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Het “Haye Rypma Fonds” stelt zich ten doel gelden beschikbaar te stellen voor: 
- de kosten van de 1e prijs op de Haye Rypma Partij, waarvoor jaarlijks van de 

stichting Rypma-Hiemstra te Leeuwarden een financiële bijdrage wordt ontvangen;  
- het onderhouden van kontakten tussen leden en oud-leden van de kaatsvereniging 

“Pim Mulier”, de deelnemers aan het Haye Rypma Fonds, Witmarsumers zowel als 
Witmarsumers-om-útens. 

- het stimuleren van de kaatssport in Witmarsum. 
- het bekostigen van eventuele bijzondere zaken en attributen t.b.v. de 

kaatsvereniging 
 
Ook U kunt deelnemer worden van dit fonds. Dat kan via een jaarlijkse financiële bijdrage 
van tenminste € 10,-  Daar staat natuurlijk ook wat tegenover. Deelnemers aan het fonds 
krijgen een entreebewijs voor de hoofdklassepartij tijdens de Merke, alsmede een partner-
reduktiebon. 
 
Wilt U meedoen, stuur dan onderstaande strook ingevuld aan het : 
Haye Rypma Fonds, p/a Elly v.d. Wei Oosterstraat 84, 8748 GE Witmarsum 
 
 
Naam:   __________________________________________ 
 
Adres:  __________________________________________ 
 
Woonplaats: __________________________________________ 
 
Handtekening: __________________________________________ 
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Zaterdag 7 juli 2018: KNKB Heren 
30+ afdeling   Aanvang 11.00 uur 

Nodig 10 keurmeesters en 
 2 clubscheidsrechter  

Aanwezig van 10.45 – 13.30 uur 
 

Aanwezig van 13.30 uur tot einde partij   

Bootsma, Hieke * Bootsma, Hieke * 
Nicolai, Sjoerd * Nicolai, Sjoerd * 
Westra, Wigle Osinga, Andrys 
Gaastra, Ruurd Nesse, Steven 
Van Zelst, Marieta Kuiper, Igor 
De Jong, Tjeerd * Postma, Tjerk 
Sprik, Fred De Best, Johannes 
Jorna, Jacobus * Van der Zee, Pieter 
Wierda, Jan Tjeerdema, Peter 
Haitsma, Joukje Wierda, Hans 
Zaagemans, Redmer Ypma, Reinold 
 
Tijdens de merke hebben wij bij de Pier Elgersma Partij en de Haye Rypma 
Partij een groot aantal vrijwilligers nodig. Hiervoor benaderen wij nog leden. 

AVG 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving 
geldt in de hele Europese Unie (EU). De wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) geldt niet meer. De AVG versterkt de positie van mensen van wie 
gegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, 
waaronder sportverenigingen, krijgen meer verplichtingen. Kaatsvereniging Pim 
Mulier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en is 
druk bezig met het implementeren van de AVG. Kijk voor meer informatie op 
onze website. Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur. 
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Fan it Bestjoer 

Beste kaatsvrienden, 
 
KV Pim Mulier informeert jullie hierbij kort over de diverse zaken die met onze 
kaatsvereniging te maken hebben. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen 
we jullie graag naar onze website www.kvpimmulier.nl.  
 
Programma 2019 
Dit jaar hebben we weer veel activiteiten op ons programma staan. Onze eerste 
ledenpartij is 12 mei en de laatste ledenpartij wordt voor alle senioren op Merke 
maandag verkaatst. De jeugd en de dames gaan dan nog even door. De dames 
kaatsen op 17 augustus de “Verwende Froulju Kaatspartij” en de jeugd kaatsen 
hun slotpartij op 24 augustus.  
Wist je al dat je tijdens de winterstop door kan kaatsen?!? In de gymzaal in 
Witmarsum kun je door Wallball gedurende de winter maanden blijven kaatsen.  
 
Terugblik 
Terugkijkend op het jaar 2018 kunnen wij constateren dat het wederom een 
mooi kaatsseizoen is geweest. We hebben diverse partijen met succes 
georganiseerd. Vooral de “Verwende Froulju Kaatspartij”, die voor het eerst 
werd gehouden, was een “Boppeslach”. Ook onze kaatsers hebben op de Friese 
velden succes gehad. Van jong tot oud zijn er leden actief op de KNKB, federatie 
en/of de overige partijen. Met enige regelmaat komt er een kaatser met een 
prijs in Witmarsum terug. De bekroning is natuurlijk dat je als kaatser de eerste 
prijs wint. Als vereniging zijn we trots op deze kaatsers die de naam van onze 
kaatsvereniging het afgelopen seizoen positief in de publiciteit hebben gebracht.  
 
Dameskaatsen 
We willen dit jaar het dames kaatsen in Witmarsum een extra impuls geven 
door het organiseren van een trainingsavond onder leiding van een 
gediplomeerd trainer. Na afloop van de training is er gelegenheid om een partij 
te kaatsen. Op deze manier kan je het geleerde gelijk in de praktijk brengen 
tijdens een wedstrijd kaatsen. De trainingen worden gegeven op dinsdagavond 
en beginnen om 19.30 uur.  
 

 
 
Vervolg: Zondag 2 juni 2019 : KNKB 
Schooljongens en meisjes d.e.l.  
Aanvang 10.00 uur 

Nodig: 20 keurmeesters en  
4 clubscheidsrechter 

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

Piersma, Theunis Reijenga, Bart 
Palsma, Heinz * Reijenga, Siep 
Koster, Teake Meekma, Rene 
De Jong, Andrea Leeuwen, Joey * 
Henskens, Dennis Visser, Arjen 
De Jong-Hoekstra, Esther Cuperus, Durk 
Ypma, Wilma Meekma, Gert Jan 
Veninga, Willem *  
 
Zaterdag 29 juni 2019: Federatie 
jeugdkaatsen aanvang 10.00 uur 

Nodig 8 keurmeesters  
en  2 clubscheidsrechter  

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

De Jong, Tjeerd * Van der Schaaf, Martin 
Van der Vlugt, Klaas * Van der Vlugt, Klaas * 
Van IJs, Johan * Van IJs, Johan * 
Koopmans, Klaas Sjoerd * Dosselaer, Nick 
Tolsma, Piet * Dosselaer, Mike 
Brandsma-Bijlsma, Esther* Gietema, Pieter 
Reinsma, Dirk De Jong, Broer 
Nicolai, Jaring  
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Indeling keurmeesters 2019 
 
De keurmeesters worden dit jaar per dagdeel ingedeeld. Dit betekent dat je 
korter maar soms wel iets vaker aan de beurt bent. Wil je liever een hele dag op 
de lijn dan zou je kunnen ruilen. Hierbij de indeling van de keurmeesters voor 
het seizoen 2019. Let op: je kunt dus meerdere keren zijn ingepland!   Als je bent 
verhinderd dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen (onderling ruilen). 
 
Als je hebt geruild geef dit dan even door aan Arnold Bergsma (06-22534344) 
 

Zonder keurmeesters geen kaatsen. We rekenen op jullie aanwezigheid. Alvast 
bedankt !   
 
Opmerking: 
- Vetgedrukt = gehele dag 
- * = opgegeven via formulier en dus ingedeeld voor de aangevraagde datum 
 

Zondag 2 juni 2019 : KNKB 
Schooljongens en -meisjes d.e.l.  
Aanvang 10.00 uur 

Nodig: 20 keurmeesters en  
4 clubscheidsrechter 

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

Van der Molen, Mart De Boer, Jelle 
De Jong, Tjeerd * Haringa, Jeroen 
De Jong, Sjoerd-Atze Elgersma, Mark 
Haakma, Oebele* Elgersma, Sander 
Anema, Harke * Alen, Max 
Van der Molen, Jesse Faber, Jan 
Sprik, Geert * Gaastra, Martin 
Burger, Marc De Vries, Klaas 
Dijkstra, Nico  Anema, Harke * 
Van der Sluis, Pieter * Tolsma, Melvin 
Adema, Otte Stuiver, Sjoukje 
Anema, Chris Smid, Anneke 
Dooper, Jaring Koops, Henk 
Dooper, Frans Piersma, Jan 
 

 
Naast damesleden zijn de training ook beschikbaar voor niet leden van 
kaatsvereniging Pim Mulier. Mocht je nog een vriendin,  
bekende, familielid of buurvrouw hebben die (weer) wil beginnen met kaatsen, 
dan kunnen ze aansluiten tijdens deze training. Er zijn geen kosten verbonden 
aan het deelnemen van de kaatstraining op dinsdagavond. De eerste training 
start Dinsdag 7 mei. Het enige wat je dient te doen voor de training is 
aanmelden via kvpimmulier@gmail.com. 

