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In elke gemeente waar 
projecten Sportoriëntatie en
Keuze (SOK) worden 
georganiseerd bieden lokale 
kaatsverenigingen een 
sportkennismakingsaanbod. 

(plaatje vergadersituatie en plaatje screendump sportpanel)
Deze aanvraag in het kader van de regeling Breedtesportimpuls 

is tot stand gekomen door de inzet van vele enthousiaste en
betrokken kaatsers en kaatsbestuurders. De volgende werkvormen
zijn gebruikt: werkgroep, discussiebijeenkomst, internet (screen-

dump sportpanel.nl), discussieforum op de homepage 

(voorkant rapport)
Het actuele marktonderzoek 

“Tijd voor Kaatsen”, heeft geresulteerd in
een groot aantal concrete actiepunten voor
het bestuur en de verenigingsconsulenten. 

De KNKB heeft ruim 
15.000 leden, vermoedelijk
spelen minimaal het dubbele
aantal mensen minimaal één
keer per jaar het kaatsspel.

Verenigingsondersteuning, 
de verenigingsconsulenten 

bezoeken jaarlijks alle 
kaatsverenigingen om samen

met het bestuur van de 
kaatsvereniging te overleggen

welke verbeterpunten per 
vereniging aangepakt worden.

Bij 30% van de kaats-
verenigingen lopen advies- 
en ondersteuningstrajecten

gericht op het verbeteren van
het functioneren van de 

vereniging. De verenigings-
consulenten organiseren drie

keer per jaar een thema-
bijeenkomst in de eigen regio. 

Professionele ondersteuning, drie fulltime kaatsconsulenten
organiseren informatieavonden voor ouders 

Samen met de docenten
lichamelijke opvoeding 

worden clinics en 
schoolkaatstoernooien 

georganiseerd. 



Promotie kaatsen 
buiten Friesland; in de 

(studenten)steden worden
kaats-demonstraties en 

wedstrijden georganiseerd. 

Intensivering communicatie

Kaatspromotie, in
samenwerking met 
de VVV’s zijn 
zogenaamde Friese
arrangementen
samengesteld waarin
mensen een bezoek
brengen aan het 
kaatsmuseum, een
kaatstraining volgen
en aansluitend lekker
dineren. Onderdeel
van deze arrange-
menten zijn tevens
kennismaking met 
het skûtsjesilen en
het fierljeppen. 

Aanvraag Breedtesport
Impuls

Kansen voor kaatsen!

Kansen voor kaatsen! Aanvraag in het kader van de regeling 
Breedtesport Impuls van het Ministerie van VWS

2003-2008



De Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) is een enthousiaste nationale sportbond die
haar diensten vooralsnog voornamelijk aanbiedt in Friesland. De kaatssport is een sport voor
mannen en vrouwen, jongens en meisjes, geoefenden en minder geoefenden. Kaatsen is in
diverse vormen te spelen. De Friese variant van het kaatsen wordt in Nederland het meest
gespeeld. Daarnaast worden de varianten muurkaatsen, pelote en Europees Spel gespeeld. 
De KNKB heeft ruim 15.000 leden, vermoedelijk spelen minimaal het dubbele aantal mensen
minimaal één keer per jaar het kaatsspel.

De KNKB heeft de laatste vijf jaar gewerkt aan een
verdere professionalisering van het bondsbureau.
Naast de reguliere werkzaamheden voortkomend uit
het organiseren van kaatswedstrijden functioneert het
bondsbureau steeds vaker als servicegerichte organi-
satie die dienstverlenend opereert naar kaatsver-
enigingen, federaties en kaatsers. Met de benoeming
van een achttal parttime verenigingsconsulenten en
een medewerkster kaatsstimulering heeft verenigings-
ondersteuning extra aandacht gekregen. Om kaats-
verenigingen te helpen gezond en vitaal te blijven is
extra budget en menskracht noodzakelijk. De KNKB
onderschrijft het gedachtegoed van de regeling
Breedtesportimpuls en heeft haar plannen verwoord in
deze projectaanvraag. In deze projectaanvraag staat
de breedtesport centraal. De projecten moeten leiden
tot sterke, maatschappelijk betrokken kaatsverenigin-
gen die zich inzetten voor iedereen die geïnteresseerd
is in het kaatsen en de kaatssport.

Proces
Deze aanvraag in het kader van de regeling Breedte-
sportimpuls is tot stand gekomen door de inzet van
vele enthousiaste en betrokken kaatsers en kaats-
bestuurders. Onder leiding van het bondsbureau van
de KNKB is een werkgroep samengesteld die twee-
maal bijeen is geweest. Daarnaast heeft er in mei
2002 een discussiebijeenkomst plaatsgevonden, waar-
bij bestuurders van kaatsverenigingen en medewer-
kers van het bureau oplossingen bespraken voor de
knelpunten uit de praktijk. Ook andere kaatsbestuur-
ders zijn in de gelegenheid gesteld mee te denken
over de toekomst van het kaatsen en de kaatssport.
Via een persoonlijke e-mail zijn relaties van de KNKB
uitgenodigd om op het internet een veertiental vragen
te beantwoorden, 37 bestuurders maakten van deze
gelegenheid gebruik. Tenslotte is via het discussie-
forum op de homepage van de KNKB gebruik 
gemaakt om te reageren op een vijftal stellingen. 
De discussie gaf goed inzicht in verwachtingen van
kaatsers en bestuurders. Deze interactieve wijze van
contact met de achterban leverde snel en efficiënt de
benodigde informatie op en lijkt derhalve een commu-
nicatiemiddel dat de KNKB vaker zal willen inzetten.
Met recht kan worden gesproken van een breed
gedragen subsidieaanvraag die tot stand gekomen is
door de inzet van vele kaatsdeskundigen uit bestuur
en praktijk.

1. Inleiding



2. Resultaten voorgaand beleid

Deze professionals zijn erin geslaagd de organisatie
te versterken. Veel knelpunten konden worden opge-
lost. De volgende uitdaging nu is om het functione-
ren van de federaties en kaatsverenigingen verder te
gaan verbeteren. Hiervoor zijn meer acties nodig.
Een eerste stap is al gezet door een achttal vereni-
gingsconsulenten te benoemen die samen met ver-
enigingsbestuurders de organisatie van verenigingen
versterken. Deze verenigingsconsulenten vormen
een uiterst belangrijke schakel tussen hoofdbestuur
en kaatsvereniging.

Het huidig beleidsplan breedtesport “Slagkracht op
maat” loopt tot en met 2003. Naast een duidelijk
visie is in 1999 een drietal doelstellingen geformu-
leerd:
- de kaatssport verwerft zich een duidelijke en her-

kenbare plaats binnen de Nederlandse sport
- kaatsen blijft eerste keuze voor jeugd in het ka-

tsgebied
- verwevenheid met de Friese cultuur en tradities

blijft gewaarborgd.

