MEERJARENBELEIDSPLAN 2019-2023
KAATSEN IN YSBRECHTUM EN TSJALHUZUM
YN ‘E FLECHT OF MET STUIT
OP HERHALING!

Ysbrechtum, februari 2019

INHOUD
1.

2.

Inleiding .............................................................................................................................. 3
1.1

Aanleiding en doel van dit beleidsplan........................................................................ 3

1.2

Organisatie en accommodatie ...................................................................................... 3

‘Het huidige en gewenste gezicht’ van de vereniging ........................................................ 5
2.1

Het huidige gezicht ...................................................................................................... 5

2.2

Terugblik beleidsplan 2014-2018 ............................................................................... 5

2.2.1

Doelen 2014-2018 ................................................................................................ 5

2.2.2 Concrete doelstelling ................................................................................................. 6
2.3

Wenselijk ..................................................................................................................... 7

3.

Sterke en zwakke punten..................................................................................................... 8

4.

Koers en missie van de vereniging ..................................................................................... 9

5.

Doelen 2019-2023 ............................................................................................................. 10

6.

Concrete doelstellingen 5 jarenplan .................................................................................. 11

Ysbrechtum, februari 2019

1.

INLEIDING

1.1

AANLEIDING EN DOEL VAN DIT BELEIDSPLAN

In het jaar 2018 bestond de kaatsvereniging 45 jaar. Dit is gevierd door bij alle
partijen wat feestelijks te doen. Denk bijvoorbeeld aan de haring bij de Abbink
Partij, borrelhapjes bij de Doarpswinkel Greidanus Partij, autodrop bij de Wander
Partij, cocktails bij MidZomerPartij en een feestelijke afsluitende BBQ bij de
Tikkeltje Eigenwij(s)ze Livera Partij. We richten ons nu op de komende jaren,
zodat we goed voorbereid naar het gouden jubileumjaar van de vereniging
kunnen gaan.
Omdat het vorige beleidsplan voor de jaren 2014-2018 bepaald is, wil het
bestuur dit een update geven richting het beleidsplan 2019-2023.

1.2

ORGANISATIE EN ACCOMMODATIE

Kaatsvereniging Yn ‘e Flecht is een kaatsclub met momenteel 135 leden. Het
inwonersaantal van Ysbrechtum is in de afgelopen jaren licht gestegen. Dit valt te
verklaren door de uitbreiding van het dorp met de Râne;
2002

665 inwoners

2004

654 inwoners

2014

640 inwoners

2017

690 inwoners

Wat betreft ons ledenaantal zijn we aan het krimpen. Het huidige ledenaantal is
135 t.o.v. 144 leden in 2014. De leeftijdsopbouw is in 4 jaar tijd veranderd naar;
2018

2014

>50 jaar

27 leden

> 50 jaar

33 leden

>40-50 jaar

18 leden

>40-50 jaar

19 leden

>30-40 jaar

7 leden

>30-40 jaar

13 leden

>20-30 jaar

26 leden

>20-30 jaar

12 leden

>10-20 jaar

43 leden

>10-20 jaar

41 leden

<10 jaar

14 leden
---------------135 leden
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<10 jaar

26 leden
----------------144 leden

Uit bovenstaande cijfers blijkt dat het ledenaantal gestaag daalt. Hierbij kan worden
opgemerkt dat de grootste daling is te signaleren bij de jeugd onder de 10 jaar. De
volwassenen vanaf 20+ zijn over de gehele breedte stabiel gebleven. Daarnaast is
hierbij de kanttekening te plaatsen dat “Freonen Fan” nieuw leven is ingeblazen
waardoor een aantal leden is ‘verdwenen’ en het aantal ‘stipers’ is toegenomen. Dit
zou, indien wij deze opzet zo doorvoeren, dus een vertekend beeld kunnen geven.
Het bestuur anno 2019 bestaat uit 6 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 kaatsvereniging Yn ‘e Flecht een vrijwilligersorganisatie is, hebben we te
maken met allemaal liefhebbers van de kaatssport die zich belangeloos inzetten voor
de vereniging. Zonder o.a. deze perkleggers, partuursamenstellers, bestuursleden,
trainers, scheidsrechters, koffie-/broodjes-/soepverzorgers, telegrafisten,
aanmerkers, lijstbijhouders, prijsregelaars en -uitdelers, veldopruimers,
jeugdbegeleiders, commissieleden, toeschouwers en natuurlijk de schoonmaakploeg
zou deze kaatsvereniging niet als een dijk staan.
Ysbrechtum heeft één van de mooiste kaatsaccommodaties van Fryslân. Een knus en
centraal gelegen veld, goede kleedgelegenheid, een gezellig terras en een dorpshuis
waar vrijwel alles verkrijgbaar en mogelijk is. Parkeergelegenheid is er voldoende en
opslag en bereikbaarheid van de materialen zijn ook goed voor elkaar.
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2.