 
Komend kaatsseizoen 
Ook dit jaar staan onze kaatsers weer centraal in de organisatie van de 
wedstrijden en alles daaromheen. We voeren verbeteringen uit binnen onze 
vereniging en staan we open voor vernieuwingen die de kaatsport ten goede 
komen. Hierbij valt te denken aan (in)formele samenwerking met omliggende 
kaatsverenigingen en de verengingen binnen onze federatie, sparringpartner 
voor de KNKB, maar ook de samenwerking met SV Mulier en het bestuur van 
MFC it Fliet. 
De voorbereidingen op het nieuwe kaatsseizoen zijn in volle gang. Niet alleen 
tijdens de zomer maar ook in de wintermaanden is er veel werk te doen om het 
kaatsen voor jong en oud mogelijk te maken. Gelukkig worden wij hierin 
voortreffelijk ondersteund door de jeugd- en veldcommissie. Het bestuur heeft 
als taak om ervoor te zorgen dat er in Witmarsum  gekaatst kan worden op elk 
niveau en in elke partij. Zonder hulp van onze leden is het niet mogelijk om al 
deze activiteiten te organiseren. Als bestuur hebben wij jullie als kaatsliefhebber 
ook het komend seizoen meer dan nodig. 
 
Samen zorgen we voor sfeer, enthousiasme, prestaties en gezelligheid op en 
rond het kaatsveld! Het bestuur van KV Pim Mulier wenst iedereen een gezond, 
sportief en gezellig kaatsseizoen 2019 toe, maar vooral ontzettend veel plezier 
bij al onze activiteiten. 
 
Oant sjen op it keatsfjild! 
 
Namens het kaatsbestuur, 
Harm Jilderda 
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Indeling keurmeesters 2019 
 
De keurmeesters worden dit jaar per dagdeel ingedeeld. Dit betekent dat je 
korter maar soms wel iets vaker aan de beurt bent. Wil je liever een hele dag op 
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Naast damesleden zijn de training ook beschikbaar voor niet leden van 
kaatsvereniging Pim Mulier. Mocht je nog een vriendin,  
bekende, familielid of buurvrouw hebben die (weer) wil beginnen met kaatsen, 
dan kunnen ze aansluiten tijdens deze training. Er zijn geen kosten verbonden 
aan het deelnemen van de kaatstraining op dinsdagavond. De eerste training 
start Dinsdag 7 mei. Het enige wat je dient te doen voor de training is 
aanmelden via kvpimmulier@gmail.com. 

 
Komend kaatsseizoen 
Ook dit jaar staan onze kaatsers weer centraal in de organisatie van de 
wedstrijden en alles daaromheen. We voeren verbeteringen uit binnen onze 
vereniging en staan we open voor vernieuwingen die de kaatsport ten goede 
komen. Hierbij valt te denken aan (in)formele samenwerking met omliggende 
kaatsverenigingen en de verengingen binnen onze federatie, sparringpartner 
voor de KNKB, maar ook de samenwerking met SV Mulier en het bestuur van 
MFC it Fliet. 
De voorbereidingen op het nieuwe kaatsseizoen zijn in volle gang. Niet alleen 
tijdens de zomer maar ook in de wintermaanden is er veel werk te doen om het 
kaatsen voor jong en oud mogelijk te maken. Gelukkig worden wij hierin 
voortreffelijk ondersteund door de jeugd- en veldcommissie. Het bestuur heeft 
als taak om ervoor te zorgen dat er in Witmarsum  gekaatst kan worden op elk 
niveau en in elke partij. Zonder hulp van onze leden is het niet mogelijk om al 
deze activiteiten te organiseren. Als bestuur hebben wij jullie als kaatsliefhebber 
ook het komend seizoen meer dan nodig. 
 
Samen zorgen we voor sfeer, enthousiasme, prestaties en gezelligheid op en 
rond het kaatsveld! Het bestuur van KV Pim Mulier wenst iedereen een gezond, 
sportief en gezellig kaatsseizoen 2019 toe, maar vooral ontzettend veel plezier 
bij al onze activiteiten. 
 
Oant sjen op it keatsfjild! 
 
Namens het kaatsbestuur, 
Harm Jilderda 
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Adres 
Kaatsvereniging “Pim Mulier”   Telefoon: 0517-531507 
p/a S. Lemstra     Rabobank: NL27RABO0371503264 
Dôle 1     e-mail kvpimmulier@gmail.com 
8748 GA Witmarsum   www.kvpimmulier.nl 
 

Personalia 
Bestuur 
Harm Jilderda, voorzitter            De Muonts 19                06-52395469      
Simon Lemstra, secretaris  De Dôle 1         06-51145638 
Herman Sprik, penningmeester  Wilhelminaplein 26        06-12394495 
     8911 BS Leeuwarden 
Arnold Bergsma, materiaal  De Muonts 73                         06-22534344 
Jan Geert Dijkstra, publiciteit  De Muonts 6         06-22885212 
Aukje de Vries, jeugdzaken  De Kranse 8               06-13914166 
Johan van der Molen, kantinebeheer Gysbert Japiksweg 17        06-11322168 
Myriam de Ruiter   De Boppe 11         06-37334180 
Marjan Reijenga   Ulbe Hiemstrastrjitte 13      06-30652759 
 
Jeugdcommissie:  
Peter Huisman    Mauritsstraat 20       06-18473293 
Folkert van der Wei   It Partoer 20           06-12960810 
Pieter Spoor    Oosterstraat 26        06-12316749 
Helma de Jong    Oosterstraat 22        06-38120366 
Andre Dijkstra    Schoolstraat 2        0517-532255 
e-mail: lytsepim@gmail.com 
lytse.kvpimmulier.nl 
 
Afmelden competitie en ledenpartijen jeugd 
Jeugdcommissie                      lytsepim@gmail.com 
 
Afhalen  d.e.l. kaatskleding 
Hannie Visser    Molenweg 39        0517- 531396 
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Zondag  
4 augustus 
            

 

Haye Rypma- partij 
KNKB Heren Hoofdklasse  

Vrije Formatie  
Aanvang: 12.00 uur 

 
Sponsors: Stichting Rypma Hiemstra, 
Freonen fan Pim, Loonbedrijf K. Haitsma, Bouwbedrijf 
Heeringa B.V.  
Kransensponsor: Kapsalon Amarant 
 

 
 

Zondag  
4 augustus 
            

 

Mensonides- partij 
KNKB Dames Hoofdklasse  

Vrije Formatie  
Aanvang: 12.00 uur 

 
Sponsors: Mensonides Installatie, Harlingen en 
Landbouw, Freonen fan Pim 
Kransensponsor: Mechanisatiebedrijf D. Kuipers, 
Witmarsum 
 

 
 
Maandag  
5 augustus 
            

 

Ulbe Hiemstra- partij 
Ledenpartij voor junioren en senioren 

Aanvang: 10.00 uur 
Opgeven t/m donderdag 1 augustus 20.00 uur 

 
Sponsor: Ulbe Hiemstra fonds 
Kransensponsor: Kapsalon Up to Date 

 
 
Maandag  
5 augustus 
 

 

Ulbe Hiemstra partij voor de jeugd 
Aanvang: 12.00 uur 

Afmelden via lytsepim@gmail.com of bestuur 
Uiterlijk dinsdag 30 juli  

 
Sponsors: Ulbe Hiemstra fonds  

Kransensponsor: Aardappelhandel Tolsma 

 

 
Afhalen en onderhoud KNKB tenue 
Marga van der Molen-Miedema Gysbert Japiksweg 17        0517-532466 
e-mail: famvandermolen@home.nl 
 

Beheer trainingsballen 
Jenco Sieperda    Oosterstraat 6               0517-532461 
 
Competitieleiding 
Dames     e-mail:  damespim@gmail.com 
     Anita Baarda:           06-52396541  
Heren     Sander Elgersma:    06-22282541  
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Adres 
Kaatsvereniging “Pim Mulier”   Telefoon: 0517-531507 
p/a S. Lemstra     Rabobank: NL27RABO0371503264 
Dôle 1     e-mail kvpimmulier@gmail.com 
8748 GA Witmarsum   www.kvpimmulier.nl 
 

