar hebben we nieuwe leden bij de commissie gekregen: Jelmer Kinderman en Jildou Koster. Ook 

omdat niet iedereen altijd aanwezig kon zijn is dit nu een mooie ploeg om gezellige 
feestjes/activiteiten te organiseren. 

 

Commissie Communicatie 

Met ingang van dit jaar bestaat de Communicatiecommissie uit verschillende clusters. In dit 

jaarverslag blikken vanuit deze clusters terug op onze werkzaamheden. 

Redactie online nieuwsbrief  

Dit cluster bestaat uit: 

• Afke Zijlstra 

• Rieneke Radersma 

• Baukje Heeg 

• Miriam Beintema 

 
Het afgelopen seizoen was ons eerste volledige korfbaljaar waarin we de online nieuwsbrief hebben 

uitgebracht. Per seizoen brengen we vier nieuwsbrieven uit. Vanuit onze lezers hebben we positieve 
berichten gekregen en deze nieuwe online vorm van de Wâldpraat werd gelukkig met enthousiasme 
ontvangen.  We zijn blij met de input die we ontvangen vanuit onze lezers en commissies.  

 
We plaatsen de nieuwsbrief op onze website. Daarnaast verspreiden we de link naar de nieuwsbrief 
per mail naar al onze leden, ouders van leden en sponsoren. Ook delen we hem met de redactie van 

de dorpskrant in Tytsjerk.  
 

Ook komend seizoen zetten we met ons cluster de online nieuwsbrief weer met veel plezier voort. 
We hopen ook weer op een goede samenwerking met onze commissies en op veel input vanuit onze 
lezers.  Lees hier de laatste editie 

about:blank


 
Website 
Dit cluster bestaat uit: 

• Baukje Heeg (content beheer) 

• Miriam Beintema (content beheer) 

• Renie Koster (redactie website) 

• Bastiaan de Boer (Website) 
 

Het cluster website houdt zich bezig met het actueel houden van onze www.kfdewalden.nl. De 
website is een belangrijk kanaal in onze communicatie met (potentiële) leden en sponsoren. Naast 
dat we veel berichten delen op social media, zijn we ons ervan bewust dat niet iedereen van onze 

doelgroep daar bekend mee is. Daarom bieden we ook via onze website relevantie informatie aan. 
De website is een verzamelplaats voor documenten als teamindelingen en halwachtschema’s. 

Iedereen kan hier deze documenten teruglezen. De website hebben we inmiddels in eigen beheer, 
wat betekent dat we content snel kunnen plaatsen en de website zo relevant blijft.  
 

Social Media (Mediadames) 
Dit cluster bestaat uit: 

• Baukje Heeg 

• Miriam Beintema 
 

Wij, Baukje en Miriam, zijn inmiddels bij veel van jullie bekend als De Mediadames. Met dank aan 
Richard voor deze mooie naam tijdens een vorige ALV. Wij zijn alle weken weer druk bezig met 
online communicatie. Via de sociale media (Instagram en facebook) bereiken we onze leden, ouders 

van onze leden, vrijwilligers, sponsoren en andere geïnteresseerden. 
 
Volgers op onze sociale media in kaart: 

 2021-2022 2022-2023  

Instagram 526 volgers 619 volgers +93 

Facebook 490 volgers 586 volgers +96 

 

Zoals jullie in bovenstaande tabel kunnen zien groeit onze community nog elk jaar fors. We proberen 
dan ook wekelijks relevante content te plaatsen op onze kanalen. Waaronder een nieuwe rubriek: De 
Matchday waarin we wekelijks een team van De Wâlden uitlichten. 

 
Verder kunnen we onze volgers inzetten om kleine onderzoekjes te doen. Zo hebben we het 

volgende gepeild: 

   



 
 
Er kwam veel respons op de vragen, wat betekent dat onze volgers erg betrokken zijn bij KF De 

Wâlden.  
 

