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1 Inleiding 

 
De Keatsferiening Op ‘e Grins is in 2010 ontstaan en statutair opgericht in februari 2012. De jonge 

vereniging is inmiddels gegroeid naar ruim 80 leden. Hiermee is de vereniging de grootste actieve 

kaatsvereniging van de gemeente Heerenveen. De groei is mede gerealiseerd dankzij de locatie en 

het enthousiasme van de dorpsbewoners. Het kaatsen is de enige, structureel georganiseerde, 

wekelijkse, buitenactiviteit in het dorp Hoornsterzwaag en daarmee van groot belang voor de 

betrokkenheid en saamhorigheid in het dorp.  

1.1 Geschiedenis 
Sinds de oprichting (statutair februari 2012) heeft de kaatsvereniging een sterke groei gerealiseerd in 

haar aantal leden. In 2010 is er gestart met het senioren kaatsen voor de heren, op aangeven van 

een drietal buurtbewoners, welke door middel van een kaatsclinic in aanraking waren gekomen met 

de kaatssport. In 2013 zijn er ook voor de kinderen vanaf 6-14 jaar trainingen gestart en in 2014 is 

een aparte damescategorie gemaakt. 

 

Het kaatsen wordt beoefend in de zomerperiode van mei tot september. 

Naast de trainings- en competitieavonden voor de jeugd, senioren dames en heren worden er 

diverse wedstrijden georganiseerd.  

Het sportveld is gelegen achter OBS It Bûtenplak en wordt tevens gebruikt door de school en één 

keer per twee jaar voor het dorpsfeest.  

Sinds 2016 is het sportterrein opgeknapt door de kaatsvereniging: er is drainage aangebracht, de 

bodemstructuur is verbeterd en het veld is geëgaliseerd. Het sportveld is vanaf 2016 door de 

gemeente gekenmerkt als sportveld. Er is een gebruiksovereenkomst met de gemeente gesloten 

omtrent onderhoud van het sportveld. 

Sinds april 2022 is de vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB) 

1.2 Cohesie  
Er is een sterke cohesie met OBS It Bûtenplak en dorpshuis It Pipegealtsje. 70% van de jeugdleden is 

afkomstig van de school. De school geldt daarmee als één van de belangrijkste wervingsbronnen voor 

de kaatsvereniging.   
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2 Doelen 2021-2025 
Hoofddoel: 

Het primaire doel van het kaatsen is het bevorderen van de kaatssport voor de jeugd en senioren in 

de dorpen Jubbega en Hoornsterzwaag. 

 

Subdoelen: 

1. Het plezier in de kaatssport te vergroten door het aanbieden van diverse partijen en een 

kwalitatieve goed lopende training. 

2. Het waarborgen van het aantal leden, waarbij een sterke focus ligt op het behouden van de 

oudere jeugd zodat deze door kunnen stromen naar de senioren. 

 

3 Organisatie en bestuursstructuur 
De vereniging heeft een zelfstandig bestuur met daaronder verschillende commissies. Elke commissie 

heeft een afvaardiging vanuit het hoofdbestuur. Elke commissie heeft ieder een eigen 

verantwoordelijkheid. Deze organisatiestructuur is recentelijk ingevoerd en vergroot de 

betrokkenheid, draagvlak en continuïteit binnen de club. De vereniging draait volledig op de inzet 

van vrijwilligers. 

De vereniging kent drie besturen: het hoofdbestuur, het jeugdbestuur en het damesbestuur. Het 

hoofdbestuur is eindverantwoordelijk. Het jeugdbestuur en damesbestuur hebben een eigen 

begroting, welke jaarlijks in samenspraak met het hoofdbestuur wordt bepaald. Deze begroting is 

bedoeld voor met name de aanschaf van materialen specifiek voor deze categorie. Het jeugd en 

damesbestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers, het organiseren van het kaatsen 

in competitieverband voor hun eigen categorie. Het hoofdbestuur is voor de seniorenheren 

verantwoordelijk. 

Het hoofdbestuur is verantwoordelijk voor de begroting, de algemene taken en de 

wedstrijdorganisatie voor alle categorieën.  

Het bestuur bestaat anno 2021 uit 7 personen. Wenselijk is een bestuur bestaand uit minimaal 5 

personen. Met deze bestuurssamenstelling moeten in ieder geval de posten voorzitter, 

penningmeester, secretaris en jeugdzaken vervuld zijn. Deze posten worden ondersteund door 

algemene bestuursleden. 

Omdat de verenging een vrijwilligersorganisatie is, hebben we te maken met allemaal liefhebbers 

van de kaatssport die zich belangeloos inzetten voor de vereniging. Zonder de bestuursleden, 

trainers, jeugdcoaches, commissieleden, zou de vereniging niet als een dijk staan.  

