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Op donderdag 24 november 2022  werd de algemene ledenvergadering van KF De Wâlden gehouden in 
Kafée It Wapen fan Fryslân te Oentsjerk. 
 
Er zijn 40 leden aanwezig, inclusief de 5 bestuursleden.  
Afmeldingen zijn ontvangen van Koos Westra, Sip Mulder, Margriet Veninga, Anton de Haan, Hedzer van 
Gorkum, Jorrit en Marlou van Dijk, Nienke Koster, Edgar Vellinga, Eline Kinderman, Sierck en Redmer 
Swart, midweek team, 3e team, Jelske Vogel, Hilly Glashouwer, Gerard de Haan, Wiepie en Ytsje-Anne 
Mosselaar. 
  
 
1. Opening  

De voorzitter, Richard Adema, heet iedereen welkom. 
 

 

2. Notulen ALV KF de Wâlden 9 december 2021  

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

• Is het ook een idee om onze zaalcapaciteit te vergroten met een koepel zoals DOS'46 die 
heeft?  

o Na onderzoek blijken de kosten van een dergelijke oplossing € 250.000. Dit is geen 
haalbare kaart voor onze vereniging. Daarbij komt nog dat zo’n koepel enorme 
energiekosten met zich meebrengt. 

• Waarom doet onze vereniging niet mee aan RABO clubsupport? 
o Deze actie is dit jaar wel opgepakt en heeft € 804,14 opgebracht. 

• Stand van zaken sportcomplex rookvrij:  
o Het complex was al rookvrij op zaterdagen tot 14 uur. Dit blijft zo, daarbij is in de 

laatste SBSO vergadering beslist, dat er niet meer gerookt mag worden bij de deuren 
en op de buitentrap.  

• Lucas Talsma vraagt of de voorzitter een terugkoppeling kan geven over het voornemen van 
een bijeenkomst met de gemeente aangaande sportcomplex Tytsjerk. De voorzitter komt hier 
in punt 3 van de agenda bij mededelingen op terug. 

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

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken  

Als bestuur hebben we de visie om ook op het sportcomplex in  Tytsjerk korfbal te blijven aanbieden 
voor de jeugd. Op dit moment spelen er nog twee E-teams. Om invulling aan de visie te kunnen geven 
heeft het bestuur wel de inzet van vrijwilligers uit Tytsjerk e.o. nodig. Met name aan kader is een 
grote behoefte. Dit is via verschillende kanalen aangegeven. Door de verkiezingen en het lange proces 
rondom de installatie van een nieuwe gemeenteraad heeft er nog geen gesprek plaats gehad met de 
gemeente. Dit zal op korte termijn alsnog plaatsvinden. 
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4. Jaarverslag 2021-2022 bestuur en diverse commissies   

Het jaarverslag wordt paginagewijs doorgenomen. Er zijn geen vragen of opmerkingen, waarmee het 
jaarverslag is vastgesteld. Voorzitter meldt tijdens het doornemen dat bij de Sponsorcommissie 
Fennegje Benedictus de taken als voorzitter heeft overgenomen van Sip Mulder. Bij de commissie 
Voorzieningen is de voorzittersrol deze zomer van Hedman Tjibbe Lei overgegaan naar André 
Mosselaar. 
 
 

5. Financiën 

Het financieel overzicht met daarop zowel het resultaat 2021-2022 als de begroting 2022-2023 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 geen gebruik van 
gemaakt. Alle aanwezigen krijgen in de pauze nog kort de tijd om zich er (enigszins) in te verdiepen.  

 

a. Resultaat 2021-2022  

De penningmeester benoemt een aantal opvallende zaken: 
• De begroting hield rekening met een tekort van € 4.000, dit werd uiteindelijk een tekort 

van € 1.600.  
• De begroting van Voorzieningen is overschreden als gevolg van de aanschaf van dug-outs 

op verzoek van leden. 
• Geldacties hebben een resultaat opgeleverd van € 3.600, wat geleid heeft tot het lagere 

tekort op de begroting. Deze acties hebben we nodig om de contributie gelijk te kunnen 
houden.  