Personalia 
Bestuur 
Harm Jilderda, voorzitter            De Muonts 19                06-52395469      
Simon Lemstra, secretaris  De Dôle 1         06-51145638 
Herman Sprik, penningmeester  Wilhelminaplein 26        06-12394495 
     8911 BS Leeuwarden 
Arnold Bergsma, materiaal  De Muonts 73                         06-22534344 
Jan Geert Dijkstra, publiciteit  De Muonts 6         06-22885212 
Aukje de Vries, jeugdzaken  De Kranse 8               06-13914166 
Johan van der Molen, kantinebeheer Gysbert Japiksweg 17        06-11322168 
Myriam de Ruiter   De Boppe 11         06-37334180 
Marjan Reijenga   Ulbe Hiemstrastrjitte 13      06-30652759 
 
Jeugdcommissie:  
Peter Huisman    Mauritsstraat 20       06-18473293 
Folkert van der Wei   It Partoer 20           06-12960810 
Pieter Spoor    Oosterstraat 26        06-12316749 
Helma de Jong    Oosterstraat 22        06-38120366 
Andre Dijkstra    Schoolstraat 2        0517-532255 
e-mail: lytsepim@gmail.com 
lytse.kvpimmulier.nl 
 
Afmelden competitie en ledenpartijen jeugd 
Jeugdcommissie                      lytsepim@gmail.com 
 
Afhalen  d.e.l. kaatskleding 
Hannie Visser    Molenweg 39        0517- 531396 
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Contributies en inleggelden 
 

Contributies:   Junioren/Senioren   € 25,-  per jaar 
  Jeugdleden   € 15,-  per jaar 
  Inleg betaalde jeugdtraining € 10 per jaar 
 
Inleggelden wedstrijden :  
  Junioren /senioren wedstrijden € 5,- per keer 
  Competitie   gratis 
 
Lidmaatschap voor 2020 beëindigen? Graag voor 1 december 2019 bij de 
ledenadministratie. 
 
De contributie kan overgemaakt worden op IBAN-nummer:  
NL27RABO0371503264 ten name van KV PimMulier te Witmarsum. 
 
Indien u geen automatische incasso heeft dan gelieve de contributie over te maken voor 
31 mei 2019. 
 
Automatische incasso en ledenkaart 
 
De meeste leden hebben de kaatsvereniging vorig jaar gemachtigd om de contributie 
automatisch te incasseren. De automatische incasso zal dit jaar rond 25 mei 
plaatsvinden. Heeft u nog geen automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met 
een van de bestuursleden. 
 
Wij hebben besloten om vanaf dit jaar de papieren ledenkaart af te schaffen, aangezien 
de meeste leden nu over zijn gegaan op automatische incasso. Verder wordt u nog via 
de mail geïnformeerd over de vervanging voor de papieren ledenkaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merke programma 2019 
 

 
 
 

Zaterdag  
3 augustus 
  

 

Pier Elgersma- partij 
KNKB jongens afdeling en  

D.E.L.  met opstap. 
Aanvang: 10.00 uur 

 
Sponsors Afdelingspartij: Pier Elgersma fonds 
Juwelier Kramer, Franeker, Permanente Commissie, 
Witmarsum 

 

 
Zaterdag 13 juli   

 
Molkepartij, met Barbecue  

Ledenpartij  voor jeugd,  junioren en senioren 
Aanvang: 13.00 uur 

Opgeven t/m donderdag 11 juli 20:00 uur 
 

Sponsor: 13 Melkveehouders uit Witmarsum e.o. 
Kransensponsor: Fuite Mengvoerindustrie 
 

 
Vrijdag 26 juli  

 

Pearkekeatsen 
Kaatsen met luchtbal voor tweetallen junioren en 

senioren, waarvan er per tweetal tenminste 1 lid is van 
KV Pim Mulier 

Opgeven t/m donderdag 25 juli, 20:00 uur. 
Aanvang: 18.30 uur 

 
Sponsor: LMBW, Witmarsum 

Zaterdag 17 
augustus 

Verwende vrouwenpartij 
Wilde partij voor vrouwelijk leden en niet-leden  

Aanvang: 14:00 uur  
 

Sponsor: Zeedesign 

 

 
15           8 

 
 
 
 
 
 

Kleding 
 
KNKB- en Federatieafdelingswedstrijden 
Tijdens KNKB- en Federatieafdelingswedstrijden draag je een geel/grijs PIM shirt met 
een bijbehorend broekje. Deze tenues, gesponsord door Groencentrum Witmarsum en 
B & M bestratingen, worden voor iedere wedstrijd, ’s vrijdags vanaf 18.00 uur, 
afgehaald en direct na iedere wedstrijd ingeleverd bij Marga van der Molen-Miedema. 
Zij zorgt voor het onderhoud van de kleding, gedurende het hele seizoen! 
 
D.E.L. kaatsen 
Tijdens deze wedstrijden draag je het D.E.L. tenue : een wit met zwart shirt en een zwart 
broekje. Deze kleding, gesponsord door Gerko, kun je aan het begin van het seizoen, 
tegen betaling van de seizoenskosten, afhalen bij Hannie Visser. Je onderhoudt de 
kleding het hele seizoen zelf . Aan het eind van het seizoen lever je deze kleding weer in 
bij Hannie Visser. 
Tijdens ledenwedstrijden kan het D.E.L.-tenue ook gebruikt worden. 
 
Kosten 
D.E.L. tenue: € 10,- per seizoen.  
 

Ledenhulp 
Keurmeesters, wedstrijdorganisatie, schoonmaak MFC en kantineassistentie 
Ook dit jaar vragen wij van u als actief lid weer één of twee dagen hulp. 
Iedereen wordt ingedeeld als keurmeester, schoonmaker, kantineassistent of bij de 
wedstrijdorganisatie.  Dit jaar hebben wij iedereen per dagdeel ingedeeld, zodat u per 
keer een paar uurtjes actief bent als keurmeester, kantineassistent etc. De uiteindelijke 
bezetting staat verderop in het programmaboekje 2019. 

Zondag 23 juni Gezamenlijke ledenpartij 
Ledenpartij voor de jeugd, junioren en senioren 

met KV Jan Reitsma uit Pingjum 
 

Aanvang: 11.00 uur 
Plaats: Pingjum 

Opgave t/m donderdag 20 juni 20.00 uur 
Maandag 24 t/m 
vrijdag 28 juni 
 
 
 
 

Straatkaatsen 
Voor alle inwoners van Witmarsum 

Jeugd: ma. en di. Aanvang: 18.30 
 

Junioren en Senioren: wo, do, vrij (finales)  
Opgeven bij uw straatkaatscoach! Zie mei Koepel 

Aanvang:18:30  
Sponsor: Diverse ondernemers uit Witmarsum e.o. 
 

Zaterdag 29 juni Check & Save-partij 
Federatie jeugdkaatsen 

Aanvang: 10.00 uur 
 

Sponsor: Check & Save banden en APK service      
Bolsward 
Kransensponsor: Landbouwmechanisatiebedrijf 
Kuipers  

Zaterdag 7 juli KNKB Heren 30+ 
KNKB Afdelingswedstrijd voor heren 30+  

Aanvang: 11:00 uur  
 

Sponsor: LMBW, Witmarsum 
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Competitie en training senioren 2019 
 
 
Competitie Heren:   
Aanvang:   Donderdag  2 mei 2019 om 19.30 uur  
Opgave/afmelding:  Voor donderdagavond 19.15 uur aanwezig zijn op het 

veld. Daar wordt de indeling gemaakt. 
Deelname: Vanaf 14 jaar en is vrij toegankelijk. 
 
Competitie Dames: 
Aanvang:  Donderdag 2 mei 2019 om 19.30 uur 
Opgave Vóór 1 mei 2019 via damespim@gmail.com 
Afmelden: Via damespim@gmail.com voor woensdag 19:00 uur.  

of ( bij noodafmelding) bij Anita Baarda. 
Deelname: Vanaf 14 jaar en is vrij toegankelijk. 
Prijzen:   Bij beide competities worden de prijzen   
   aangeboden door Klussenbedrijf Oebele Haakma.  
 
Training: Bij  voldoende animo is er voor de dames dit jaar de 

mogelijkheid om op dinsdagavond te trainen onder 
leiding van een gediplomeerde trainer. Naast 
damesleden zijn de training en ook beschikbaar voor 
niet leden van KV PIm Mulier. Mocht je nog een 
vriendin, bekende, familielid of buurvrouw hebben die 
(weer) wil beginnen met kaatsen, dan kunnen ze 
aansluiten tijdens de training. De trainingen worden 
gegeven op dinsdagvond en beginnen om  19.30 uur.  

