
 
K.V. Warber Bliuwe Morra-Lioessens 

 
 
Notulen voorjaarsvergadering 2022 

 

1. Opening 
 

Gerben Hein opent de vergadering.  

Aanwezig leden 20 

Afmelding Tjeerd Jan Boomsma, Jan Simon de Haan, Auke Boomsma, Margriet Wytsma, 
Robbie Botma, Klaas de Haan, Simon Jan Mol 

 

2. Vaststellen notulen ledenvergadering 2021 
 

Aed: Is besteld en binnen. Presentatie komt met 1e ledenpartij 

 

Medemogelijk gemaakt, door 

 

• Oranjevereniging Morra 
• Oranjevereniging Lioessens 
• Dorpsbelang Morra 
• Dorpsbelang Lioessens 
• Freonen Fan 
• Stichting JSF 
• Stichting Score 
• KV Warber Bliuwe 

 

Reactie op plaatsen in media! Wij doen ons best, lukt niet altijd, ligt aan mediakant dat zij niet 
alles plaatsen 

 

3. Jaarverslag 2021 
 

 
Bezoekadres; Skiligewei 19 A, 9135 PH Morra 

 
Ingeschreven K.v.K. 40002294 

Bank; Rabobank IBAN; NL 91 RABO 0346 1320 53 
Contactpersoon; Jacob Jongeling Telefoonnummer; (06) 12 97 90 18 
Internet; www.kvwarberbliuwe.nl 
 

e-mail; kvwarberbliuwe@outlook.com 



Verslag staat vermeld op onze website.  

 

4. Financieel verslag 2021 
 

Hoofdklasse dit jaar niet, daardoor een vertekent beeld in financieel verslag, tekort 1000 euro.  

Jaarrekening 2021 zit nog een sponsering van 2020 

Sonsoren 2021 nog niet allemaal betaald 

Kantine in begin van jaar niet open. 

Investeringen  

• Stoelen  
• Banken  
• Aanpassing douches 
• Gereedschap 

Beginstand 12295 

Eindstand 9173 

Jippe: stoelen en banken misschien van de vrienden van 

Theo Eelke en Marten Jetze hebben de kascontrole uitgevoerd 

Eelke en Marten gaan uit de kascontrole 

Adol gaat met Theo de volgende kascontrole doen. 

5. Mededeling KNKB 
 

31 maart algemene ledenvergadering 

• Jeugdfondsstichting in het leven roepen. Onze vereniging staat daar positief 
tegenover. 

• Inleggeld via KNKB incasseren via ideal, bedrag wordt dan achteraf naar vereniging 
gestort 

• Jubileum 125 jaar KNKB 18 juni heel Friesland kaatst. Wij hopen dat er nog een 
vereniging opstaat om dit op te pakken. Alle prijswinnaars gaan naar huizem voor een 
finale. 

• Federatie agenda, intrigeren in KNKB agenda.  
 

Wij moeten wel waken voor de onze traditionele partijen zoals  

 

• Rommert Zijlstra Partij 
• Ale van kammen. 

 

• Eerste fout telt. Welpen, pupillen en kabouters.  
Wij als vereniging kunnen bij de vergadering aangeven om dit af te schaffen 



 

• Bouwe is gevraagd om toe te treden in het KNKB-bestuur. Wij als vereniging zijn hier 
zeer content mee.  

Bouwe licht toe, dit met veel plezier en uitdaging tegemoet 

 

Knkb gaat tijdens wedstrijd controleren op wanten, dit was voorheen voor de wedstrijd. 

 

6. Federatie Dongeradeel 
 

• Veltman uit EE verlaat bestuur 
• Hantum sinds dit jaar lid af/verleden jaar ternaard ook al 
• Nieuwe kleren voor A B en Dames.  
• Klassement voor het hele jaar 
• Dorpenpartij Jeugd gaat naar Waadhoeke, 
• Dorpenpartij wij zijn bereid om jubileumpartij te organiseren ipv dorpenpartij 

o Bouwe geeft aan, dat dit wel consequenties geeft voor de financiën die we 
mislopen.  

o Jippe geeft aan dat hier misschien vrijwilligers bij kunnen om hierin te 
ondersteunen.  

 

7. Mededeling Bestuur 
 

• 9 april voorjaarsschoonmaak heren 
• 23 april voorjaarsschoonmaak dames 

 

• 30 april eerste wedstrijd 
• Boekje, begin april 
• Nieuwe afdeling shirts/door mekaar loten/ nieuwe ronde traingingspakken 
• Nieuwe koelkast.  
• Springkussen is besloten om dit weer aan te schaffen gekeurd, en gekeurd worden.  