• De cijfers zijn inclusief het resultaat van het sportcomplex Tytsjerk. De grootste 
opbrengsten komen daar uit kantinebestedingen door de kaatsvereniging. 

 
Lucas Talsma vraagt in hoeverre het spaarsaldo van de voormalige korfbalvereniging KC Tietjerk 
nog aanwezig is.  

• De penningmeester licht toe dat deze pot nog bestaat maar langzaam afneemt (zie het 
saldo). Dit komt door de exploitatie van de kantine. Op de balans is een voorziening 
opgenomen voor het onderhoud van het complex Tytsjerk. De basis hiervoor vormt een 
meerjarenplan onderhoud.  

 
Mirjam Antonides vraagt waarom je nog zou investeren in het complex in Tytsjerk. De sporthal 
komt straks bij het MFC in en er is nog weinig activiteit op het complex. 

• De voorzitter geeft aan dat het bestuur graag zou zien dat er weer meer activiteit komt 
voor met name de jeugd. Hier zit ook potentie aangezien een derde van onze jeugd van 
buiten de Trynwâlden komt. Verder licht de voorzitter toe dat het geld nog niet 
uitgegeven wordt. Er ligt een plan met een voorziening, zodat er mogelijkheden zijn als 
het complex in de toekomst wel weer meer gebruikt gaat worden. 

 
Arjan van der Werf geeft aan dat er een aparte kascontrole gedaan is van de exploitatie van het 
sportcomplex Tytsjerk, maar dat de balans niet te traceren is. In goed vertrouwen zijn de cijfers 
goedgekeurd. De penningmeester geeft aan dat komend jaar de beide boekhoudingen verder in 
elkaar worden gevlochten. Het is niet wenselijk om er als vereniging twee boekhoudingen op na 
te houden. 
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b. Begroting 2022-2023  
De begroting 2022-2023 wordt vastgesteld door de vergadering. 

 
 
6. Benoeming kascommissielid en reserve kascommissielid  

De beide kascommissieleden Arjan van der Werf en Jildou Koster hebben de kas gecontroleerd van 
het afgelopen seizoen. De verantwoording van de financiële administratie is door de kascommissie 
akkoord bevonden. 
 
De voorzitter bedankt Jildou Koster en vraagt om een nieuw kascommissielid naast Arjan van der 
Werf en een reserve kascommissielid. Rutger Kloosterman schuift als reserve kascommissielid door 
naar kascommissielid en Anne Koopmans meldt zich als nieuw reserve kascommissielid. 
 

 

7. Bestuursmutatie 

Richard Adema en Susan Silvius zijn aftredend en beide herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. Dit 
betekent dat Richard en Susan voor de komende 3 jaar als bestuurslid aanblijven en dit wordt door de 
aanwezige leden met applaus begroet. 

 
 

8. Speerpunten 

a. Verbetering arbitrage 

Bryan Juckers geeft een toelichting namens de Scheidsrechtercommissie. Vorig jaar was een goed 
seizoen, zelfs met een positief saldo op het aantal verplicht te fluiten wedstrijden. 
Er is gestart met het begeleiden van de jongste jeugdscheidsrechters. Dit is positief ervaren door 
zowel de jeugdscheidsrechters als de begeleiders. Deze lijn wordt doorgezet. Bryan bedankt het 
bestuur voor haar steun bij de uitvoer van het plan, zo staat het onderwerp arbitrage elke 
bestuursvergadering op de agenda. Sytske Hofstra wordt bedankt voor het coördineren van de 
gastvrije ontvangst van externe scheidsrechters. 
Deze positieve geluiden worden ook terug gehoord van de externe scheidsrechters. Tenslotte 
bedankt Bryan, bestuurslid Jan Heeg voor zijn inzet als ad interim voorzitter van de 
scheidsrechtercommissie. Jan Heeg voegt nog toe, dat de commissie aan het eind van dit seizoen 
daar zal zijn waar de commissie conform het 2 jarig verbeterplan arbitrage wil zijn. Tevens noemt 
hij dat er een goede samenwerking ervaren wordt met de commissie Jeugdbeleid. Jeugd die geen 
team wil of kan trainen stroomt door naar een inzet als jeugdscheidsrechter.  