 De eerste training zal plaatsvinden op dinsdag 7 mei.  
Het enige wat je dient te doen voor de training is 
aanmelden voor maandag mei via 
kvpimmulier@gmail.com.  

 Jullie worden  hierover op de hoogte gehouden via onze 
website, mail en facebookpagina.  

 

Programma 2019   Kom naar het kaatsveld! 
 
Zondag 12 mei Roskam-partij 

Ledenpartij voor junioren en senioren 
Aanvang:11:00 uur 

Opgave t/m donderdag 9 mei 20.00 uur 
 
Sponsor: Café de Gekroonde Roskam 

 Zondag 26 mei 
 

Aardappelhandel Tolsma-partij 
Ledenpartij voor de jeugd 

Aanvang:11:00 uur 
 

Sponsor: Aardappelhandel Tolsma 

Zondag 26 mei Elgersma-partij 
Ledenpartij voor junioren en senioren 

Aanvang:11:00 uur 
Opgave t/m donderdag 23 mei 20.00 uur 

 
Sponsor: Schildersbedrijf Elgersma 

Zondag 2 juni Sprikkeurs- partij 
KNKB Schoolmeisjes A en B klasse D.E.L. 

Aanvang: 10.00 uur 
 
Sponsor: SPRIKKEURS, administratie- en 
belastingadvieskantoor 
Kransensponsor: Attema Zeevishandel 

Zondag 2 juni Jappie Zaagemans-partij 
KNKB Schooljongens A en B klasse D.E.L. 

Aanvang: 10.00 uur 
 

Sponsor: Mts. de Vries 
Kransensponsor: Jeen Piersma (JPW) 
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Ouderhulp bij het kaatsen 
Zonder ouders kunnen we geen wedstrijden organiseren voor de jeugd. Aan alle 
ouders van wie de kinderen meedoen met de competitie wordt dan ook 
gevraagd of zij een aantal keren kunnen helpen bij het competitiekaatsen en/of 
de jeugdledenpartijen. Het is de bedoeling dat ze dan helpen met het  
begeleiden van de wedstrijden of met de telling. De indeling van de ouders 
wordt door de jeugdcommissie aan het begin van het seizoen verspreid. 
 
Ledenpartijen 
Zoals ieder jaar organiseren we een aantal jeugdledenpartijen. Gezellig met zijn 
allen een aantal partijen kaatsen. We gaan ervan uit dat alle jeugdleden 
meedoen met deze partijen. Kun je niet meedoen, dan meld je je af via 
lytsepim@gmail.com. Voor de precieze data kun je in dit boekje of op de 
website kijken en natuurlijk ontvang je ook de laatste informatie per mail. 
 
Straatkaatsen 
Op maandag 24 en dinsdag 24 juni gaan we weer straatkaatsen op het 
Kaatsplein. 
 
Afsluiting kaatsseizoen: ouder-kindpartij 
De afsluiting van het kaatsseizoen + ledenpartij is dit jaar op zondag 25 
augustus. Dan worden ook de prijswinnaars van de competitie bekend gemaakt. 
 
Wallball 
Vanaf 1 oktober wordt er weer gestart met Wallball. 
Voor wie het kaatsplezier niet én kan missen, kan in de winterperiode doorgaan 
in de gymzaal. 
 
Naast de activiteiten in Witmarsum die de jeugdcommissie organiseert voor de 
leden, kunnen de jeugdleden –als ze aan de criteria voldoen- ook deelnemen 
aan activiteiten die door de federatie of door de KNKB georganiseerd worden. 
Informatie hierover is te vinden op http://lytse.kvpimmulier.nl  Of kijk op 
www.knkb.nl voor uitgebreide informatie en de wedstrijdkalender. 
Voor  alle actuele informatie over het jeugdkaatsen in Witmarsum en al je 
vragen kun je terecht op http://lytse.kvpimmulier.nl  Daar vind je natuurlijk ook 
de uitslagen en foto’s van alle activiteiten die we organiseren.  

Wedstrijdagenda Federatie 2019 
 

Dames/meisjes en Heren/jongens 
Vet gedrukt betekent dat er ook een dames/ meisjespartij georganiseerd wordt 
 

Za. 1 juni Exmorra (Bruniapartij D.E.L.) 11.00 uur 
Za. 13 juli Bolsward Vrije Formatie (A/B/C) 09.30 uur 
Za. 27 juli Exmorra Vrije Formatie (A/B)  11.00 uur 
 

 
Wedstrijdagenda Federatie Jeugd (welpen/pupillen/schooljeugd) 
 

Za. 11 mei Gaast 13.00 uur 
Za. 18 mei Burgwerd 13.00 uur 
Za. 25 mei Schettens 13.00 uur 
Za. 1 juni Bolsward 13.00 uur 
Wo. 5 juni Makkum (schoolkaatsen) 13.30 uur 
Wo. 5 juni Bolsward (schoolkaatsen) 13.30 uur 
Za. 8 juni Exmorra 10.00 uur 
Za. 15 juni Kimswerd 10.00 uur 
Za. 29 juni Witmarsum 10.00 uur 
Za. 6 juli Arum (afdelingswedstrijd) 10.00 uur 
Za. 20 juli Lollum  10.00 uur 
Za. 27 juli Cornwerd 10.00 uur 
Za. 3 aug Hartwerd 10.00 uur 
Za. 10 aug Pingjum 10.00 uur 
Za. 17 aug Workum 10.00 uur 
Za. 31 aug Bolsward (slotwedstrijd) 13.00 uur 
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de uitslagen en foto’s van alle activiteiten die we organiseren.  

Wedstrijdagenda Federatie 2019 
 

Dames/meisjes en Heren/jongens 
Vet gedrukt betekent dat er ook een dames/ meisjespartij georganiseerd wordt 
 

Za. 1 juni Exmorra (Bruniapartij D.E.L.) 11.00 uur 
Za. 13 juli Bolsward Vrije Formatie (A/B/C) 09.30 uur 
Za. 27 juli Exmorra Vrije Formatie (A/B)  11.00 uur 
 

 
Wedstrijdagenda Federatie Jeugd (welpen/pupillen/schooljeugd) 
 

Za. 11 mei Gaast 13.00 uur 
Za. 18 mei Burgwerd 13.00 uur 
Za. 25 mei Schettens 13.00 uur 
Za. 1 juni Bolsward 13.00 uur 
Wo. 5 juni Makkum (schoolkaatsen) 13.30 uur 
Wo. 5 juni Bolsward (schoolkaatsen) 13.30 uur 
Za. 8 juni Exmorra 10.00 uur 
Za. 15 juni Kimswerd 10.00 uur 
Za. 29 juni Witmarsum 10.00 uur 
Za. 6 juli Arum (afdelingswedstrijd) 10.00 uur 
Za. 20 juli Lollum  10.00 uur 
Za. 27 juli Cornwerd 10.00 uur 
Za. 3 aug Hartwerd 10.00 uur 
Za. 10 aug Pingjum 10.00 uur 
Za. 17 aug Workum 10.00 uur 
Za. 31 aug Bolsward (slotwedstrijd) 13.00 uur 
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Jeugdkaatsen - Lytse Pim 
 
We hebben nu alweer 5 jaar een nieuwe opzet van de trainingen en competitie. 
Tijdens deze seizoenen zagen we al veel enthousiasme en spelplezier, maar ook 
dat het niveau van de jeugd tijdens het seizoen echt verbeterde. In 2016 hebben 
we diplomakaatsen hieraan toegevoegd.  
 
Om dit te kunnen volhouden is het nodig dat we een extra bijdrage van de jeugd 
vragen. Ieder jeugdlid betaalt sinds 2015 naast de contributie van € 15,- een 
bijdrage van €10,- voor de trainingen. 
 
We willen het seizoen gezellig, sportief én met alle jeugdleden + ouders 
beginnen. De Seizoensopening houden we op zondag 5 mei, in de kantine, met 
een kind-ouder partij. 
De uitnodiging en meer informatie ontvangen de leden per mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Training  
De trainingen van de verschillende categorieën voor alle jeugdleden vinden 
plaats op: 
Kabouters 1e jaar (beginnersgroep) trainen op woensdagmiddag. 
Kabouters 2e jaar trainen op vrijdagmiddag. 
Welpen, Pupillen, Schooljeugd en Jongens/Meisjes, vinden plaats op 
maandagavond. 
Extra trainingsavond (specialsgroepen) is op donderdagavond. 
 