Belangrijke bron voor het toetsen van het functione-
ren van kaatsverenigingen is het actuele markt-
onderzoek “Tijd voor Kaatsen”, verschenen in het
najaar van 2001. Dit marktonderzoek heeft geresul-
teerd in een groot aantal concrete actiepunten voor
het bestuur en de verenigingsconsulenten. Op dit
moment beschikt de KNKB over onvoldoende mens-
kracht om alle actiepunten daadkrachtig uit te voe-
ren; extra budget hiervoor is gewenst. De vereni-
gingsconsulenten hebben naast hun reguliere werk
te weinig mogelijkheden kaatsverenigingen extra te
ondersteunen; ze worden zwaar belast. Een professi-
onaliseringsslag is wenselijk.

Komend seizoen (2002-2003) wordt het beleid geë-
valueerd en wordt een nieuw meerjarenbeleidsplan
opgesteld voor de periode tot 2008. Bij het opstel-
len van deze aanvraag is zorgvuldig gekeken naar de
gevoerde beleidsacties tot nu toe. In alle contacten
met bestuur, bureau, verenigings- en federatiebe-
stuurders is goed gekeken naar de effecten van
acties en mogelijke verbeterpunten. Alle in deze
aanvraag voorgenomen doelstellingen en acties
komen dan ook voort uit deze continue kritische
zelfreflectie. Bovendien staat de gekozen werkwijze
(veel interactie met bestuurders en kaatsers) voor
een aan de praktijk getoetste aanvraag. De gelden
die in het kader van de regeling Breedtesportimpuls
worden gevraagd, worden dan ook gebruikt om gere-
zen knelpunten aan te pakken en beleidsacties te
kunnen intensiveren.

Tevens is continu kritisch gekeken naar de vraag
van (lokale) overheden om de maatschappelijke
waarde van de kaatsverenigingen hoog te houden.
Bij elk project is gekeken naar huidige en toekom-
stige samenwerkingspartners. De kaatsvereniging als
belangrijk sociaal ontmoetingspunt blijft daarbij het
streven. Deze aanpak zal lokaal leiden tot integrale
projecten waarbij de kaatsvereniging zich als spil in
het maatschappelijk krachtenveld bevindt. De te
verwachten differentiatie van de sport zal een over-
lap te zien geven van activiteiten die nu nog onder
de noemer sport, spel, recreatie maar ook toerisme
te duiden zijn. Hiermee zal de kaatsvereniging zich
openstellen voor veranderende vragen vanuit het
geïnteresseerde (kaats)publiek. Op dit moment zijn
niet alle kaatsverenigingen in staat om aan alle vra-
gen tegemoet te komen. De nodige knelpunten
moeten eerst worden aangepakt, daarbij wordt
uiteraard de identiteit van de kaatsvereniging niet
uit het oog verloren.

De KNKB heeft de laatste jaren de organisatie van het bondsbureau kunnen professionalise-
ren. In 1995 kreeg het bureau uitbreiding via een aangestelde directeur, de laatste drie jaar
is een medewerkster kaatsstimulering en een administratief medewerkster het team komen
versterken. Het bondsbureau in Franeker heeft momenteel een capaciteit van 3,4 fte.

De kaatsvereniging
als belangrijk 

sociaal 
ontmoetingspunt
blijft daarbij het

streven

3. Toekomstbeeld... 
...we verplaatsen ons even naar 2005

Jeugd
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. De KNKB besteedt nog meer aandacht aan het benade-
ren van de jeugd op de basisschool. In elke gemeente of samenwerkingsverband van gemeen-
ten worden in goed overleg met de ambtenaar sport van de gemeente, het onderwijs en soms
de aanwezige lokale sportraad activiteiten georganiseerd om meer kinderen met kaatsen in
aanraking te laten komen. In elke gemeente waar projecten Sportoriëntatie en Keuze (SOK)
worden georganiseerd bieden lokale kaatsverenigingen een sportkennismakingsaanbod.
Daarnaast worden op 50 scholen samen met de groepsleerkrachten korte cursussen kaatsen
gegeven. Aansluitend kunnen enthousiaste kinderen ook op het “echte veld” van de kaats-
vereniging trainen. In vrijwel alle gemeenten met vier of meer basisscholen worden jaarlijks
schoolkaatskampioenschappen georganiseerd door de lokale kaatsvereniging(en). Het kaat-
sen is terug op de schoolpleinen. Op ruim 100 basisscholen is belijning aangebracht op spe-
lterreinen en pleinen. De groepsleerkrachten geven nu veel vaker les in kaatsen in plaats van
trefbal. De activiteiten richting voortgezet onderwijs zijn uitgebreid. Samen met de docenten
lichamelijke opvoeding worden clinics en schoolkaatstoernooien georganiseerd. Meer dan
300 jongeren hebben zich naar aanleiding van deze clinics aangemeld voor een vervolgaan-
bod bij de lokale kaatsvereniging.

Professionele ondersteuning
De acht verenigingsconsulenten functioneren prima.
Nu ze meer tijd beschikbaar hebben om kaatsver-
enigingen te helpen bij de uitvoering van activitei-
ten, doen kaatsverenigingen ook vaker een beroep
op advies. Extra budget vanuit de aanvraag
Breedtesportimpuls is ingezet om drie fulltime ka-
tsconsulenten aan te stellen. Deze kaatsconsulenten
organiseren samen met federaties en verenigingen
verschillende activiteiten. Deze kaatsconsulenten
geven de kaatsvereniging tijdelijk “handjes aan het
bed” om te helpen bij de uitvoering. De kaatsconsu-
lenten dragen hierbij kennis en ervaring over aan de
vrijwilligers van de verenigingen en federaties.
Indien mogelijk worden draaiboeken gemaakt die

ook via de site van de KNKB te raadplegen zijn.
Recentelijk zijn vooral veel trainingen voor school-
jeugd gegeven en zijn informatieavonden voor
ouders georganiseerd. Het gezellige ouder-kind ka-
tsen is een geweldig succes. Enkele ouders zijn
gaan kaatsen, anderen hebben zich aangemeld als
vrijwilliger.

Verenigingsondersteuning
De verenigingsconsulenten bezoeken jaarlijks alle
kaatsverenigingen om samen met het bestuur van
de kaatsvereniging te overleggen welke verbeterpun-
ten per vereniging aangepakt worden. Bij 30% van
de kaatsverenigingen lopen advies- en ondersteu-
ningstrajecten gericht op het verbeteren van het
functioneren van de vereniging. De verenigingscon-

De voorgenomen
beleidsacties 

hebben invloed op
zowel de werving

van nieuwe 
kaatsers als het

behoud van huidige
kaatsers



sulenten organiseren drie keer per jaar een thema-
bijeenkomst in de eigen regio. Deze bijeenkomsten
trekken door de lage drempel veel bestuursleden
die enthousiast nieuwe onderwerpen inbrengen.
Onderling maken bestuurders afspraken om elkaar
te helpen bij het organiseren van wedstrijden. De
penningmeesters van vier verschillende verenigin-
gen hebben gezamenlijk een bestaand administra-
tiepakket aangepast aan de wensen van kaatsvereni-
gingen en hebben dit beschikbaar gesteld aan de
KNKB. Onder de noemer deskundigheidsbevorde-
ring worden regelmatig cursussen aangeboden.