 

Lucas Talsma geeft aan de gastvrije ontvangst van de externe scheidsrechters een positieve 
ontwikkeling te vinden. Daarnaast vindt hij, dat er ook aandacht moet zijn voor positieve 
bejegening van de scheidsrechters door coaches, spelers en gasten.  

o Jan Heeg reageert dat hier ook veel aandacht voor is. Zo worden de scheidsrechters na 
afloop van de wedstrijd persoonlijk bedankt door alle spelers en coaches.. Maar sport is 
emotie en die is niet altijd te leiden. Zo ver moet je ook niet willen gaan.  
Lucas Talsma geeft aan dat hij het goed zou vinden om de brede positieve bejegening 
regelmatig onder de aandacht te brengen van de gehele vereniging. 

o Rutger Kloosterman geeft aan dat begeleiders de jongste jeugdscheidsrechters in 
bescherming nemen tegen onheuse bejegening.  
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o Jus Bolt vraagt of er een grens is wat er wel of niet gezegd mag worden? De voorzitter 
geeft aan dat we hier nog geen grote incidenten in kennen. Het corrigeren van verkeerd 
gedrag richting een scheidsrechter vindt ook vanuit het publiek zelf plaats.  

o Rutger Kloosterman vraagt of het een idee is om de gedragsregels weer onder de 
aandacht te brengen? De voorzitter geeft aan dat het bestuur dit meeneemt. 
 

b. Ledenwerving 

Bareld Bos geeft een toelichting namens de commissie Ledenwerving. Er zijn diverse activiteiten 
georganiseerd door de commissie. Zo zijn er sportinstuiven geweest met daarbij de hulp van 
Nathan Sprey en Marlou van Dijk, er is een pannenkoekactiviteit georganiseerd, een spelinstuif en 
er was ingezet op een grote activiteit in de herfstvakantie, maar helaas waren daar geen 
aanmeldingen voor. De commissie merkt dat er overlap is met de activiteitencommissie en heeft 
dit bij het bestuur aangegeven. Afke Zijlstra reageert dat hierover binnen het bestuur is 
gesproken. Het idee is om een gezamenlijk activiteitenplan te maken, waarin er een verdeling 
komt naar activiteiten gericht op ledenwerving, ledenbehoud of gezamenlijk. Afke Zijlstra en Theo 
Dijk pakken dit met de beide commissies op. Arjan van der Werf vraagt om daar ook de commissie 
Jeugdbeleid bij uit te nodigen. 

 

Fennegje Benedictus geeft het advies aan de commissie om in het vervolg te verduidelijken 
wanneer vriendjes/vriendinnetjes mee mogen, dit kan via de coaches (app). Dat werkt beter dan 
posters op scholen of iets dergelijks. 

Diverse reacties uit de zaal geven aan dat er veel potentieel zit bij de Kangoeroes. Hier zijn grote 
aantallen leden. Het zou goed zijn om hier op te focussen zodat we deze leden grotendeels 
kunnen behouden. 

 

Rinske de Jager vraagt of het een idee is om actief op scholen trainingen te geven. Bareld reageert 
dat dit in ieder geval op De Paadwizer en Ichtus is gebeurd en ook via de gemeente door Marlou 
van Dijk. 

 

 

PAUZE 

 
 

9.  SBSO en contributie 

a. SBSO 

Jus Bolt, voorzitter van de SBSO geeft een toelichting. De SBSO faciliteert de kantine voor de 
verenigingen, het onderhoud van kleedboxen en de verlichting. Overall zijn de zaken goed voor 
elkaar, financieel, beheer van het gebouw, maar er zijn ook een paar lastige dingen waar de 
SBSO tegen aanloopt. 

- Inkoop: de prijzen in de kantine zijn gestegen. Dit is niet gedaan om meer geld te verdienen, 
want er is geen winstoogmerk. De inkoopprijzen zijn dusdanig gestegen, dat er een noodzaak is. 