Alle trainingen starten vanaf maandag 6 mei en gaan door tot de merke. 
(specials groepen gaan door tot eind augustus) 
 
De maandagavond is voor iedereen en afhankelijk van leeftijd en niveau worden 
een groepsindeling en rooster gemaakt, deze ontvangt iedereen voor het begin 
van het seizoen. 
De donderdagavond mag je mee trainen als je in 2019 mee gaat doen aan 
federatiewedstrijden. 
Dus als je meetraint verwachten we dat je in de loop van het seizoen een paar 
keer naar andere dorpen gaat om daar mee te doen aan de federatiewedstrijd. 
 
De trainingen gaan dit seizoen bij voldoende belangstelling door tijdens de 
zomervakantie. 
We vragen én verwachten van alle deelnemers aan de training dat ze 
gemotiveerd zijn en actief meedoen.  
Afmelden: vóór de training via lytsepim@gmail.com 
 
Competitie 
Wanneer: de vaste competitieavond blijft dinsdagavond. De starttijd van de 
partijen is 19.00, alle deelnemers worden om 18.50 verwacht, zodat we op tijd 
kunnen beginnen.  De eerste competitieavond is 14 mei en ook deze gaan door 
tot de merke. 
Afmelden: voor maandagavond 18.30 uur via lytsepim@gmail.com 
LET OP: 2 keer niet afgemeld voor de competitie? Dan doe je de eerstvolgende 
keer niet mee. 
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Ouderhulp bij het kaatsen 
Zonder ouders kunnen we geen wedstrijden organiseren voor de jeugd. Aan alle 
ouders van wie de kinderen meedoen met de competitie wordt dan ook 
gevraagd of zij een aantal keren kunnen helpen bij het competitiekaatsen en/of 
de jeugdledenpartijen. Het is de bedoeling dat ze dan helpen met het  
begeleiden van de wedstrijden of met de telling. De indeling van de ouders 
wordt door de jeugdcommissie aan het begin van het seizoen verspreid. 
 
Ledenpartijen 
Zoals ieder jaar organiseren we een aantal jeugdledenpartijen. Gezellig met zijn 
allen een aantal partijen kaatsen. We gaan ervan uit dat alle jeugdleden 
meedoen met deze partijen. Kun je niet meedoen, dan meld je je af via 
lytsepim@gmail.com. Voor de precieze data kun je in dit boekje of op de 
website kijken en natuurlijk ontvang je ook de laatste informatie per mail. 
 
Straatkaatsen 
Op maandag 24 en dinsdag 24 juni gaan we weer straatkaatsen op het 
Kaatsplein. 
 
Afsluiting kaatsseizoen: ouder-kindpartij 
De afsluiting van het kaatsseizoen + ledenpartij is dit jaar op zondag 25 
augustus. Dan worden ook de prijswinnaars van de competitie bekend gemaakt. 
 
Wallball 
Vanaf 1 oktober wordt er weer gestart met Wallball. 
Voor wie het kaatsplezier niet én kan missen, kan in de winterperiode doorgaan 
in de gymzaal. 
 
Naast de activiteiten in Witmarsum die de jeugdcommissie organiseert voor de 
leden, kunnen de jeugdleden –als ze aan de criteria voldoen- ook deelnemen 
aan activiteiten die door de federatie of door de KNKB georganiseerd worden. 
Informatie hierover is te vinden op http://lytse.kvpimmulier.nl  Of kijk op 
www.knkb.nl voor uitgebreide informatie en de wedstrijdkalender. 
Voor  alle actuele informatie over het jeugdkaatsen in Witmarsum en al je 
vragen kun je terecht op http://lytse.kvpimmulier.nl  Daar vind je natuurlijk ook 
de uitslagen en foto’s van alle activiteiten die we organiseren.  

Wedstrijdagenda Federatie 2019 
 

Dames/meisjes en Heren/jongens 
Vet gedrukt betekent dat er ook een dames/ meisjespartij georganiseerd wordt 
 

Za. 1 juni Exmorra (Bruniapartij D.E.L.) 11.00 uur 
Za. 13 juli Bolsward Vrije Formatie (A/B/C) 09.30 uur 
Za. 27 juli Exmorra Vrije Formatie (A/B)  11.00 uur 
 

 
Wedstrijdagenda Federatie Jeugd (welpen/pupillen/schooljeugd) 
 

Za. 11 mei Gaast 13.00 uur 
Za. 18 mei Burgwerd 13.00 uur 
Za. 25 mei Schettens 13.00 uur 
Za. 1 juni Bolsward 13.00 uur 
Wo. 5 juni Makkum (schoolkaatsen) 13.30 uur 
Wo. 5 juni Bolsward (schoolkaatsen) 13.30 uur 
Za. 8 juni Exmorra 10.00 uur 
Za. 15 juni Kimswerd 10.00 uur 
Za. 29 juni Witmarsum 10.00 uur 
Za. 6 juli Arum (afdelingswedstrijd) 10.00 uur 
Za. 20 juli Lollum  10.00 uur 
Za. 27 juli Cornwerd 10.00 uur 
Za. 3 aug Hartwerd 10.00 uur 
Za. 10 aug Pingjum 10.00 uur 
Za. 17 aug Workum 10.00 uur 
Za. 31 aug Bolsward (slotwedstrijd) 13.00 uur 
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Competitie en training senioren 2019 
 
 
Competitie Heren:   
Aanvang:   Donderdag  2 mei 2019 om 19.30 uur  
Opgave/afmelding:  Voor donderdagavond 19.15 uur aanwezig zijn op het 

veld. Daar wordt de indeling gemaakt. 
Deelname: Vanaf 14 jaar en is vrij toegankelijk. 
 
Competitie Dames: 
Aanvang:  Donderdag 2 mei 2019 om 19.30 uur 
Opgave Vóór 1 mei 2019 via damespim@gmail.com 
Afmelden: Via damespim@gmail.com voor woensdag 19:00 uur.  

of ( bij noodafmelding) bij Anita Baarda. 
Deelname: Vanaf 14 jaar en is vrij toegankelijk. 
Prijzen:   Bij beide competities worden de prijzen   
   aangeboden door Klussenbedrijf Oebele Haakma.  
 
Training: Bij  voldoende animo is er voor de dames dit jaar de 

mogelijkheid om op dinsdagavond te trainen onder 
leiding van een gediplomeerde trainer. Naast 
damesleden zijn de training en ook beschikbaar voor 
niet leden van KV PIm Mulier. Mocht je nog een 
vriendin, bekende, familielid of buurvrouw hebben die 
(weer) wil beginnen met kaatsen, dan kunnen ze 
aansluiten tijdens de training. De trainingen worden 
gegeven op dinsdagvond en beginnen om  19.30 uur.  

 De eerste training zal plaatsvinden op dinsdag 7 mei.  
Het enige wat je dient te doen voor de training is 
aanmelden voor maandag mei via 
kvpimmulier@gmail.com.  

 Jullie worden  hierover op de hoogte gehouden via onze 
website, mail en facebookpagina.  

 

Programma 2019   Kom naar het kaatsveld! 
 
Zondag 12 mei Roskam-partij 

Ledenpartij voor junioren en senioren 
Aanvang:11:00 uur 

Opgave t/m donderdag 9 mei 20.00 uur 
 
Sponsor: Café de Gekroonde Roskam 

 Zondag 26 mei 
 

Aardappelhandel Tolsma-partij 
Ledenpartij voor de jeugd 

Aanvang:11:00 uur 
 

Sponsor: Aardappelhandel Tolsma 

Zondag 26 mei Elgersma-partij 
Ledenpartij voor junioren en senioren 

Aanvang:11:00 uur 
Opgave t/m donderdag 23 mei 20.00 uur 

 
Sponsor: Schildersbedrijf Elgersma 

Zondag 2 juni Sprikkeurs- partij 
KNKB Schoolmeisjes A en B klasse D.E.L. 

Aanvang: 10.00 uur 
 
Sponsor: SPRIKKEURS, administratie- en 
belastingadvieskantoor 
Kransensponsor: Attema Zeevishandel 

Zondag 2 juni Jappie Zaagemans-partij 
KNKB Schooljongens A en B klasse D.E.L. 

Aanvang: 10.00 uur 
 

Sponsor: Mts. de Vries 
Kransensponsor: Jeen Piersma (JPW) 
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Kleding 
 
KNKB- en Federatieafdelingswedstrijden 
Tijdens KNKB- en Federatieafdelingswedstrijden draag je een geel/grijs PIM shirt met 
een bijbehorend broekje. Deze tenues, gesponsord door Groencentrum Witmarsum en 
B & M bestratingen, worden voor iedere wedstrijd, ’s vrijdags vanaf 18.00 uur, 
afgehaald en direct na iedere wedstrijd ingeleverd bij Marga van der Molen-Miedema. 
Zij zorgt voor het onderhoud van de kleding, gedurende het hele seizoen! 
 