Promotie kaatsen buiten Friesland
Samen met de Federatie Buiten Afdeling wordt het
kaatsen buiten Friesland geïntensiveerd. In de (stu-
denten)steden worden kaatsdemonstraties en wed-
strijden georganiseerd. Kaatsers die buiten
Friesland wonen worden gestimuleerd om zich aan
te sluiten bij bestaande sportverenigingen of in hun
woonplaats kaatsverenigingen op te richten. Via
kennismakingsdagen wordt geprobeerd ook niet-
Friezen warm te krijgen voor het beoefenen van de
kaatssport. De KNKB heeft er in 10 gemeenten voor
gezorgd dat een groep kaatsers een eigen vereniging
kan starten en een veld met kleedaccommodatie
kan gebruiken. In samenwerking met de VVV’s zijn
zogenaamde Friese arrangementen samengesteld
waarin mensen een bezoek brengen aan het kaat-

smuseum, een kaatstraining volgen en aansluitend
goed dineren. Onderdeel van deze arrangementen
zijn tevens kennismaking met het skûtsjesilen en
het fierljeppen. Een flyer met de contactpersonen
van alle kaatsverenigingen in Nederland wordt mee-
gegeven. Via e-mail worden ze maandelijks geïnfor-
meerd over ontwikkelingen in de kaatssport.

Kaatsvarianten
Het aanbieden van meerdere kaatsvarianten (muur-
kaatsen, pelote, Europees Spel) zorgt ervoor dat
meer mensen gaan kaatsen en blijven kaatsen. De
KNKB organiseert deze varianten in samenwerking
met de verenigingen. Voor een deel worden deze
varianten gebruikt door actieve kaatsers om hun
technische vaardigheden te verbeteren. Een belang-
rijke nieuwe doelgroep wordt echter aangeboord, het
tenniskaatsen bijvoorbeeld blijkt zeer succesvol in
de diverse MBVO- en GALM-projecten. In veel club-
en buurthuiscentra wordt kaatsen gespeeld met
aangepaste regels. Jaarlijks spelen 40 buurthuiste-
ams om het Nederlands Kampioenschap buurt-
kaatsen. Een team Baskische muurkaatsers heeft
demonstraties gegeven bij 17 kaatsverenigingen in
Nederland. In totaal maakten ruim 400 mensen
kennis met deze moeilijke variant van kaatsen. 
Vier verenigingen hebben hun accommodatie aan-
gepast zodat het muurkaatsen hier ook gespeeld
kan worden.

4. Beleidsvoornemens BSI-gelden
De KNKB streeft naar goed functionerende kaatsverenigingen en federaties waar kaatsers en
mensen geïnteresseerd in de kaatssport op een goede en verantwoorde manier kunnen kaat-
sen. Met andere woorden sterke kaatsverenigingen staan garant voor een uitbreiding van het
aantal kaatsers. Deze doelen worden gerealiseerd door een groot aantal beleidsvoornemens
uit te voeren. Deze staan hieronder summier weergegeven. De voorgenomen beleidsacties
hebben invloed op zowel de werving van nieuwe kaatsers als het behoud van huidige kaat-
sers.

Doel: Versterking kaatsverenigingen 
Door: - intensivering verenigingsondersteuning; 

professionalisering verenigingsconsulenten
en kaatsconsulenten

- verlichten uitvoerende taken kaats-
verenigingen en federaties

- structurele uitwisseling van bestuurlijke,
organisatorische informatie onder bestuur-
ders van (potentiële) kaatsverenigingen en
federaties

Doel: Meer mensen aan het kaatsen krijgen
Door: - structureel aanbieden van meerdere 

kaatsvarianten
- intensivering activiteiten voor doelgroepen

dames, heren 50+ en jeugd
- intensivering samenwerking kaats-

verenigingen en onderwijsinstellingen op
lokaal niveau

- gebruik maken van promotionele waarde
van Friesland, de Friese cultuur en de 
kaatssport

- intensivering communicatie met kaatsver-
enigingen, kaatsers en potentiële kaatsers

Samenwerking
De belangen van de sporter en het belang van de
maatschappij vragen om sterke sportverenigingen.
Kaatsverenigingen die in staat zijn om met voldoen-
de goed opgeleid kader in te spelen op de verande-
rende interesses van (potentiële)kaatsers. Deze
belangen worden onderschreven door een aantal
partners die allen naar gelang hun mogelijkheden
zullen participeren in de voorgenomen activiteiten.

Samenwerkingspartners

Gemeente
De laatste twee jaar zijn in enkele gemeenten
“sportloketten” ontstaan. Deze sportloketten 

functioneren als frontoffices voor sportverenigingen
met adviesvragen. De KNKB onderhoudt contacten
met deze sportloketten en is beschikbaar als bac-
koffice. Daarnaast wil de KNKB geïnformeerd wor-
den over adviestrajecten bij kaatsverenigingen die
via de gemeente zijn geïnitieerd. Hoewel het voor
de KNKB ondoenlijk is met alle gemeenten in
Nederland afspraken te maken over gezamenlijke
activiteiten, streeft de KNKB ernaar om goede 
contacten te onderhouden met die gemeenten in
Friesland die actief sportstimuleringsbeleid voeren.
Enkele van deze gemeenten zijn enthousiast gestart
met projecten gericht op het stimuleren van de
sportdeelname. Kaatsen dient één van deze sporten
te zijn. In overleg met de projectleiders wordt be-
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5. Plan van aanpak
Uit pragmatisch oogpunt is een scheiding aangebracht tussen onderstaande drie programma’s.
Het zal duidelijk zijn dat activiteiten binnen de programma’s invloed hebben op elkaar. Binnen
de programma’s wordt omschreven wat de KNKB momenteel doet en welke verbeteringen de
KNKB wil aanbrengen. Veelal zijn deze verbeteringen op activiteitenniveau beschreven. Een
separaat programmapunt kwaliteit is niet beschreven, dit element maakt integraal onderdeel
uit van alle KNKB activiteiten.

De drie programma’s zijn:
1) Versterking kaatsverenigingen, intensivering verenigingsondersteuning
2) Uitbreiding activiteitenaanbod en doelgroepenbeleid
3) Promotie en communicatie

5.1 Programma 1: versterking kaatsverenigingen,
intensivering verenigingsondersteuning

Organisatiestructuur
De Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) is
een actieve sportbond waarbij 125 kaatsverenigin-
gen zijn aangesloten. De 125 kaatsverenigingen zijn
ondergebracht in 11 federaties. Verenigingen, fede-
raties en KNKB verzorgen het wedstrijdaanbod voor
ruim 15.000 aangesloten leden. Federaties zijn
uiterst belangrijk als schakel tussen KNKB (hoofd-
bestuur en bureau) en verenigingen voor het verzor-
gen van onder andere activiteiten en trainingen voor
jeugd. De kaatsfederaties bestaan uit vrijwilligers die
geen ijzer met handen kunnen breken. Elke federa-
tie voert naar vermogen een aantal activiteiten uit.
De soort activiteiten is historisch gegroeid; zo zijn er
federaties waar traditioneel geen jeugdkaatsen wordt
georganiseerd, anderen organiseren juist alleen maar
jeugdactiviteiten. De contacten tussen de federaties
en de verenigingsbestuurders zijn intensief en
divers. Terugkoppeling met hoofdbestuur en bureau
vindt regelmatig plaats.