 

Kaatsmuur 

 

Bouwe,  

 

Commissie Bouwe Iepe Minne Jelle Jaap 

Subsidieaanvraag €45.000 is binnen 

Momenteel details uitwerken en bepalen 

Subsidie zoeken voor resterende kosten 

Planning start nazomer  



Oplevering eind 2022 

Locatie 

 

Drain vloer.  

Muur van beton  

5 m hoog  

6.10 m Breed 

Dubbelzijdig bespeelbaar. 

Hekwerk rondom, hier wordt nog nader onderzoek naar gedaan. 

Verlicht maken op wand 

Wel wat aan ecologie, dit wordt in plan verwerkt.  

 

Renze:  Beroep op geen stek, en mogelijk met dubbelfunctie, te denken aan patatwagen o.i.d. 
Commissie neemt dit mee in hun besluit.  

Theo, Wat gebeurt er met de huidig sponsorborden. Hier zal een oplossing voor moeten 
komen. 

Jippe, Locatie, Mogelijk hier in herzien.  

 

8. Jeugdzaken 
 

Verslag staat vermeld op onze website.  

• Vrijwilliger schoolkaatsproject  
• 4 maandagochtenden in april/mei 
• 68 Jeugdleden 
• 7 van groep 3 komen hopelijk ook bij de jeugdleden 
• 25 april start de training, dit alleen op maandag middag en avond 

 

Trainers 

• Lolke  
• Sietse  
• Simon Jan  
• Arjen  

 

9. Uitreiking Klassementen 
 

• A-klas Arjen Schregardus 
• B-klas Herald Boonstra 



• Dames Petra Feenstra 
 

Bedankje Simon Jan voor het plaatsen en bijhouden van standen op de website 

10. Bestuursverkiezing 
 

Uitredend,  

• Niels Wijga penningmeester (5Jaar) 
• Liesbeth Wytsma jeugdbestuur  
• Simon Faber jeugdbestuur 
• Jan en Jan Simon de Haan materiaalbeheer. 

 

Intredend 

• Pieter Tseard Swart penningmeester 
• Eelke Sipma jeugdbestuur 
• Minke Wytsma jeugdbestuur 
• Sytste Botma materiaalbeheer 

 

 

11. Freonen Fan  
 

Eelke: 

142 leden 

3550 euro per jaar 

Jippe en Renze kascontrole  

Investeringen  

 

• Vlaghouders 4x 
• Springkussen 
• AED 
• Tenue bestellen 
• Nieuwe lijnen 
• Accugereedschap 
• Picknick tafels 
• 50 kaatsballen 
• Vlaggen 
• Erepodium 

 

12. Stichting JSF 
 

Jelle Jaap 

Bestuur: Adol, Klaas Jenne, Aukje. Sjoertsje, Jelle Jaap 



Bestuur jeugdhonk: Arjen Marco Johan en Douwe 

Doel om jongerejeugd meer te betrekken in het jeugdhonk. 

Geluidsoverlast minimaliseren 

Playstation 

Wifi 

7 Nieuwe borden, 2 vervallen 

Herstraten inrit bijveld voor start seizoen door gemeente.  

Schilder en onderhoudsschema door Dekema. 

Adol (Penningmeester) 

5000 beginstand jaar 

Hier komen de inkomsten van de Kaatsvereniging nog bij.  

Graag wel met een oplossing komen, om het netjes en schoon te onderhouden. Dit graag 
structureel bijhouden. 

23 April uitnodiging voor voorjaarsschoonmaak. 

Adol treedt af in het stichtingsbestuur. Jelle Jaap bedankt hem hiervoor.  

Frederik Veenstra neemt het penningmeesterschap over.  

 

13. Rondvraag 
 

Bouwe- Bij een komst DOM. Mail naar Moarre-Lioessens 

Eelke- Is er nog rek in de agenda, dit is niet gunstig voor de oranjevereniging.  

Eelke- 80jarig jubileum van KV Warber Bliuwe (organisatie) 

Wieke- Verzoek om drank voor dames in kantine te verkopen. 

Renze- Logo voor de gevel. Hier licht al een concept voor. 

Bouwe- Gemeente op de hoogte stellen voor het maaien het sportveld 

Jaap- Het in acht nemen om de kantine toegankelijk te maken voor minder validen.  

 

21.35 sluiten vergadering 

 

 

 

 