‘HET HUIDIGE EN GEWENSTE GEZICHT’ VAN DE VERENIGING

2.1

HET HUIDIGE GEZICHT

Yn ‘e Flecht is nog steeds één van de grootste verenigingen in het dorp. Door het
uitgebreide speelschema is er ‘s zomers veel activiteit op het sportveld. Ook het
gezellige karakter van het kaatsen brengt veel toeschouwers met zich mee. Het
hoogtepunt van het kaatsjaar is altijd de Kermispartij met de dorpsfeesten,
waarbij ook allemaal oud-spelers/dorpsgenoten weer voor de hoogste eer gaan.
Het ledenaantal loopt ook in onze vereniging iets terug al is er hard gewerkt aan
het werven van nieuwe leden. Het kaatsen leeft helaas niet meer zo als vroeger.
Door het aantrekken van de schoolkinderen en door het invoeren van de regel
dat men één ledenpartij als zijnde niet-lid mag meedoen zijn er toch nieuwe
leden aangetrokken. Dit willen we natuurlijk continueren en vasthouden.

2.2

TERUGBLIK

BELEIDSPLAN 2014-2018

Om een juiste invulling te kunnen geven aan de update van het huidige beleidsplan
dienen de doelstellingen van het huidige plan eerst onder de loep genomen te
worden. Dit zal geschieden middels het bespreken van de doelen uit hoofdstuk 5 van
het voorgaande plan. Ook zal er middels een korte opsomming van de vijf concrete
doelstellingen uit het voorgaande plan gereflecteerd worden op de afgelopen jaren.

2.2.1 DOELEN 2014-2018
In de doelen van 2014-2018 wordt de winteractiviteit aangehaald om het
organiseren ervan te continueren. Dit is de afgelopen jaren met succes
bewerkstelligd. Echter dient hierbij wel opgemerkt te worden dat het de laatste jaren
steeds lastiger wordt om een activiteitencommissie samen te stellen waardoor het
bestuur genoodzaakt is om de organisatie van deze activiteit zelf op zich te nemen.
Ook het aanbrengen van variatie binnen het kaatsprogramma wordt aangehaald
binnen de doelen. Hieraan wordt nog steeds gehoor gegeven middels het
organiseren van de Alternatieve partij en sinds kort de kind-ouder partij. Echter blijft
de kanttekening wel van kracht dat de animo voor de reguliere partijen groter is dan
voor de hierboven genoemde partijen.
Tevens was de vaart in de partijen houden een aandachtspunt in het voorgaande
beleidsplan. Echter blijkt dit lastig te bewerkstelligen mede doordat de partijen vaak
aan elkaar gewaagd zijn. Hierdoor kunnen deze langer duren dan normaal waardoor
de junioren alsnog lang moesten wachten op de prijsuitreiking. Hierop is
ingesprongen door de jeugd later te laten beginnen, respectievelijk om 13:00 (jeugd
A) en 14:00 (jeugd B).
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Een ander punt uit het voorgaande beleidsplan is het enthousiasmeren van de jeugd
voor het Federatiekaatsen. Echter blijkt dit net als voorgaande jaren zeer lastig te
zijn om te bewerkstelligen waardoor er sinds het voorgaande beleidsplan weinig
progressie op is geboekt.
Wel zijn de banden met de kaatsvereniging uit Sneek reeds aanwezig middels
twee uitwisselingspartijen. Hierbij dient wel als kanttekening opgemerkt te worden
dat de animo vanuit beide vereniging voor de uitwisseling op meer deelname mag
rekenen.
Tot slot wordt nog steeds jaarlijks de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt om zo
de waardering vanuit de club aan de vrijwilligers te tonen. Want zonder vrijwilligers
is er natuurlijk geen vereniging.