Bestuurders en vrijwilligers zien een belangrijke
coördinerende taak voor de KNKB in de uitvoering
van verenigingsondersteuning. De meerwaarde van
een organisatie die de algemene belangen van de
vereniging bewaakt en waar op teruggevallen kan
worden, wordt bevestigd door het onderzoek op

internet. Slechts 13% van de respondenten is van
mening dat de BSI-gelden beter rechtstreeks aan de
verenigingen overgemaakt kunnen worden onder het
motto “de vereniging weet zelf wel wat het best
voor ze is”. Hoewel verenigingen elke aanvulling op
het budget kunnen waarderen om het kaatsen goed-
koop te houden, is een goed functionerende KNKB
die beleid ontwikkelt in aansluiting op de actuele
knelpunten verenigingsbestuurders meer waard.

Huidige knelpunten
Het in 2001 door bureau Sportscan uitgevoerde
marktonderzoek gaf goed inzicht in de actuele
ondersteuningsbehoefte van kaatsverenigingen. Dit
marktonderzoek dient daarmee als onderbouwing
voor deze aanvraag (volgt in bijlage). 
Federaties verdienen meer ondersteuning bij hun
activiteiten dan tot op heden mogelijk is. Zowel
organisatorische als praktische ondersteuning via de
verenigingsconsulenten en de (aan te stellen) kaats-
consulenten is wenselijk. Federaties moeten vooral
over meer uitvoeringscapaciteit beschikken. Korte
lijnen tussen federaties en kaatsconsulenten verho-
gen de doelmatigheid. Voor kaatsverenigingen moet
exact duidelijk zijn welke activiteiten de federaties
kunnen bieden.  

Federaties 
verdienen meer

ondersteuning bij
hun activiteiten dan

tot op heden 
mogelijk is

oordeeld in hoeverre de verenigingsconsulenten
activiteiten kunnen ondersteunen. Andere gemeen-
ten in Nederland worden actief benaderd wanneer
er vragen komen vanuit de verenigingen of de 
federaties.

Onderwijs
Het onderwijs heeft een sleutelfunctie ten aanzien
van sportoriëntatie van kinderen. Veel basisscholen
staan open voor sportactiviteiten voor hun leer-
lingen. De KNKB wil aansluiten bij gemeentelijke
Sportoriëntatie en Keuze projecten om op die
manier de doelgroep te benaderen. Scholen die niet
participeren in gemeentelijke projecten zullen actief
worden benaderd om deel te nemen aan school-
sportprojecten van de KNKB. Deze projecten 
worden uitgevoerd door de lokale kaatsvereniging in
samenwerking met de verenigingsconsulenten. Het
voortgezet onderwijs wordt als nieuwe partner
gezien. Het verplichte onderdeel Sportoriëntatie en
Keuze biedt kansen om de kaatssport onder de aan-
dacht te brengen.

Sportverenigingen
Uit efficiency overwegingen is het raadzaam dat
verenigingen op lokaal niveau met elkaar samen-
werken. Verenigingen die dezelfde accommodatie
delen kunnen zo veel dure vrijwilligerstijd “inver-
dienen”. Wellicht kunnen ook bestuurlijke en admi-
nistratieve taken gezamenlijk worden gedaan. Wat
dat betreft kan ook binnen een omnivereniging de
identiteit van de kaatsafdeling worden gehandhaafd.
De manier waarop een vereniging is georganiseerd
dient te worden afgestemd op de (kaats)activiteiten
die ze uitvoert en niet op de historisch gegroeide
situatie. Speciale aandacht is nodig om een tien- à
vijftiental “wilde kaatsverenigingen” te benaderen.
Deze verenigingen zijn vooralsnog niet aangesloten
bij de KNKB terwijl deze verenigingen wel kaats-
activiteiten organiseren. De KNKB wil graag haar
meerwaarde voor deze verenigingen aantonen en ze
bewegen tot aansluiting bij de KNKB.

SPORT Fryslân
De KNKB werkt al intensief samen met deze 
provinciale sportondersteuningsorganisatie. SPORT
Fryslân ondersteunt via haar verenigingsadviseurs
een aantal kaatsverenigingen beleidsmatig en 
organiseert scholingen. Daarnaast is SPORT Fryslân
als provinciale spin in het web belangrijk als 
kenniscentrum voor provinciale- en gemeentelijk
sportstimuleringsinitiatieven. De KNKB maakt graag
gebruik van deze kennis en netwerkfunctie.

Club- en buurthuiswerk
Binnen veel wijk- , buurt- en clubhuizen is aan-
dacht voor sport- en bewegingsactiviteiten. De ver-
enigingsconsulenten voeren overleg met deze centra
om ook kaatsen aan te bieden. Het kaatsen zal met
aangepaste regels worden gespeeld, zodat er voor
iedereen een succesvolle (eerste) kennismaking kan
plaatsvinden. Buurthuisteams strijden jaarlijks om
het Nederlands Kampioenschap buurtkaatsen.

Provincie Fryslân
De provincie Fryslân biedt financiële ondersteuning
aan Friese sporten. Naast bijvoorbeeld skûtsjesilen
en fierljeppen ontvangt ook de KNKB jaarlijks een
bijdrage. Het provinciale sportbeleid sluit aan bij de
uitgangspunten van de Breedtesportimpuls, daar-
naast kan de KNKB aansluiten bij provinciaal
beleid ten aanzien van recreatie en toerisme.

Andere sportbonden
Met de vertegenwoordigers van typisch Friese spor-
ten als Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (skûtsje-
silen), Frysk Ljeppers Boun (fierljeppen) en de
Friese dammers vindt regelmatig overleg plaats.
Gezamenlijk kan een sportief Fries arrangement
worden ontwikkeld dat via de VVV wordt verkocht.
Het Friese erfgoed is de gemeenschappelijke deler.
Promotie van dit aspect geeft meerwaarde voor de
kaatssport. Deze promotionele activiteiten zorgen
ervoor dat mensen kaatsen gaan ervaren in de prak-
tijk. Met andere Nationale Sportbonden wordt regel-
matig informatie uitgewisseld over optimalisering
van verenigingsondersteuning en deskundigheids-
bevordering. Dit gebeurt in een klankbordgroep met
KNVB, KNKV, KNLTB, KNGU en NeVoBo.

Bedrijven
Vooral Friese bedrijven hebben een zwak voor de
traditionele Friese sporten. De contacten tussen
deze bedrijven en de KNKB zijn goed. Vanuit deze
contacten kunnen afspraken gemaakt worden over
sponsoring en free-publicity voor het kaatsen. 
De sponsorcommissie van de KNKB voorziet een
investering van het Friese bedrijfsleven van ?? Euro
voor de projecten in deze aanvraag. Het CBSF
(Centrum voor Bedrijf en Samenleving Fryslân) 
promoot de inzet van werknemers bij vrijwilligers-
organisaties. Steeds meer bedrijven stellen hun 
personeel in de gelegenheid  om vrijwilligerswerk te
doen. Ook kaatsverenigingen kunnen profiteren van
de expertise van professionals.

In hoofdstuk vijf, plan van aanpak, wordt beschre-
ven welke activiteiten worden uitgevoerd om, samen
met bovengenoemde partners, beoogde doelstellin-
gen te halen.