D.E.L. kaatsen 
Tijdens deze wedstrijden draag je het D.E.L. tenue : een wit met zwart shirt en een zwart 
broekje. Deze kleding, gesponsord door Gerko, kun je aan het begin van het seizoen, 
tegen betaling van de seizoenskosten, afhalen bij Hannie Visser. Je onderhoudt de 
kleding het hele seizoen zelf . Aan het eind van het seizoen lever je deze kleding weer in 
bij Hannie Visser. 
Tijdens ledenwedstrijden kan het D.E.L.-tenue ook gebruikt worden. 
 
Kosten 
D.E.L. tenue: € 10,- per seizoen.  
 

Ledenhulp 
Keurmeesters, wedstrijdorganisatie, schoonmaak MFC en kantineassistentie 
Ook dit jaar vragen wij van u als actief lid weer één of twee dagen hulp. 
Iedereen wordt ingedeeld als keurmeester, schoonmaker, kantineassistent of bij de 
wedstrijdorganisatie.  Dit jaar hebben wij iedereen per dagdeel ingedeeld, zodat u per 
keer een paar uurtjes actief bent als keurmeester, kantineassistent etc. De uiteindelijke 
bezetting staat verderop in het programmaboekje 2019. 

Zondag 23 juni Gezamenlijke ledenpartij 
Ledenpartij voor de jeugd, junioren en senioren 

met KV Jan Reitsma uit Pingjum 
 

Aanvang: 11.00 uur 
Plaats: Pingjum 

Opgave t/m donderdag 20 juni 20.00 uur 
Maandag 24 t/m 
vrijdag 28 juni 
 
 
 
 

Straatkaatsen 
Voor alle inwoners van Witmarsum 

Jeugd: ma. en di. Aanvang: 18.30 
 

Junioren en Senioren: wo, do, vrij (finales)  
Opgeven bij uw straatkaatscoach! Zie mei Koepel 

Aanvang:18:30  
Sponsor: Diverse ondernemers uit Witmarsum e.o. 
 

Zaterdag 29 juni Check & Save-partij 
Federatie jeugdkaatsen 

Aanvang: 10.00 uur 
 

Sponsor: Check & Save banden en APK service      
Bolsward 
Kransensponsor: Landbouwmechanisatiebedrijf 
Kuipers  

Zaterdag 7 juli KNKB Heren 30+ 
KNKB Afdelingswedstrijd voor heren 30+  

Aanvang: 11:00 uur  
 

Sponsor: LMBW, Witmarsum 
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Contributies en inleggelden 
 

Contributies:   Junioren/Senioren   € 25,-  per jaar 
  Jeugdleden   € 15,-  per jaar 
  Inleg betaalde jeugdtraining € 10 per jaar 
 
Inleggelden wedstrijden :  
  Junioren /senioren wedstrijden € 5,- per keer 
  Competitie   gratis 
 
Lidmaatschap voor 2020 beëindigen? Graag voor 1 december 2019 bij de 
ledenadministratie. 
 
De contributie kan overgemaakt worden op IBAN-nummer:  
NL27RABO0371503264 ten name van KV PimMulier te Witmarsum. 
 
Indien u geen automatische incasso heeft dan gelieve de contributie over te maken voor 
31 mei 2019. 
 
Automatische incasso en ledenkaart 
 
De meeste leden hebben de kaatsvereniging vorig jaar gemachtigd om de contributie 
automatisch te incasseren. De automatische incasso zal dit jaar rond 25 mei 
plaatsvinden. Heeft u nog geen automatische incasso, dan kunt u contact opnemen met 
een van de bestuursleden. 
 
Wij hebben besloten om vanaf dit jaar de papieren ledenkaart af te schaffen, aangezien 
de meeste leden nu over zijn gegaan op automatische incasso. Verder wordt u nog via 
de mail geïnformeerd over de vervanging voor de papieren ledenkaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Merke programma 2019 
 

 
 
 

Zaterdag  
3 augustus 
  

 

Pier Elgersma- partij 
KNKB jongens afdeling en  

D.E.L.  met opstap. 
Aanvang: 10.00 uur 

 
Sponsors Afdelingspartij: Pier Elgersma fonds 
Juwelier Kramer, Franeker, Permanente Commissie, 
Witmarsum 

 

 
Zaterdag 13 juli   

 
Molkepartij, met Barbecue  

Ledenpartij  voor jeugd,  junioren en senioren 
Aanvang: 13.00 uur 

Opgeven t/m donderdag 11 juli 20:00 uur 
 

Sponsor: 13 Melkveehouders uit Witmarsum e.o. 
Kransensponsor: Fuite Mengvoerindustrie 
 

 
Vrijdag 26 juli  

 

Pearkekeatsen 
Kaatsen met luchtbal voor tweetallen junioren en 

senioren, waarvan er per tweetal tenminste 1 lid is van 
KV Pim Mulier 

Opgeven t/m donderdag 25 juli, 20:00 uur. 
Aanvang: 18.30 uur 

 
Sponsor: LMBW, Witmarsum 

Zaterdag 17 
augustus 

Verwende vrouwenpartij 
Wilde partij voor vrouwelijk leden en niet-leden  

Aanvang: 14:00 uur  
 

Sponsor: Zeedesign 
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Zondag  
4 augustus 
            

 

Haye Rypma- partij 
KNKB Heren Hoofdklasse  

Vrije Formatie  
Aanvang: 12.00 uur 

 
Sponsors: Stichting Rypma Hiemstra, 
Freonen fan Pim, Loonbedrijf K. Haitsma, Bouwbedrijf 
Heeringa B.V.  
Kransensponsor: Kapsalon Amarant 
 

 
 

Zondag  
4 augustus 
            

 

Mensonides- partij 
KNKB Dames Hoofdklasse  

Vrije Formatie  
Aanvang: 12.00 uur 

 
Sponsors: Mensonides Installatie, Harlingen en 
Landbouw, Freonen fan Pim 
Kransensponsor: Mechanisatiebedrijf D. Kuipers, 
Witmarsum 
 

 
 
Maandag  
5 augustus 
            

 

Ulbe Hiemstra- partij 
Ledenpartij voor junioren en senioren 

Aanvang: 10.00 uur 
Opgeven t/m donderdag 1 augustus 20.00 uur 

 
Sponsor: Ulbe Hiemstra fonds 
Kransensponsor: Kapsalon Up to Date 

 
 
Maandag  
5 augustus 
 

 

Ulbe Hiemstra partij voor de jeugd 
Aanvang: 12.00 uur 

Afmelden via lytsepim@gmail.com of bestuur 
Uiterlijk dinsdag 30 juli  

 
Sponsors: Ulbe Hiemstra fonds  

Kransensponsor: Aardappelhandel Tolsma 

 

 
Afhalen en onderhoud KNKB tenue 
Marga van der Molen-Miedema Gysbert Japiksweg 17        0517-532466 
e-mail: famvandermolen@home.nl 
 

Beheer trainingsballen 
Jenco Sieperda    Oosterstraat 6               0517-532461 
 
Competitieleiding 
Dames     e-mail:  damespim@gmail.com 
     Anita Baarda:           06-52396541  
Heren     Sander Elgersma:    06-22282541  
     Melvin Tolsma:       06-20489773 
MFC It Fliet kantinebeheer  
Telefoon kantine                            0517-532188 
MFC It Fliet Kantinecommissie 
Johan van der Molen               telefoon kantinecommissie: 06-11322168
                 
Ledenadministratie 
Aukje de Vries     De Kranse 8           06-13914166 
      e-mail:                kvpimmulier@gmail.com 
Opgave ledenpartijen 
Jan Geert Dijkstra                          06-22885212 
Of per e-mail kvpimmulier@gmail.com 
Jan Faber (opgave ledenpartij 50+ klasse)          06-29155520 
Veldcommissie               
Cees Jellema     Sybren Reitsma 
Andre Dijkstra     Egbert Jan Goslinga 
Michiel de Jong        Thomas Sprik 
Chris Anema      Klaas Jan Haitsma 
Paul Jongstra      
Eddy Huisman      
Martijn Zandbergen 
 
telefoon veldcommissie:     06- 10583898 
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Adres 
Kaatsvereniging “Pim Mulier”   Telefoon: 0517-531507 
p/a S. Lemstra     Rabobank: NL27RABO0371503264 
Dôle 1     e-mail kvpimmulier@gmail.com 
8748 GA Witmarsum   www.kvpimmulier.nl 
 