Toekomstplannen 
Voor seizoen 2022-2023 hebben we alweer nieuwe plannen. Zo zijn we al druk bezig om meer foto’s 
te maken. We streven er naar om alle teams goed in beeld te brengen op de sociale kanalen. Hierin 

hebben we echter ook input nodig van de leden. Dit laat nog wel eens wat te wensen over.  
 
Ook zouden we meer samen willen gaan werken met andere commissies. Er liggen online nog veel 

kansen voor bijvoorbeeld de Sponsorcommissie en de Commissie Ledenwerving. We zouden graag 
eens met hen op tafel gaan en ondersteunen waar nodig. Momenteel doen we dit al via een 

groepsapp met de Commissie Evenementen. Dit werkt voor beide partijen erg prettig.  
 
Ten slotte moeten we de huidige kanalen natuurlijk boeiend houden voor de volgers. Zo hebben we 

bijvoorbeeld alweer een nieuwe rubriek bedacht: De Zaterdag Van.. Hierin neemt een lid van KF De 
Wâlden de Instagram voor een dag over en neemt de volgers mee tijdens zijn/haar zaterdag. We zijn 

hebben de afgelopen weken dit concept uitgewerkt en inmiddels is de eerste insta take-over al 
geweest. Ook dit werd met enthousiasme ontvangen door onze volgers!  
 

Ook hebben we (na de uitkomsten van het onderzoek onder volgers) MEME’s in het leven geroepen. 
Grappige plaatjes van wedstrijdsituaties die herkenbaar zijn voor elke korfballer. Dit levert 
momenteel al veel extra likes op. 

 

 
 

Als Mediadames kijken we weer uit naar een gezellig, spannend en mooi korfbalseizoen! 
 

PR 
Dit cluster bestaat uit:  

• Nathan Sprey 
 

Nathan is verantwoordelijk voor het opstellen van officiële berichten namens de vereniging. Denk 
hierbij aan een persbericht over het aanstellen van de staf van de selectie. Ook het contact met de 

pers hoort bij de taken.  
 

  



 

Commissie ledenwerving 

Samenstelling 

De Ledenwerfcommissie bestond afgelopen jaar uit Mirjam Antonides, Bareld Bos, Sipke Durk 
Casteleijn en Jinke Stoker. 
 

Mede door Corona was het lastig om activiteiten te organiseren voor het werven van nieuwe leden.  
Er zijn daarom minder activiteiten georganiseerd dan gewenst. 
 

Vriendjes en vriendinnetjes-training 
Er is een training georganiseerd waarbij alle jeugdleden een vriendje of vriendinnetje mee mochten 

nemen naar de training. Daarnaast mochten eventueel geïnteresseerde kinderen gratis meetrainen 
tot aan de zomervakantie. 
 

Pannenkoektraining 
Voor de jeugdleden is er een pannenkoektraining georganiseerd. Voor alle teams werden heerlijke 
pannenkoeken gebakken door Bareld en Marije. Helaas werkte het fornuis van de kantine niet 

helemaal zoals gewenst. Het was daarom lastig om iedereen tijdig te voorzien van voldoende 
pannenkoeken. De kinderen hebben gelukkig geduldig gewacht op de pannenkoeken! 

 
Summerschool 
De jaarlijkse Summerschool kon in seizoen 2021-2022 eindelijk weer georganiseerd worden! Het 

was weer een groot succes op 2 zaterdagen in juni en juli met alle jeugdleden. Alle jeugdleden 
kregen een uniek Summerschool-shirt en een tas van KF De Wâlden. 

 

Vrijwilligerscommissie 

De commissie bestaat uit de volgende personen: 

• Anneke Zwart 

• Pieter Hessel Adema 

• Theo Dijk 

Het digitale inschrijfformulier is dit jaar op de website geplaatst. Er zijn na de lancering een paar 
aanpassingen en aanvullingen nodig die nog doorgevoerd gaan worden.  

 

Door een actieve benadering zijn er 24 personen toegevoegd aan de kantinepoule wat weer een 
mooi resultaat is. 

 