- Energie: contract loopt af. Er is een stevige reservering gedaan om de hoge energiekosten op te 
vangen. Daarvoor is wat meer winst op de verkoop ook nodig. Onlangs is een raadslid op bezoek 
geweest. De SBSO is met de gemeente in gesprek of nog ontvangen gasrekeningen van 
afgelopen 3 jaar deels voor rekening van de gemeente kan komen. Mocht dit slagen dan kunnen 
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de verkoopprijzen hiervan niet naar beneden, maar zal dit geld ingezet worden voor een 
verduurzamingsslag, namelijk het vervangen van het dak en het plaatsen van zonnepanelen. 
o Gerke Idema vraagt of er een thermostaat kan komen per ruimte? De voorzitter geeft aan 

dat er wordt gewerkt aan een “CenterParcs” methodiek. 
o Gerke Idema vraagt waarom deuren openstaan als je ’s ochtends binnenkomt? Jus doet 

een oproep aan iedereen om bij te dragen aan het verlagen van de energiekosten door 
deuren dicht te doen en korter te douchen. 

o Bryan Juckers vraagt of verduurzaming handig is bij een sporthal die al is afgeschreven. Jus 
geeft aan dat gemeente hier niet heel duidelijk in is. De gemeente wil het liefst een 
MFC/terrein met alle scholen, mogelijk op sporthalterrein. Hier zit een lange doorlooptijd 
op, energie is nu duur, dus verduurzamen loont wel. 

o Albert Kinderman vraagt of er naar de ketelinstelling gekeken kan worden. Deze 
functioneert niet, de douche is te heet of te koud. Zelfs de specialisten komen hier niet 
uit.  

- Roken: het is niet wenselijk dat er in deuropeningen en op de buitentrap gerookt wordt. Er komt 
een rookpaal achter de kiosk en er wordt signing aangebracht (rookverbod). 
o Sabina Hoekstra geeft aan, dat het goed is als dit ook in de nieuwsbrieven van de 

verenigingen wordt meegenomen. Verder vraagt zij of het klopt, dat ook voor drank geldt, 
dat dit niet verkocht mag worden tot 14 uur. De zaal bevestigt dat dit zo is. Jus neemt het 
mee naar de SBSO om hierover te communiceren. 

- Bijdrage aan de verenigingen: dit zit er niet in op dit moment. Er moet eerst weer een 
reservering opgebouwd worden voor noodzakelijk onderhoud in de nabije toekomst. 

- Kantinebezetting: nu wordt dit door één iemand geregeld, maar diegene heeft er heel veel werk 
van. Er zijn rond de 40 actieve vrijwilligers, bij 100 op papier. Oproep aan allen om zich in te 
schrijven, kun je nog niet inloggen in het inzetrooster, meld je dan bij 
vrijwilligers.sbso@gmail.com" vrijwilligers.sbso@gmail.com. Dit geldt tot half januari 2023. 
Daarna gaat gewerkt worden met een ander systeem met teamcaptains. De zaterdagen worden 
verdeeld onder de teamcaptains. Zij zijn captain van een kleine club vrijwilligers, die de diensten 
op de toegewezen zaterdag met elkaar verdelen. Er worden op dit moment nog minimaal 2 
teamcaptains gezocht. 
o Baukje Heeg vraagt wie verantwoordelijk is voor een goed einde van de avond bij feesten? 

Jus geeft aan dat dit straks bij de teamcaptains ligt. Anne Koopmans geeft aan dat er in 
Burgum tussen 16-19 uur geen drank geschonken wordt. Hier voorkom je mee dat 
mensen vanaf 14 uur al aan de drank zitten en aan het einde avond niet meer voor rede 
vatbaar zijn. 
 

b. Contributie 

Het bestuur wilde praten over het verhogen van de contributie in verband met verwachte 
grote kostenstijging bij de SBSO. Dit valt echter mee, dus er hoeft geen contributieverhoging 
aangekondigd te worden. 