 

 

 

  

Jeugdbestuur 

 Voorzitter 

 Algemene leden 

Damesbestuur 

 Voorzitter 

 Algemene leden 

Commissies 

 Kransencommissie 

 Materialencommissie 

 Social media 

Trainers  

 Dames/heren trainers 

 Jeugdtrainers 

Hoofdbestuur 

 Voorzitter 
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 Penningmeester 

 Algemene leden 
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4 Ledenbeleid 
 

De vereniging kent een groeiend aantal leden. Dit in tegenstelling tot het aantal inwoners van 

Hoornsterzwaag en Jubbega. Om het ledenaantal op peil te houden, worden clinics georganiseerd en 

tevens worden op de scholen, in samenwerking met de buursportcoaches, een aantal proeflessen 

gegeven, waarna 3 gratis proeflessen gevolgd kunnen worden. 

Grafische weergave bewonersaantal Hoornsterzwaag en Jubbega  

 

 

 

 

 

 

 

Grafische weergave ledenverloop KF Op ‘e Grins 

 

 

 

 

 



 
 

 BELEIDSPLAN KF OP ‘E GRINS JOBBEGEA/HOARNSTERSWEACH 

PAGINA 6 VAN 9 

PAGIN 

4.1 Trainingen 
Groepsgrote bij de trainingen ligt tussen 4-8 personen.  

 

Om een goed lopende training te verzorgen is het noodzakelijk dat er regelmatig jeugdtrainers 

worden opgeleid en/of worden bijgeschoold. Hiervoor zijn diverse cursussen van de KNKB 

beschikbaar. De kosten hiervan worden door de vereniging betaald. Dit heeft als doel om de 

kwaliteit, doelstelling en het plezier te kunnen waarborgen voor nu en naar de toekomst.  

 

Kinderen die op 1 januari in groep 3 of in een hogere groep zitten van de basisschool mogen 

meedoen met het jeugdkaatsen en kunnen na 3 proeftrainingen lid worden van de vereniging. De 

trainingen vinden plaats van mei tot september. Het trainingsschema is weergeven in onderstaande 

tabel. 

De peildatum voor de verschillende leeftijdscategorieën is 1 januari van elk jaar. Dit is conform het 

KNKB-reglement. In de leeftijd van 15-16 jaar heeft de jeugd de mogelijkheid om de competitie mee 

te spelen met de senioren. Dit is echter een richtlijn. Jaarlijks wordt voor de kinderen in deze leeftijd, 

op basis van sociale aspecten en niveau een advies opgesteld, door het jeugdbestuur, voor deze 

kinderen. Het hoofdbestuur bekrachtigt het advies wel of niet. Deze vaststelling vindt jaarlijks plaats. 

In onderstaande tabel staat de verdeling per categorieën en de trainingsdagen per categorie.  

Leeftijd (peildatum 

1 jan) 

Training Competitie Wedstrijden Trainingsschema 

Kabouters 6 - 7 jaar 

Welpen 8 - 9 jaar 

Pupillen 10 - 11 jaar 

Schooljeugd 12 – 13 

jaar 

Jeugd 

Jeugd 

Jeugd 

Junioren 

- 

- 

Jeugd 

Junioren 

Jeugd 

Jeugd 

Jeugd 

Junioren 

 Maandag avond 

 Maandagavond 

 Maandagavond 

 Maandagavond &                         

vrijdagavond 

Jongens 14-16 jaar

    

Meisjes 14 - 16 jaar 

Junioren Senioren heren  

   

Senioren dames 

Junioren of Senioren 

heren 

Junioren of Senioren 

dames 

Vrijdagavond & 

woensdagavond 

Vrijdagavond & 

Maandagavond 

> 16 jaar heren Senioren 

heren 

Senioren heren Senioren heren Woensdagavond 

> 16 jaar heren Senioren 

dames 

Senioren dames Senioren dames Maandagavond 
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zonder criteria 

  

met criteria 

 

4.2 Trainingsniveaus  
Bij de trainingen gaan we uit van de drie te onderscheiden niveaus:  

 Verenigingsniveau  

 Regioniveau  

 KNKB-niveau  

Deze drie niveaus hebben ieder een aparte aanpak nodig om de gewenste resultaten te behalen. Op 

deze niveaus zijn daarvoor drie elementen nodig, te weten:  

 Selectie 

 Training 

 Begeleiding.  

Het niveau van de kaatser wordt beoordeeld door het jeugdbestuur in samenwerking met de 

trainers.  

Dit niveau wordt vastgesteld aan de hand van wedstrijden, trainingen en ontwikkeling in de 

afgelopen jaren. 

Aan de hand van het niveau van de kaatser wordt bepaald of hij/zij de opstap kan maken van 

ledenkaatser naar regio-kaatser of van regio-kaatser naar KNKB-kaatser. Dit gebeurt alleen bij de 

welpen/pupillen en bij de schooljeugd. Voor de overige categorieën heeft deze toetsing geen zin.  

1 KNKB-kaatser  

De KNKB organiseert ieder jaar wedstrijden voor alle categorieën. Deze wedstrijden zijn bedoeld voor 

de kaatsers die aan een bepaalde minimumeis van opslaan voldoen. Om deel te mogen nemen aan 

de KNKB -wedstrijden moet een 

jeugdlid aan de opslagafstanden 

voldoen zoals beschreven in het KNKB-

reglement. (A en B niveau). 