Personalia 
Bestuur 
Harm Jilderda, voorzitter            De Muonts 19                06-52395469      
Simon Lemstra, secretaris  De Dôle 1         06-51145638 
Herman Sprik, penningmeester  Wilhelminaplein 26        06-12394495 
     8911 BS Leeuwarden 
Arnold Bergsma, materiaal  De Muonts 73                         06-22534344 
Jan Geert Dijkstra, publiciteit  De Muonts 6         06-22885212 
Aukje de Vries, jeugdzaken  De Kranse 8               06-13914166 
Johan van der Molen, kantinebeheer Gysbert Japiksweg 17        06-11322168 
Myriam de Ruiter   De Boppe 11         06-37334180 
Marjan Reijenga   Ulbe Hiemstrastrjitte 13      06-30652759 
 
Jeugdcommissie:  
Peter Huisman    Mauritsstraat 20       06-18473293 
Folkert van der Wei   It Partoer 20           06-12960810 
Pieter Spoor    Oosterstraat 26        06-12316749 
Helma de Jong    Oosterstraat 22        06-38120366 
Andre Dijkstra    Schoolstraat 2        0517-532255 
e-mail: lytsepim@gmail.com 
lytse.kvpimmulier.nl 
 
Afmelden competitie en ledenpartijen jeugd 
Jeugdcommissie                      lytsepim@gmail.com 
 
Afhalen  d.e.l. kaatskleding 
Hannie Visser    Molenweg 39        0517- 531396 
 
 

 



  

 
17                6 

 
 
 

Zondag  
4 augustus 
            

 

Haye Rypma- partij 
KNKB Heren Hoofdklasse  

Vrije Formatie  
Aanvang: 12.00 uur 

 
Sponsors: Stichting Rypma Hiemstra, 
Freonen fan Pim, Loonbedrijf K. Haitsma, Bouwbedrijf 
Heeringa B.V.  
Kransensponsor: Kapsalon Amarant 
 

 
 

Zondag  
4 augustus 
            

 

Mensonides- partij 
KNKB Dames Hoofdklasse  

Vrije Formatie  
Aanvang: 12.00 uur 

 
Sponsors: Mensonides Installatie, Harlingen en 
Landbouw, Freonen fan Pim 
Kransensponsor: Mechanisatiebedrijf D. Kuipers, 
Witmarsum 
 

 
 
Maandag  
5 augustus 
            

 

Ulbe Hiemstra- partij 
Ledenpartij voor junioren en senioren 

Aanvang: 10.00 uur 
Opgeven t/m donderdag 1 augustus 20.00 uur 

 
Sponsor: Ulbe Hiemstra fonds 
Kransensponsor: Kapsalon Up to Date 

 
 
Maandag  
5 augustus 
 

 

Ulbe Hiemstra partij voor de jeugd 
Aanvang: 12.00 uur 

Afmelden via lytsepim@gmail.com of bestuur 
Uiterlijk dinsdag 30 juli  

 
Sponsors: Ulbe Hiemstra fonds  

Kransensponsor: Aardappelhandel Tolsma 

 

 
Afhalen en onderhoud KNKB tenue 
Marga van der Molen-Miedema Gysbert Japiksweg 17        0517-532466 
e-mail: famvandermolen@home.nl 
 

Beheer trainingsballen 
Jenco Sieperda    Oosterstraat 6               0517-532461 
 
Competitieleiding 
Dames     e-mail:  damespim@gmail.com 
     Anita Baarda:           06-52396541  
Heren     Sander Elgersma:    06-22282541  
     Melvin Tolsma:       06-20489773 
MFC It Fliet kantinebeheer  
Telefoon kantine                            0517-532188 
MFC It Fliet Kantinecommissie 
Johan van der Molen               telefoon kantinecommissie: 06-11322168
                 
Ledenadministratie 
Aukje de Vries     De Kranse 8           06-13914166 
      e-mail:                kvpimmulier@gmail.com 
Opgave ledenpartijen 
Jan Geert Dijkstra                          06-22885212 
Of per e-mail kvpimmulier@gmail.com 
Jan Faber (opgave ledenpartij 50+ klasse)          06-29155520 
Veldcommissie               
Cees Jellema     Sybren Reitsma 
Andre Dijkstra     Egbert Jan Goslinga 
Michiel de Jong        Thomas Sprik 
Chris Anema      Klaas Jan Haitsma 
Paul Jongstra      
Eddy Huisman      
Martijn Zandbergen 
 
telefoon veldcommissie:     06- 10583898 

 

 
5           18 

Adres 
Kaatsvereniging “Pim Mulier”   Telefoon: 0517-531507 
p/a S. Lemstra     Rabobank: NL27RABO0371503264 
Dôle 1     e-mail kvpimmulier@gmail.com 
8748 GA Witmarsum   www.kvpimmulier.nl 
 

Personalia 
Bestuur 
Harm Jilderda, voorzitter            De Muonts 19                06-52395469      
Simon Lemstra, secretaris  De Dôle 1         06-51145638 
Herman Sprik, penningmeester  Wilhelminaplein 26        06-12394495 
     8911 BS Leeuwarden 
Arnold Bergsma, materiaal  De Muonts 73                         06-22534344 
Jan Geert Dijkstra, publiciteit  De Muonts 6         06-22885212 
Aukje de Vries, jeugdzaken  De Kranse 8               06-13914166 
Johan van der Molen, kantinebeheer Gysbert Japiksweg 17        06-11322168 
Myriam de Ruiter   De Boppe 11         06-37334180 
Marjan Reijenga   Ulbe Hiemstrastrjitte 13      06-30652759 
 
Jeugdcommissie:  
Peter Huisman    Mauritsstraat 20       06-18473293 
Folkert van der Wei   It Partoer 20           06-12960810 
Pieter Spoor    Oosterstraat 26        06-12316749 
Helma de Jong    Oosterstraat 22        06-38120366 
Andre Dijkstra    Schoolstraat 2        0517-532255 
e-mail: lytsepim@gmail.com 
lytse.kvpimmulier.nl 
 
Afmelden competitie en ledenpartijen jeugd 
Jeugdcommissie                      lytsepim@gmail.com 
 
Afhalen  d.e.l. kaatskleding 
Hannie Visser    Molenweg 39        0517- 531396 
 
 

 



  

 
19                4 

Indeling keurmeesters 2019 
 
De keurmeesters worden dit jaar per dagdeel ingedeeld. Dit betekent dat je 
korter maar soms wel iets vaker aan de beurt bent. Wil je liever een hele dag op 
de lijn dan zou je kunnen ruilen. Hierbij de indeling van de keurmeesters voor 
het seizoen 2019. Let op: je kunt dus meerdere keren zijn ingepland!   Als je bent 
verhinderd dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen (onderling ruilen). 
 
Als je hebt geruild geef dit dan even door aan Arnold Bergsma (06-22534344) 
 

Zonder keurmeesters geen kaatsen. We rekenen op jullie aanwezigheid. Alvast 
bedankt !   
 
Opmerking: 
- Vetgedrukt = gehele dag 
- * = opgegeven via formulier en dus ingedeeld voor de aangevraagde datum 
 

Zondag 2 juni 2019 : KNKB 
Schooljongens en -meisjes d.e.l.  
Aanvang 10.00 uur 

Nodig: 20 keurmeesters en  
4 clubscheidsrechter 

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

Van der Molen, Mart De Boer, Jelle 
De Jong, Tjeerd * Haringa, Jeroen 
De Jong, Sjoerd-Atze Elgersma, Mark 
Haakma, Oebele* Elgersma, Sander 
Anema, Harke * Alen, Max 
Van der Molen, Jesse Faber, Jan 
Sprik, Geert * Gaastra, Martin 
Burger, Marc De Vries, Klaas 
Dijkstra, Nico  Anema, Harke * 
Van der Sluis, Pieter * Tolsma, Melvin 
Adema, Otte Stuiver, Sjoukje 
Anema, Chris Smid, Anneke 
Dooper, Jaring Koops, Henk 
Dooper, Frans Piersma, Jan 
 

 
Naast damesleden zijn de training ook beschikbaar voor niet leden van 
kaatsvereniging Pim Mulier. Mocht je nog een vriendin,  
bekende, familielid of buurvrouw hebben die (weer) wil beginnen met kaatsen, 
dan kunnen ze aansluiten tijdens deze training. Er zijn geen kosten verbonden 
aan het deelnemen van de kaatstraining op dinsdagavond. De eerste training 
start Dinsdag 7 mei. Het enige wat je dient te doen voor de training is 
aanmelden via kvpimmulier@gmail.com. 