 
 

10. Juniorfun – peiling 

De huidige junioren hebben dit niet meegemaakt, evenals andere evenementen (WK jeugd <19). Het 
bestuur zou de junioren dit graag bieden. Het vraagt daarentegen een behoorlijke inzet van 
vrijwilligers. Er is een idee binnen gekomen vanuit Tjitske Koopmans om een soort van mini-juniorfun 
te organiseren, waarbij een aantal naburige clubs wordt uitgenodigd, die een toernooi met elkaar 



 
 

Algemene Ledenvergadering KF De Wâlden 24 november 2022 
 

 

6 
 

spelen, nadien een gezamenlijk feest in de kantine hebben en eventueel nog een nacht kunnen blijven 
slapen. Hoewel dit laatste ook voor complexiteit zorgt, het kan ook zonder. Wel/niet drank is een 
aandachtspunt in verband met een mix van junioren die jonger en ouder dan 18 jaar zijn. 

o Hedman Tjibbe Lei geeft aan dat het seizoen lang duurt tegenwoordig, het moet wel in het 
competitieschema passen. 

o Sjouke Stoker geeft aan er goed om te denken, dat het niet concurreert met het juniorfun van 
de KNKV. Dat wordt altijd roulerend aangeboden bij verenigingen.  

o Diverse reacties uit de zaal geven aan dat het voor de jeugd fantastisch zou zijn. Dat moet dan 
ook de doelstelling zijn en niet geld genereren. 

o Anne Koopmans licht toe, dat het idee is om het te combineren met het Pjuktoernooi, een 
toernooi op een apart veld, feestje in de kantine, legertent opzetten. Esther Zeinstra geeft 
daar op aan dat het dan ook dorpsfeest is in Oentsjerk, dus dat lijkt niet een goed weekend. 

o Fennegje Benedictus geeft aan het anders te noemen dan juniorfun, dan krijg je sowieso geen 
gedoe met KNKV. 

 

 

11. Rondvraag  

- Sjouke Stoker: er komt een nieuwe opzet van de veldcompetitie. Momenteel spelen we 7 
thuiswedstrijden en dat zou naar 6 gaan. Het totaal aantal wedstrijden gaat dan van 14 naar 12. Is 
onze vereniging hierin meegenomen? 

o Rinske de Jager geeft aan dat het door de bond is gecommuniceerd en clubs konden in een 
werkgroep stappen. Idee erachter is om het seizoen korter te maken.  

- Lucas Talsma: gaan de teams van KF de Wâlden ook spelen met de one love banden?  
o De voorzitter geeft aan dit bij de TC neer te leggen. 

- Rutger Kloosterman: er staat nog steeds niet een korfbalpaal bij het korfbalveld. 
o De voorzitter reageert dat het de bedoeling is om de huidige korfbalpaal bij het voetbalveld 

te verplaatsen naar het kunstgrasveld. Door omstandigheden is dat nog niet gelukt.  
o Rutger zoekt meer naar een korfbalpaal die blijft staan op het kunstgrasveld. 

- Hilly Mosselaar geeft aan dat de wedstrijden van 1 en 2 nog wel tegelijk thuis zijn, maar de andere 
teams niet. Daarnaast spelen ze ook nog allemaal op dezelfde tijden. Dit maakt het voor het 
wedstrijdsecretariaat wel heel ingewikkeld om alles rond te krijgen.  

o Hedman Tjibbe Lei geeft aan dat het wel aangevraagd wordt om alle seniorenteams 
gelijktijdig thuis te laten spelen, maar dat het uiteindelijk afhangt in welke poule ze ingedeeld 
worden.  
Vanuit de zaal wordt gereageerd dat  er een andere factor is die hier ook een negatieve rol 
speelt. Dat is het te gemakkelijk afzeggen van spelers, dit zou niet moeten. 

- Elze Meinema; als gezinnen de contributie niet kunnen betalen, dan kunnen ze aanspraak maken op 
het jeugdfonds van de gemeente. Hierover meer informatie op de website van KF de Wâlden. 

- Bareld Bos; in veel kantines zie je dat er bier op tap aangeboden wordt. Kan dit ook bij ons?  
o Jus Bolt geeft aan dat tappen van bier veel onderhoud vergt. Flessen is vele malen 

gemakkelijker, dus hier houden we het bij. 
- Gerke Idema; hoe schadelijk is de afbladderende verf van de sporthal? Wiepie Mosselaar licht toe 

dat het geen verf is maar een geplastificeerde laag. 

 

 

12. Sluiting  

De voorzitter dankt ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng en sluit om 21.55 uur de vergadering. 