2.2.2 CONCRETE DOELSTELLING
1. Een gekwalificeerde trainer aantrekken voor zowel de jeugd als voor de senioren:
De betreffende doelstelling was in eerste instantie bewerkstelligd door het
aantrekken van een jeugd trainer die circa 3 jaar training heeft gegeven. Jammer
genoeg is dit met de ingang van het seizoen 2019 niet meer het geval waardoor er
gezocht dient te worden naar een oplossing. Het is lastig gebleken om trainers van
buiten de club aan te trekken. Dit blijft een doorlopend actiepunt. Wat betreft het
aantrekken van een gekwalificeerde trainer voor de senioren is de doelstelling niet
behaald, de nadruk is gelegd op het vinden van een jeugdtrainer eerst. De
volwassenentraining is intern opgelost.
2.

Stimuleren en ontwikkelen van de jeugd:

Zoals iedere vereniging proberen we de jeugd zoveel mogelijk te stimuleren om ook
vooral buiten de vereniging te kaatsen. Dit blijft echter lastig, zoals al reeds
aangegeven in hoofdstuk 2.2.1. Ook in de ontwikkeling van de jeugd is geïnvesteerd
door een gekwalificeerde trainer van buiten de vereniging aan te trekken en eigen
trainers op te leiden d.m.v. het aanbieden van trainerscursussen bij de KNKB. Echter
blijft het een doel dat continu aandacht vereist mede doordat het stimuleren en
ontwikkelen van de jeugd nooit stopt. Ook zijn de wekelijkse competitieavonden een
mogelijkheid om het kaatsspel verder onder de knie te krijgen/houden.
3.

Niveau vaststellen/aangeven

Aan het vaststellen van het niveau is ruimschoots aandacht besteed. Dit is ingebed in
de trainingen middels de gele-, blauwe en groene kaarten. Wel mag er vanaf heden
pas voor de groene kaart gekaatst worden wanneer men minimaal 3
Federatiepartijen heeft gekaatst. Dit ter stimulans om ook buiten het dorp te gaan
kaatsen.
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4.

Werven nieuwe leden:

Dit blijft een constant proces waarmee wordt doorgegaan. Zo zijn de laatste jaren de
contacten met de Epemaskoalle aangehaald om nieuwe jeugdleden te werven. Zo
ondersteunt de club bijvoorbeeld bij het organiseren van de Epemaskoallepartij, waar
de kinderen van de groepen 5/6 en 7/8 in wedstrijdverband een middag kaatsen.
Verder zijn volwassentrainingen opgestart waaraan een ieder kan meedoen zodat
ook nieuwe senioren-leden gemakkelijk de kneepjes onder de knie kunnen krijgen.
5.

Herziening van de klasse indeling

De betreffende doelstelling is behaald middels het opnieuw indelen van de klassen in
een A en B klasse. Uit de gespeelde partijen is gebleken dat deze opzet werkt.
6.

Opzetten van een wintertraining

Dit is in de afgelopen jaren driemaal georganiseerd met éénmalig een tussenpose
van een jaar. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de betreffende doelstelling is
behaald.
7.

Sociale interne aspecten

Het bestuur is van mening dat de aspecten benoemd in het voorgaande beleidsplan
worden nagestreefd waardoor er een goede sfeer heerst binnen de vereniging.
Hierdoor kan er gesteld worden dat het doel behaald is.
8.

Financiën

De vereniging is nog steeds gezond en de financiële positie van de vereniging is
stabiel gebleven. Dit is mede te danken aan de “Jeugd sponsor actie” van Poiesz
supermarkten waar we ieder jaar weer gehaaid op zijn. Verder wordt op dit vlak ook
aandacht besteed door een wederopstanding van de “Freonen fan”. Tot slot
organiseren we ieder jaar een Hyacintenactie die ook altijd een leuke bijdrage levert
aan de financiën.

2.3

WENSELIJK

Natuurlijk moet het ledenaantal stabiel blijven c.q. verhoogd worden. Naast actief
nieuwe leden aan proberen te trekken moeten we echter ook zorgen dat de
huidige leden het dusdanig naar hun zin hebben dat ze bij onze vereniging willen
blijven. Laagdrempeligheid is hierbij heel belangrijk. Iedereen die wil kaatsen,
moet kunnen kaatsen! In het dorp moeten jong en oud elkaar treffen in het hart
van het dorp.
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3.