De KNKB wil haar meerwaarde voor alle aangesloten
kaatsverenigingen waarmaken. Tot op heden hebben
de acht verenigingsconsulenten te weinig tijd om
verenigingen intensiever te ondersteunen. Vaak rest
er een leemte wanneer na de planfase de uitvoering
moet starten. Het verenigingsbestuur kiest (noodge-
dwongen) voor de actuele problemen en het plan
verdwijnt uit beeld. Eén van de deelnemers aan de
discussie verwoordde dit treffend door aan te geven
dat verenigingen “handjes” nodig hebben die de
club even “een zetje” kunnen geven. Drie kaatscon-
sulenten dienen derhalve beschikbaar te komen om
samen met de besturen van kaatsverenigingen en
federaties de handjes uit de mouwen te steken door
bijvoorbeeld trainingen voor schooljeugd te geven,
activiteiten op te zetten, een informatieavond voor
ouders te organiseren, enzovoorts. Deze verlichting
van de uitvoerende taken is bestuurders van kaats-
verenigingen en federaties zeer welkom. Taak van
deze kaatsconsulenten is derhalve niet om de acti-
viteiten voor de verenigingen uit te voeren maar
samen met bestuurders, trainers en andere vrijwilli-
gers tot uitvoering te komen.

Voorgenomen acties
Verenigingsconsulenten dienen meer beleidsmatige
ondersteuning aan kaatsverenigingen en federaties
te bieden door bijvoorbeeld adviezen te geven, een
vrijwilligersplan te maken, een jeugdplan te ontwik-
kelen, etc. De KNKB ontwikkelt hiervoor in KNKB
stijl uitgevoerde producten (formats) op basis van
bestaande materialen. Deze producten dienen
zoveel mogelijk als “hapklare brokken” aan de ver-
enigingen te worden aangeboden. De plannen en
ambities van de kaatsverenigingen staan hierbij cen-
traal. De consulent biedt zijn expertise aan. Bestuur
en consulent zorgen voor voldoende draagvlak onder
de leden en zorgen dat de activiteit beklijft.
Intensivering van analyse en adviesgesprekken leidt
tot een groter aantal ondersteuningstrajecten en
scholingen. Dit hoogwaardig ondersteuningsnetwerk
maakt het eenvoudiger voor kaatsverenigingen haar
adviesvragen te stellen. Resultaten van ondersteu-
ningstrajecten worden vastgelegd in (deel)beleids-
plannen en/of draaiboeken.

Kaatsverenigingen zijn primair gericht op haar eigen
functioneren. Door middel van uitwisseling van 
kennis, ervaringen en succesacties kan veel dubbel
werk worden voorkomen. De KNKB neemt het initia-
tief voor uitwisselingsmomenten. Naar verwachting
zullen kaatsverenigingen zich vervolgens meer open
gaan stellen voor diverse initiatieven waarmee de
kaatsvereniging haar belangrijke maatschappelijke
waarde kan aantonen. Naar verwachting zal de 
kaatsvereniging willen meewerken aan een aanbod
voor “zappers” (sporters die niet per se lid van een
club willen worden). De KNKB organiseert jaarlijks
dagen voor federatie- en kaatsbestuurders waar vo-
rbeelden van succesacties uit de praktijk gepresen-
teerd en besproken worden. Dergelijke dagen wor-

den gecombineerd met de organisatie van
Kampioenschappen en de verkiezing kaatsvrijwilliger
van het jaar. Dergelijke dagen sluiten aan bij het
idee om ervaringen uit te wisselen. De KNKB inven-
tariseert deze succesacties via haar hoogwaardig
ondersteuningsnetwerk van verenigings- en kaats-
consulenten. De KNKB coördineert deze jaarlijkse
themadagen. Omwille van de doelmatigheid worden
ook andere middelen ingezet om voorbeelden van
succesacties te delen. Publicatie in de WIS-IN (het
bondsorgaan), op de site KNKB en in reguliere
nieuwsbrieven versterkt het effect en verkort wellicht
de tijdsbelasting van bestuurders.

Resultaten:
- opzetten van een hoogwaardig ondersteuningsnetwerk voor kaats-

verenigingen en federaties
- aanstellen van drie kaatsconsulenten die kaatsverenigingen advise-

ren en helpen met kaatsstimuleringsactiviteiten
- 125 analyse en adviesgesprekken met kaatsverenigingen en federa-

ties (allen 1x per jaar bezocht); intensivering van verenigingsonder-
steuning door verenigingsconsulenten door uitbreiding van capaciteit

- 25 ondersteuningstrajecten op het gebied van versterking functione-
ren kaatsverenigingen

- organiseren van jaarlijkse themadag voor kaatsbestuurders tegelijk
met jaarlijks vrijwilligersdag

- ontwikkeling van producten en diensten die door kaatsverenigingen
als “hapklare brokken” kunnen worden aangeboden

5.2 Programma 2: uitbreiding 
activiteitenaanbod en doelgroepenbeleid

Onderstaande doelgroepen vormen aangrijpingspunt
voor beleidsacties. Niet alleen om meer leden te
werven, zeker ook om leden te behouden voor de
kaatsvereniging.

Senioren
Ledenwedstrijden voor senioren (dit zijn wedstrijden
waaraan slechts de leden van de eigen vereniging
deelnemen) moeten aantrekkelijker worden ge-
maakt. Deze ledenwedstrijden voldoen vaak niet
meer aan de verwachtingen. Het aantal deelnemers
loopt terug, de wedstrijden zijn te vrijwilligersinten-
sief. Enkele verenigingen hebben veel moeite
gedaan om deze wedstrijden “aan te kleden”. Deze
verenigingen bieden al veel spektakel, barbecue,
muziek, nachtkaatsen, prijzen. De KNKB wil via de
verenigingsconsulenten succesvolle activiteiten
inventariseren en inzetten bij andere kaatsvereni-
gingen. Verenigingen dienen zelf aan te geven of de
ledenwedstrijden ook gezamenlijk georganiseerd
kunnen worden, door bijvoorbeeld gebruik te maken
van dezelfde accommodatie en dit jaarlijks te wisse-
len..

Het indoor 55+ kaatsen in De Trije (Franeker) dient
als voorbeeld voor een goed aanbod voor oudere
senioren. Deze kaatsvorm kan worden aangeboden
in andere plaatsen in Friesland waar een grote hal
beschikbaar is.

In de geografisch gezien verder van Franeker 
gelegen plaatsen wordt minder in KNKB-verband
gekaatst. Deze kaatsers zijn onvoldoende betrokken
bij KNKB-activiteiten. Deze witte vlekken verdienen
extra aandacht, om de Friezen daar ook aan het
kaatsen te krijgen.

Kaatsen buiten Friesland
Samen met de Federatie Buiten Afdeling wordt het
kaatsen buiten Friesland geïntensiveerd. In de 
(studenten)steden worden kaatsdemonstraties en
wedstrijden georganiseerd. Kaatsers die buiten
Friesland wonen, worden gestimuleerd om zich aan
te sluiten bij bestaande sportverenigingen of in hun
woonplaats kaatsverenigingen op te richten. Via 
kennismakingsdagen wordt geprobeerd ook niet-
Friezen warm te krijgen voor het beoefenen van de
kaatssport.