2 Regio-kaatser  

Voor jeugdkaatsers die (nog) niet aan 

KNKB-wedstrijden kunnen deelnemen, 

worden ieder jaar regiowedstrijden in 

de regio georganiseerd. Deze vorm van 

kaatsen biedt aan veel jeugdleden de 

mogelijkheid om buiten de eigen vereniging toch in wedstrijdverband te kunnen kaatsen. De 

kaatsverenigingen van de bijbehorende regio organiseren ieder een wedstrijd per jaar. Om deel te 

mogen nemen aan de regiowedstrijden moet een jeugdlid aan de opslagafstanden voldoen zoals 

beschreven in het KNKB-reglement. (C en D niveau) 

3 Verenigingskaatser  

Ieder jaar organiseert het bestuur minimaal 4 ledenpartijen. Behalve voor de regio- en KNKB-kaatsers 

zijn deze partijen ook bedoeld voor jeugdkaatsers die (nog) niet aan Regio- en KNKB-wedstrijden 

kunnen deelnemen. Op deze manier kunnen deze jeugdleden binnen de eigen vereniging toch in 

wedstrijdverband kaatsen.  

Topper

KNKB 
kaatser

Regio kaatser

Leden kaatser

Beginner
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Voor de vereningskaatser zijn de opslagafstanden richtlijnen, het is geen directe eis. 

4.3 Taken trainer  
Elke leeftijdscategorie krijgt training van gediplomeerde trainers. 

Leden krijgen de kans om trainer te worden. De kosten voor deze opleiding, gegeven door de KNKB, 

worden door de vereniging betaald. Het doel is 2-ledig. Door het opleiden van eigen jeugdleden tot 

trainers binden we de leden aan onze vereniging. Tevens zorgen we door dit beleid dat de trainers 

een prima opleidingsniveau hebben om kwalitatief goed trainingen te kunnen verzorgen. 

Taken trainer  

 Bijhouden presentielijst en ‘wel/niet’ afmelden.  

 Op de eerste training het niveau per speler beoordelen: dus 0-meting.  

 Aangeven wat het doel is.  

 Inventariseren bij de kaatsers welke verbeterpunten ze zelf zien.  

 Na ± 5 trainingen een tussenbalans opmaken.  

 Aan het eind van het seizoen het behaalde niveau aangeven (de score).  

 De ballen voor en na de training tellen.  

 Het gebruikte materiaal weer op de juiste manier opruimen.  

 Bij verhindering van de trainer (ziekte etc.) regelt een aangewezenbestuurslid een vervanger.  

 Bij verhindering dient het jeugdlid zich af te (doen) melden bij de trainer of een aangewezen 

bestuurslid.  

 

4.4 Wedstrijdaanbod 

Het wedstrijdaanbod is verdeeld per niveau en categorie 

Soort   
  

Frequentie 
 

Doelgroep 
 

Niveau 

Ledenpartijen 5 per jaar 
 

Jeugd- en 
senioren leden 

Recreatie niveau 

Regiowedstrijden Wekelijks aanbod Jeugd- en 
senioren leden 

Amateur niveau 

KNKB wedstrijden Wekelijks aanbod 
 

Jeugd- en 
senioren leden 

Top niveau 

 

De regiowedstrijden worden in de regio Mid-Fryslân verkaatst. Hier zijn 24 verenigingen bij 

aangesloten. Elke week organiseert een andere vereniging een regio wedstrijd. Deze agenda wordt 

gezamenlijk in oktober van elk jaar vastgesteld.  

KF op ‘e Grins organiseert 1 regiowedstrijd voor de senioren en 1 regiowedstrijd voor de jeugd. 

De KNKB- wedstrijden worden toegewezen door de KNKB. Elke vereniging organiseert minimaal 1 

KNKB wedstrijd. KF Op’e Grins organiseert 1 KNKB wedstrijd voor de jeugd. De seniorenwedstrijden 

zijn toegekend aan de andere verenigingen. 

 



 
 

 BELEIDSPLAN KF OP ‘E GRINS JOBBEGEA/HOARNSTERSWEACH 

PAGINA 9 VAN 9 

PAGIN 

5 Regelementen 
Er wordt gekaatst volgens het regelement van de KNKB. 

6 Financieel beleid 
De penningmeester stelt aan het begin van het jaar een begroting op. Deze begroting wordt op basis 

van input van de diverse commissies en besturen opgesteld en goedgekeurd door het hoofdbestuur. 

De begroting wordt jaarlijks op de ALV gepresenteerd aan de leden. 

Het resultaat wordt toegevoegd aan de reserve. De vereniging streeft ernaar om minimaal 15% van 

de begroting als reserve te hebben. Een deel van het resultaat wordt gebruikt als reservering voor de 

aanschaf van duurdere materialen, één van de reserveringen betreft de aanschaf van een 

kaatscanon. 

Inkomsten worden gegenereerd uit de gift van sponsoren, vrijwillige bijdragen en contributie. 

6.1 Contributiebeleid 
De contributie wordt op een laag niveau gehouden om de toegankelijkheid te vergroten. De 

contributie is in overeenstemming met diverse omliggende kaatsverenigingen. 

 

 

Trainingsavond voor de jeugd 

 