STERKE EN ZWAKKE PUNTEN
Al jaren laat Yn ‘e Flecht zien dat het een actieve, stabiele vereniging is. Ook het
vieren van jubilea geeft een belangrijk verenigingsgevoel. Het 40-jarig bestaan
van de vereniging is met de even oude Abbink Partij dan ook groots gevierd. Ook
het meegaan met de tijd via Facebook en andere Social Media, wedstrijd- en
activiteiten verslagen en accuraat email verkeer naar de leden toe is goed op de
rit. Ook vanuit de leden is er veel betrokkenheid waardoor het reilen en zeilen van
de vereniging al jarenlang vloeiend verloopt met prima accommodatie. Door het
relatief lage lidmaatschapsgeld is de vereniging voor iedereen toegankelijk. Wel
zien we dat het ledenaantal wat terug loopt, wat natuurlijk zorgelijk is. Het
streven is het ledenaantal in ieder geval stabiel te houden al is het wenselijk dit te
verhogen.
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4.

KOERS EN MISSIE VAN DE VERENIGING

Yn ‘e Flecht is een kaatsvereniging. Het beoefenen en stimuleren van de kaatssport
is en blijft het doel van de club. Binnen dat kader wil Yn ‘e Flecht voor zoveel
mogelijk kaatsers wat betekenen, waarbij de club ook al het aanwezige talent de
kans geven zicht te ontplooien.
Tevens blijft het een doel om de financiële positie van de vereniging gezond te
houden, hetgeen de afgelopen jaren goed verloopt. Hierdoor kunnen we de
contributie laag houden en wordt de kaatssport laagdrempelig gehouden.
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5.

DOELEN 2019-2023

In bestaand jaarplan 2014-2018 staan een aantal ambities die al uitgerold zijn en
een aantal die al terugkerend van karakter zijn. Ook zijn er een aantal die nog steeds
moeilijk haalbaar zijn en dus op de wensenlijst blijven staan.
Het organiseren van de winteractiviteit is een doel dat blijft staan zodat de leden ook
in de winter een keer bij elkaar komen en worden vermaakt door spelletjes en
andere gezelligheid. Gezelligheid is en blijft belangrijk binnen de vereniging. Wel blijft
het een wens dat de betreffende activiteit jaarlijks wordt georganiseerd door een
activiteitencommissie. De activiteit blijft door de vereniging gefinancierd.
Ook wordt er wederom gestreefd naar een gevarieerd kaatsprogramma. Hiervoor is,
zoals in hoofdstuk 2.2.1 reeds benoemd, de afgelopen jaren al een en ander
georganiseerd. Hiermee willen we graag doorgaan, ondanks dat de animo voor de
betreffende partijen kleiner is dan voor de reguliere. Verder worden alle partijen op
dezelfde wijze aangekondigd op de borden bij de invalswegen van het dorp en via de
elektronische snelweg middels email, Facebook en de website.
De vaart in de partijen houden blijft een aandachtspunt. Dit blijft echter naar alle
waarschijnlijkheid een eeuwige wens omdat het zich lastig laat sturen. Hierop is wel,
zoals beschreven in hoofdstuk 2.2.1, voor wat betreft de jeugd reeds op ingespeeld
als het gaat om aanvangstijden. Wel blijft het streven om rond 17:00 uur de
prijsuitreiking te houden.
Zoals eerder benoemd blijft het moeilijk om de jeugd te enthousiasmeren voor het
Federatiekaatsen. Dit komt heel moeizaam van de grond. Dit blijft ook in dit
beleidsplan een aandachtspunt, al ligt nu het accent ook op de ouders. Ook het
kaatsen met andere verenigingen uit de omgeving komt gestaag uit de grond.
Verder zal het uitwisselingsprogramma met de Sneekers worden doorgezet in 2019.
Zoals in hoofdstuk 2.2.1 aangegeven, wordt er nog steeds ieder jaar een vrijwilliger
van het jaar bekend gemaakt en in het zonnetje gezet. Dit om als vereniging onze
waardering aan de vrijwilligers te tonen. Dit zal jaarlijks gecontinueerd worden.
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6.