Dames
Ondanks extra aandacht van de KNKB voor meisjes-
en dameskaatsen haken er naar verhouding veel
meisjes en dames af. Daarmee dreigt het dameska-
tsen in een neerwaartse spiraal terecht te komen
omdat immers het aantal deelneemsters aan wed-
strijden minder wordt. Intensivering van stimulering-
sactiviteiten is gewenst. Er dienen extra activiteiten
georganiseerd te worden in alle leeftijdsgroepen,
pupillen meisjes, schoolmeisjes, meisjes en dames.
Speciaal voor dames wordt gedacht aan extra rand-
voorwaardelijk mogelijkheden als kinderopvang.

Ouders
Een speciale aanvulling hierop is de doelgroep
ouders. Ouders zijn potentiële deelnemers en poten-
tiële vrijwilligers. Via het ouder-kind kaatsen worden
ouders gericht bij de activiteiten van de kaatsvereni-
ging betrokken. Ouders kunnen na afloop van de
ouder-kind wedstrijd worden gewezen op het “voor-
elkaar-door elkaar” karakter van de vereniging van
hun kind. Wellicht is er voldoende belangstelling om
ouders tweewekelijks te laten deelnemen aan een
trainingsuur?

Actieve 
betrokkenheid 

van jongeren zorgt
voor een 

jeugdvriendelijke
kaatsvereniging



5.3 Programma 3: promotie en communicatie
Kaatsen buiten Friesland dient gepromoot te worden. Veel kaatsers wonen buiten Friesland en
niet-Friezen willen deze sport graag spelen. Bied ze de kans. Kaatsen is een volwaardige
sport voor jong en oud, voor recreatief en prestatief ingestelde sporters. Promotie van de
sport is belangrijk. Voorbeeld: sedert de play-off zaalkorfbalfinales in Ahoy worden gespeeld,
weet ineens iedereen wat korfbal is; de kost gaat voor de baat uit. De promotie van kaatsen
en Friesland kan hand in hand gebeuren. Promotie van het kaatsen buiten Friesland dient
zoveel mogelijk samen te gaan met het oprichten van nieuwe kaatsverenigingen in het “bui-
tengebied”. Lokale verankering biedt een goede voedingsbodem voor een stabiel kaatsaan-
bod. De promotie van de kaatssport kan door middel van kennismakingsarrangementen waar-
bij ook aandacht voor Friesland en de Friese cultuur. Diverse commerciële organisaties bie-
den momenteel al zo’n arrangement, waarbij plaats is ingeruimd voor kaatsen. Deze kaats-
arrangementen kunnen worden uitgebouwd tot een landelijke kaatspromotiedag die in 2003
voor het eerst wordt georganiseerd.

De KNKB wil haar meerwaarde aanbieden.
Friesland ligt landelijk goed in de markt, via kaat-
sen op de campings kan er een laagdrempelig aan-
bod voor niet-Friezen worden georganiseerd. Een
“kaatspromotieteam” kan kaatsverenigingen buiten
Friesland ondersteunen bij activiteiten. Wellicht
zijn er gemeenten geïnteresseerd om kaatspleinen
te laten aanleggen, zoals die vroeger in bijna elk
Fries dorp te vinden waren.

Promotie
De KNKB wil meer gaan doen aan het promoten
van het kaatsen. Het kaatsen maakt deel uit van
het Friese erfgoed en dient onderdeel te zijn van de
promotie van Friesland. Naast uitbreiding van
materialen als brochures, stickers, spreekbeurtpak-
ketten, jeugdcertificaten en ander promotiemateri-
aal, dient er geïnvesteerd te worden in interactieve
promotie van de kaatssport. De kaatssport dient uit
te stralen dat ze een teamsport is, waarbij de com-
binatie van kracht, vaardigheid en inzicht het spel-
letje zo leuk maakt. Deze uitstraling komt het beste

over door te doen, door er kennis mee te maken,
promotiematerialen dienen ter ondersteuning.

Communicatie
De KNKB brengt tweewekelijks een e-mail nieuws-
brief uit voor verenigingsbestuurders met specifieke
informatie over wedstrijden, verenigingsondersteu-
ning, succesacties, etc. Hierdoor wordt structurele
uitwisseling van bestuurlijke, organisatorische in-
formatie onder bestuurders van kaatsverenigingen,
federaties, verenigingsconsulenten en KNKB gereali-
seerd. 

Daarnaast is er een van de KNKB-site afgeleide
nieuwsbrief die aan alle geïnteresseerde kaatsers en
mensen met belangstelling voor de kaatssport wordt
gezonden. Deze nieuwsbrief met bijvoorbeeld de
kaatskalender, kampioenschappen, trainings- en
gezondheidsinformatie) dient ter aanvulling van de
site waar meer achtergrondinformatie te vinden is.
Deze directe vorm van communicatie tussen KNKB,
individuele spelers en geïnteresseerden verkleint de
kans op “storingen”. Zo bestaat bijvoorbeeld de
indruk dat er jongeren zijn die afhaken omdat ze
niet in contact zijn gekomen met de leuke dingen
van de KNKB (kaatskamp, activiteitendag, extra 
trainingsmogelijkheden, enzovoorts). Rechtstreekse
communicatie via een geavanceerd ledenadministra-
tiepakket (waarin een koppeling naar e-mail-adres-
sen en SMS-nummers) moet dit mogelijk maken.
Ook de mogelijkheden van een SMS-servicepakket
dient te worden onderzocht evenals de kaatspas met
bijbehorend loyaltyprogramma. Hierdoor ontstaat
een structurele band tussen KNKB en (potentiële)
kaatsers.

Resultaten:
- jaarlijks organiseren van landelijke kaatspromotiedag 
- ontwikkelen van kaatsarrangement in samenwerking met VVV’s

(bezoek kaatsmuseum, kennismaken Friese sporten, diner)
- uitbreiden mogelijkheden KNKB-site en aanbieden nieuwsbrieven, 
- aanbieden SMS-pakket en kaatspas met bijbehorend loyalty-

programma
- realiseren kaatspromotieteam
- ontwikkelen van een jeugdlijn van promotiematerialen (kleding,

mascotte, magazine, etc.)

Wellicht zijn er
gemeenten 

geïnteresseerd om
kaatspleinen te

laten aanleggen...

jeugdvriendelijke kaatsvereniging. Jongeren worden
op deze wijze “vanzelf” toegeleid naar vrijwilligers-
werk bij de club.

Jeugdinitiatieven zullen zich concentreren op de
grotere woonkernen en steden. Werd voorheen voor-
al in steden zeer intensief gekaatst, momenteel
leeft kaatsen vooral in de dorpen. Met name op
Harlingen, Franeker en Sneek kan extra aandacht
worden gericht.