CONCRETE DOELSTELLINGEN 5 JARENPLAN

Nog steeds kan kaatsvereniging Yn ‘e Flecht niet in één keer van de begane grond op
de zolder stappen. Reeds genoemde en onderstaande voornemens zullen de nodige
tijd en energie kosten. Een aantal doelstellingen uit voorgaand beleidsplan zullen nu
genoemd worden, maar zullen ook in dit beleidsplan nog gelden. Dit bestuur richt
zijn pijlen voornamelijk op trainingen, op de jeugd en op bestaande leden.
1. Een gekwalificeerde trainer aantrekken voor zowel de jeugd als voor de

senioren.
Door het wegvallen van de aangetrokken trainer blijft dit ook wederom een
aandachtspunt. Omdat is gebleken dat er vanuit de leden behoefte aan een
externe trainer is en het steeds lastiger wordt om de trainingen rond te krijgen
met “eigen” trainers, blijft hulp van buitenaf wenselijk.
2. Het stimuleren en ontwikkelen van de jeugd.
Het stimuleren en ontwikkelen van de jeugd zal door goede trainingen en
stimuleren van wedstrijddeelname grote aandacht hebben. Hiervoor willen we
een gekwalificeerde trainer aantrekken, zodat er ook op professionelere wijze
kan worden getraind. De stimulering hiervan zal ook voornamelijk door en via
de ouders moeten gebeuren. We hopen in de komende jaren parturen te
kunnen afvaardigen naar Federatie partijen en indien mogelijk KNKB partijen,
zoals NK’s. In eerste instantie zullen de jeugdleden door interne trainers
worden getraind en, indien mogelijk, worden ondersteund door een
gekwalificeerde trainer. Overige jeugd zal gemotiveerd worden om aan andere
partijen deel te nemen om wedstrijdervaring op te doen, wat ook weer een
stimulans kan zijn.
3. Werven van nieuwe leden.
Het werven van nieuwe leden blijft een speerpunt. Hieraan zal worden
gewerkt door het behouden van nauwe contacten met de Epemaskoalle, om
daarmee ook de Sneeker kinderen te enthousiasmeren voor het kaatsen.
Verder blijven we nieuwe inwoners van Ysbrechtum het jaarboekje
overhandigen. Ook blijft er door het opstarten van een volwassen training een
lage drempel voor het leren van de sport voor potentiele nieuwe seniorenleden. Tot slot proberen we de ouders van kinderen aan onze vereniging te
binden middels het organiseren van een ouder-kind partij.
4. Opzetten van een wintertraining en wall ball compentitie.
Hiervoor klinkt altijd interesse maar bij de werkelijke opgave geeft niemand
gehoor, waarbij het zich vooral uit in de opgave van de jeugd. Ter stimulatie
wil de kaatsvereniging een deel van de kosten van de zaalhuur voor zijn
rekening nemen. De trainingen worden verzorgd door eigen trainers en vinden
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plaats in de nieuwe gymzaal van de Sinne te Sneek, onder het motto;
“Kaatsen is niet alleen een zomersport!” Verder zijn we de laatste twee jaren
gestart met het opzetten van een vrijblijvende wall-ball competitie waarin er
op zondagmiddag wordt gestreden om de eer in het dorpshuis.

5. Ouders van de jeugd betrekken bij de vereniging
We willen de ouders van de jeugd verder betrekken bij de vereniging zodat er
niet altijd teruggevallen hoeft te worden op dezelfde mensen tijdens
wedstrijden. Hiervoor zijn nog ideeën in ontwikkeling, er wordt hierbij
bijvoorbeeld gedacht aan een voorlichtingsavond zodat de ouders die niet
bekend zijn met de spelregels zich hierin kunnen verdiepen. Hiermee hopen
we in ieder geval deze drempel weg te nemen mocht dit het onderliggende
probleem zijn.

Het bestuur is van oordeel dat na afloop van ieder seizoen in de
najaarsvergadering de evaluatie en actualisatie van het beleidsplan aan de
orde moet worden gesteld. Wat is er werkelijk terechtgekomen van
bovengenoemde actiepunten, wat is niet gerealiseerd en wat is de oorzaak
hiervan. Tevens kunnen dan de actiepunten voor het nieuwe seizoen worden
geformuleerd zodat ze in de voorjaarsvergadering definitief kunnen worden
gemaakt. Zo blijft het beleidsplan actief en up-to-date. Als het nodig is kan het
beleidsplan uiteraard tussentijds worden gewijzigd.

Ysbrechtum, maart 2019
Bestuur Kaatsvereniging Yn ‘e Flecht
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