Breed kaatsaanbod
Het huidige Friese kaatsen spreek niet alle doel-
groepen (blijvend) aan. De KNKB biedt in de toe-
komst ook andere kaatsvarianten aan, zodat een
bredere doelgroep kaatsen en kaatsvarianten kan
beoefenen. Het eigen Friese spel blijft het uitgangs-
punt. Ter aanvulling worden andere varianten aange-
boden. Ter kennismaking met het kaatsspel wordt
het beginnersspel aangeboden, met zachte, handza-
me ballen. Ook het muurkaatsen is bij uitstek
geschikt voor een kennismaking met het kaatsspel.
Het aanbieden van kaatsen op andere tijden en
locaties (pearkekeatsen, nachtkaatsen, muurkaa-
sen, straatkaatsen, Lanenkaatsen) past in het beeld
van een “breed kaatsaanbod”. Het aanbieden van
een grotere diversiteit van kaatsen vergroot de kans
op een succesvolle unieke ervaring met de kaats-
sport. 

Jeugd
De KNKB wil meer aandacht besteden aan jeugd-
ledenwerving. Sportoriëntatie- en Keuze-projecten
worden omarmd en de schoolsportactiviteiten wor-
den uitgebreid. De commissie jeugdkaatsen wordt
intensiever begeleid door de kaatsconsulenten die
daar tijd voor reserveren. Jaarlijkse schoolkaats-
kampioenschappen komen terug op de agenda in de
grotere gemeenten. “Kaatstoppers” verzorgen
demonstraties op clinics en kennismakingsdagen.
Het jeugdkaatskamp staat open voor (nog) niet
leden van de KNKB. In het kader van de Brede
school of Verlengde schooldag wordt kaatsen als
activiteit opgevoerd.

Samen met het voortgezet onderwijs wordt in het
kader van Sport Oriëntatie en Keuze de doelgroep
14-17 jaar benaderd, met een aanbod van kaats-
kennismakingscursussen en clinics. Om jeugd da-
dwerkelijk het echte kaatsen te laten ervaren op een
groot veld is een budget beschikbaar om jeugd naar
het veld van de lokale kaatsvereniging te vervoeren.
Uiteraard worden deze lessen en clinics door gedi-
plomeerde trainers verzorgd.

Jongerenparticipatie wordt gestimuleerd. Er zijn nog
te weinig kaatsverenigingen waarbij een jongere zit-
ting heeft in het jeugdbestuur. De invloed van jon-
geren op het beleid van de club is vaak minimaal.
Actieve betrokkenheid van jongeren zorgt voor een

Extra aandacht 
voor dameskaatsen



5.4 Uitvoering
Zoals in de inleiding van hoofdstuk vijf beschreven zijn de activiteiten binnen de drie 
programma's nauw met elkaar verweven. In deze paragraaf een korte toelichting op 
belangrijke uitvoeringsaspecten.

Organisatie
Het bondsbureau wil als functioneren als servicege-
richte organisatie die dienstverlenend opereert naar
verenigingen, federaties en kaatsers. De uitdaging
is om het functioneren van kaatsverenigingen en
federaties nog verder te verbeteren. De activiteiten
resulterend uit deze aanvraag vallen onder directe
verantwoordelijkheid van de huidige medewerkster
kaatsstimulering. Zij is verantwoordelijk voor het
inrichten van de beoogde infrastructuur. Naast
intensivering en uitbreiding van het werk van de
verenigingsconsulenten worden drie kaatsconsulen-
ten aangesteld. Het KNKB bondsbureau wil alle
vragen van verenigingen en kaatsers kunnen beant-
woorden, hetzij zelf hetzij via organisaties uit haar
netwerk.

Werkwijze
De verenigingsconsulenten bezoeken jaarlijks alle
kaatsverenigingen om samen met het bestuur van
de vereniging te overleggen welke verbeterpunten
per vereniging aangepakt worden. Vermoedelijk
lopen vervolgens bij dertig procent van de kaats-
verenigingen advies- en ondersteuningsprojecten.
Tevens worden themabijeenkomsten en cursussen
georganiseerd. Dit hoogwaardig ondersteuningsnet-
werk maakt het eenvoudiger voor kaatsverenigingen
om adviesvragen te stellen. Resultaten worden vast-
gelegd in plannen en/of draaiboeken, waardoor
expertise gedeeld wordt.

De kaatsconsulenten geven de verenigingen tijdelijk
"handjes aan het bed" om met de uitvoering te 
helpen. Doel van deze practische ondersteuning is
verenigingen kennis en ervaring te laten opdoen en
op die manier doelmatig bij te staan en te scholen.
Ze organiseren samen bijvoorbeeld trainingen voor
schooljeugd, kaatskampen voor belangstellenden of
een informatieavond voor ouders. De verlichting van
de uitvoerende taken is bestuurders van verenigin-
gen en federaties zeer welkom. Samen komt men
tot uitvoering van de activiteiten.

Onderzoek en monitoring
De ondersteuningsbehoefte is door het recente
marktonderzoek van Sportscan duidelijk in beeld
gebracht en kan als vertrekpunt dienen voor het
werk van de verenigings- en kaatsconsulenten. 
Wel is er behoefte om activiteiten te kwantificeren.
Hoeveel contactmomenten zijn er geweest met de
verenigingen? Hoeveel bezoeken zijn afgelegd etc.
Een goed functionerend relatiebeheersysteem zal
daarbij ondersteuning bieden. In 2005 zal een

marktonderzoek een tussenstand opleveren. De eva-
luatie in 2008 zal informatie moeten geven over de
effecten van diverse BSI projecten en de wijze wa-
rop projecten voortgezet kunnen worden.

Produkt- en instrumentontwikkeling en scholing
De consulenten verzamelen veel informatie over de
wensen en behoeften van kaatsverenigingen.
Veelgestelde vragen en voorbeelden van succes-
acties kunnen worden omgezet in concrete produk-
ten en diensten die door bestuurders worden af-
genomen. Professionele ondersteuners en consulen-
ten worden regelmatig geschoold en bijgeschoold.

Fasering
Het project loopt van 1 april 2003 tot en met 31 maart 2009. 
De begroting gaat uit van kalenderjaren. Jaarlijks wordt een werkplan
opgesteld. In de rapportages naar VWS wordt over concreet bereikte
resultaten bericht. De voorbereidingen zijn momenteel al in volle gang.
In 2003 worden de huidige vereniginsconsulenten benaderd met de
vraag om hun arbeidstijd uit te breiden. Enthousiaste kaatsers kunnen
solliciteren naar de functie van kaatsconsulent. Alle kaatsverenigingen
worden in 2003 bezocht en per vereniging wordt een stappenplan
gemaakt, waarbij speciale aandacht voor de uitvoering. De project-
coördinator zal de eerste maanden diverse overleggen bezoeken om
haar netwerken uit te breiden en de ambities van de kaatsbond toe 
te lichten. Kaatsverenigingen in gemeenten met Sportoriântatie en
Keuzeprojecten worden actief benaderd om een goed aanbod te 
organiseren. Direct na de zomer worden de eerste nieuwsbrieven en
informatiebulletins verzonden.

Vanaf 2004 worden de 125 kaatsverenigingen jaarlijks bezocht. De 
verenigingen weten de weg naar de consulenten te vinden en veel 
activiteiten worden van practische adviezen voorzien. Het onder-
steuningsnetwerk breidt zich langzaam uit tot "een grote groep vrienden
van de kaatssport" die expertise beschikbaar stelt. In 2005 vindt er een
tussentijdse toetsing plaats. 

Continuiteit
De meeste resultaten zoals beschreven in deze aanvraag zullen in
2007 behaald zijn, tegen die tijd maken projecten en activiteiten
structureel deel uit van KNKB beleid. In 2008 volgt een eindevaluatie
en aanscherping van de acties. De gelden vanuit de Breedtesportimpuls
zijn aangewend om kaatsverenigingen structureel te versterken en meer
mensen te laten kaatsen. 

Kwaliteit
Kwaliteit maakt integraal deel uit van alle KNKB handelingen. De inzet
van middelen en menskracht wordt aangewend om de kwaliteit van het
kaatsaanbod te verhogen. Het IK-sport is wellicht bruikbaar voor kaats-
verenigingen. Een nul-meting, tussentijdse meting een eindevaluatie
maken deel uit van deze subsidieaanvraag en zullen de kwaliteit van de
programma's positief beïnvloeden.

De reguliere 
verenigings-

ondersteuning
wordt fors 
uitgebreid

6. Financiering en begroting

Inkomsten

Eigen bijdrage KNKB
De KNKB zal zelf een forse, stijgende bijdrage gaan
leveren aan de projectkosten. De uren van de mede-
werkster kaatsstimulering zullen worden uitgebreid.
Daarnaast kan een toenemende bijdrage uit structu-
rele inkomsten van de KNKB (contributies) worden
verwacht en zal een deel van de bijdrage uit SNS
rubrieken 1.1 versterking functioneren verenigingen
en 1.2 versterken beleidsvoering landelijke sportor-
ganisaties worden ingebracht. De reguliere vereni-
gingsondersteuning wordt immers fors uitgebreid.

Provincie Fryslân
De Provincie Fryslân ondersteunt de KNKB structu-
reel vanuit de rol die de KNKB speelt in haar
Fryslân promotie. De Provincie ondersteunt deze
aanvraag Breedtesportimpuls en is bereid naast
haar structurele jaarlijkse bijdrage een aanvullende
bijdrage te doen.

Sponsoring
Philishave en de Friesland Bank zijn al jarenlang
sponsor van de KNKB. Ze juichen dit initiatief van
harte toe en zijn bereid jaarlijks te sponsoren ten
behoeve van het in deze aanvraag weergegeven
gedachtegoed.
Het St. Jan Rodenhuisfonds stelt haar bijdrage tot
2005 beschikbaar.

VWS bijdrage
Conform de richtlijnen zal het Ministerie van VWS
50% van de totale projectkosten voor haar rekening
nemen. Zoals in de begroting is aangegeven zal de
VWS bijdrage gedurende de projectperiode ver-
minderen.

Kosten

Organisatiekosten
Tot de organisatiekosten worden gerekend de kosten
noodzakelijk voor de projectcoördinator en de 
professionalisering van de verenigingsconsulenten.

Activiteitenbudget
Themadagen, promotiedagen, SOK-projecten, 
clinics al deze activiteiten kosten geld. Het activi-
teitenbudget is gereserveerd om bovenop de salaris-
kosten voor personeel de activiteit verder aan te
kleden.

Randvoorwaardelijke kosten
De randvoorwaardelijke kosten zullen worden
gemaakt ter ondersteuning van de uitvoering van de
diverse projecten. De kosten met betrekking tot
onderzoek zijn met name in het eerste, vierde en
laatste jaar opgenomen. Een nul-meting, tussen-
tijdse meting een eindevaluatie maken deel uit van
deze subsidieaanvraag en zullen de kwaliteit van de
programma’s positief beïnvloeden. Daarnaast is een
bedrag opgenomen voor het tot stand komen van
deze aanvraag en is een bedrag gereserveerd om in
het laatste projectjaar op basis van de evaluatiege-
gevens een vervolgplan op te stellen.
Productontwikkeling en kosten voor scholing 
completeren de randvoorwaardelijke kosten.

Inkomsten
In dit hoofdstuk financiering en begroting een toelichting op inkomsten en uitgaven van het
project. Per postenkost volgt een korte toelichting.



De kaatsarrangementen in
samenwerking met VVV’s
(bezoek kaatsmuseum,
kennismaken Friese 
sporten, diner) worden 
uitgebouwd tot een 
landelijke kaatspromotie-
dag die in 2003 voor het
eerst wordt georganiseerd.

Varianten als muurkaatsen,
tenniskaatsen, pelote,
Europees Spel zorgen

ervoor dat meer mensen
gaan kaatsen en blijven

kaatsen. 

In KNKB stijl uitgevoerde producten en diensten
voor kaatsverenigingen worden door het hoog-

waardig ondersteuningsnetwerk van verenigings-
consulenten bij kaatsverenigingen uitgezet.
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Kosten

Inkomsten 2003 2004 2005 2006 2007 2008

KNKB kaatsstimulering 20.000 22.500 25.000 27.500 30.000 32.500
KNKB contributies 7.500 7.500 7.500 15.000 15.000 15.000
SNS, NOC*NSF 1.1 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sponsoring 40.000 40.000 45.000 50.000 55.000 60.000
Jan Rodenhuisfonds 15.000 15.000 0 0 0 0
Provincie Fryslân 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Totale bijdrage KNKB 150.500 153.000 145.500 160.500 168.000 175.500
Bijdrage VWS 174.000 159.500 187.000 157.000 139.500 136.000
Totaal inkomsten 324.500 312.500 332.500 317.500 307.500 311.500

Uitgaven

Projectorganisatie 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Programma 1 versterking 110.000 115.000 120.000 120.000 120.000 110.000
Programma 2
extra doelgroepen 75.000 80.000 85.000 85.000 75.000 60.000
Programma 3
pr en communicatie 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
Activiteitenbudget 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 30.000
Opstellen aanvraag 17.000 0 0 0 0 10.000
Onderzoek en monitoring 12.500 0 15.000 0 0 15.000
Product en instrument- 5.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000
ontwikkeling
Scholing 10.000 7.500 7.500 7.500 7.500 6.500
Onvoorzien 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal 324.500 312.500 332.500 317.500 307.500 311.500



Speciaal voor dames 
wordt gedacht aan extra 

randvoorwaardelijk 
mogelijkheden als 

kinderopvang.

KNKB, gemeente, onder-
wijs, sportverenigingen,
Sport Fryslân, Club en 
buurthuiswerk, Provincie
Fryslân, andere sport-
bonden en bedrijven 
werken samen.

Ouders, vormen een aparte doelgroep, via het ouder-kind 
kaatsen worden ouders gericht bij de activiteiten van de 

kaatsvereniging betrokken. 

Jaarlijkse wordt een thema-
dag voor kaatsbestuurders
tegelijk met de jaarlijkse

vrijwilligersdag 
georganiseerd

Kaatsbond als 
serviceorganisatie,

de KNKB brengt
tweewekelijks een
e-mail nieuwsbrief

uit voor
verenigings-

bestuurders met
specifieke 

informatie over
wedstrijden, 

verenigingsonder-
steuning, succes-

acties, etc. Ook de
mogelijkheden van
een SMS-service-

pakket worden
onderzocht.