 
Komend kaatsseizoen 
Ook dit jaar staan onze kaatsers weer centraal in de organisatie van de 
wedstrijden en alles daaromheen. We voeren verbeteringen uit binnen onze 
vereniging en staan we open voor vernieuwingen die de kaatsport ten goede 
komen. Hierbij valt te denken aan (in)formele samenwerking met omliggende 
kaatsverenigingen en de verengingen binnen onze federatie, sparringpartner 
voor de KNKB, maar ook de samenwerking met SV Mulier en het bestuur van 
MFC it Fliet. 
De voorbereidingen op het nieuwe kaatsseizoen zijn in volle gang. Niet alleen 
tijdens de zomer maar ook in de wintermaanden is er veel werk te doen om het 
kaatsen voor jong en oud mogelijk te maken. Gelukkig worden wij hierin 
voortreffelijk ondersteund door de jeugd- en veldcommissie. Het bestuur heeft 
als taak om ervoor te zorgen dat er in Witmarsum  gekaatst kan worden op elk 
niveau en in elke partij. Zonder hulp van onze leden is het niet mogelijk om al 
deze activiteiten te organiseren. Als bestuur hebben wij jullie als kaatsliefhebber 
ook het komend seizoen meer dan nodig. 
 
Samen zorgen we voor sfeer, enthousiasme, prestaties en gezelligheid op en 
rond het kaatsveld! Het bestuur van KV Pim Mulier wenst iedereen een gezond, 
sportief en gezellig kaatsseizoen 2019 toe, maar vooral ontzettend veel plezier 
bij al onze activiteiten. 
 
Oant sjen op it keatsfjild! 
 
Namens het kaatsbestuur, 
Harm Jilderda 
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Fan it Bestjoer 

Beste kaatsvrienden, 
 
KV Pim Mulier informeert jullie hierbij kort over de diverse zaken die met onze 
kaatsvereniging te maken hebben. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen 
we jullie graag naar onze website www.kvpimmulier.nl.  
 
Programma 2019 
Dit jaar hebben we weer veel activiteiten op ons programma staan. Onze eerste 
ledenpartij is 12 mei en de laatste ledenpartij wordt voor alle senioren op Merke 
maandag verkaatst. De jeugd en de dames gaan dan nog even door. De dames 
kaatsen op 17 augustus de “Verwende Froulju Kaatspartij” en de jeugd kaatsen 
hun slotpartij op 24 augustus.  
Wist je al dat je tijdens de winterstop door kan kaatsen?!? In de gymzaal in 
Witmarsum kun je door Wallball gedurende de winter maanden blijven kaatsen.  
 
Terugblik 
Terugkijkend op het jaar 2018 kunnen wij constateren dat het wederom een 
mooi kaatsseizoen is geweest. We hebben diverse partijen met succes 
georganiseerd. Vooral de “Verwende Froulju Kaatspartij”, die voor het eerst 
werd gehouden, was een “Boppeslach”. Ook onze kaatsers hebben op de Friese 
velden succes gehad. Van jong tot oud zijn er leden actief op de KNKB, federatie 
en/of de overige partijen. Met enige regelmaat komt er een kaatser met een 
prijs in Witmarsum terug. De bekroning is natuurlijk dat je als kaatser de eerste 
prijs wint. Als vereniging zijn we trots op deze kaatsers die de naam van onze 
kaatsvereniging het afgelopen seizoen positief in de publiciteit hebben gebracht.  
 
Dameskaatsen 
We willen dit jaar het dames kaatsen in Witmarsum een extra impuls geven 
door het organiseren van een trainingsavond onder leiding van een 
gediplomeerd trainer. Na afloop van de training is er gelegenheid om een partij 
te kaatsen. Op deze manier kan je het geleerde gelijk in de praktijk brengen 
tijdens een wedstrijd kaatsen. De trainingen worden gegeven op dinsdagavond 
en beginnen om 19.30 uur.  
 

 
 
Vervolg: Zondag 2 juni 2019 : KNKB 
Schooljongens en meisjes d.e.l.  
Aanvang 10.00 uur 

Nodig: 20 keurmeesters en  
4 clubscheidsrechter 

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

Piersma, Theunis Reijenga, Bart 
Palsma, Heinz * Reijenga, Siep 
Koster, Teake Meekma, Rene 
De Jong, Andrea Leeuwen, Joey * 
Henskens, Dennis Visser, Arjen 
De Jong-Hoekstra, Esther Cuperus, Durk 
Ypma, Wilma Meekma, Gert Jan 
Veninga, Willem *  
 
Zaterdag 29 juni 2019: Federatie 
jeugdkaatsen aanvang 10.00 uur 

Nodig 8 keurmeesters  
en  2 clubscheidsrechter  

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

De Jong, Tjeerd * Van der Schaaf, Martin 
Van der Vlugt, Klaas * Van der Vlugt, Klaas * 
Van IJs, Johan * Van IJs, Johan * 
Koopmans, Klaas Sjoerd * Dosselaer, Nick 
Tolsma, Piet * Dosselaer, Mike 
Brandsma-Bijlsma, Esther* Gietema, Pieter 
Reinsma, Dirk De Jong, Broer 
Nicolai, Jaring  
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Indeling keurmeesters 2019 
 
De keurmeesters worden dit jaar per dagdeel ingedeeld. Dit betekent dat je 
korter maar soms wel iets vaker aan de beurt bent. Wil je liever een hele dag op 
de lijn dan zou je kunnen ruilen. Hierbij de indeling van de keurmeesters voor 
het seizoen 2019. Let op: je kunt dus meerdere keren zijn ingepland!   Als je bent 
verhinderd dan dien je zelf voor een vervanger te zorgen (onderling ruilen). 
 
Als je hebt geruild geef dit dan even door aan Arnold Bergsma (06-22534344) 
 

Zonder keurmeesters geen kaatsen. We rekenen op jullie aanwezigheid. Alvast 
bedankt !   
 
Opmerking: 
- Vetgedrukt = gehele dag 
- * = opgegeven via formulier en dus ingedeeld voor de aangevraagde datum 
 

Zondag 2 juni 2019 : KNKB 
Schooljongens en -meisjes d.e.l.  
Aanvang 10.00 uur 

Nodig: 20 keurmeesters en  
4 clubscheidsrechter 

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

Van der Molen, Mart De Boer, Jelle 
De Jong, Tjeerd * Haringa, Jeroen 
De Jong, Sjoerd-Atze Elgersma, Mark 
Haakma, Oebele* Elgersma, Sander 
Anema, Harke * Alen, Max 
Van der Molen, Jesse Faber, Jan 
Sprik, Geert * Gaastra, Martin 
Burger, Marc De Vries, Klaas 
Dijkstra, Nico  Anema, Harke * 
Van der Sluis, Pieter * Tolsma, Melvin 
Adema, Otte Stuiver, Sjoukje 
Anema, Chris Smid, Anneke 
Dooper, Jaring Koops, Henk 
Dooper, Frans Piersma, Jan 
 

 
Naast damesleden zijn de training ook beschikbaar voor niet leden van 
kaatsvereniging Pim Mulier. Mocht je nog een vriendin,  
bekende, familielid of buurvrouw hebben die (weer) wil beginnen met kaatsen, 
dan kunnen ze aansluiten tijdens deze training. Er zijn geen kosten verbonden 
aan het deelnemen van de kaatstraining op dinsdagavond. De eerste training 
start Dinsdag 7 mei. Het enige wat je dient te doen voor de training is 
aanmelden via kvpimmulier@gmail.com. 

 
Komend kaatsseizoen 
Ook dit jaar staan onze kaatsers weer centraal in de organisatie van de 
wedstrijden en alles daaromheen. We voeren verbeteringen uit binnen onze 
vereniging en staan we open voor vernieuwingen die de kaatsport ten goede 
komen. Hierbij valt te denken aan (in)formele samenwerking met omliggende 
kaatsverenigingen en de verengingen binnen onze federatie, sparringpartner 
voor de KNKB, maar ook de samenwerking met SV Mulier en het bestuur van 
MFC it Fliet. 
De voorbereidingen op het nieuwe kaatsseizoen zijn in volle gang. Niet alleen 
tijdens de zomer maar ook in de wintermaanden is er veel werk te doen om het 
kaatsen voor jong en oud mogelijk te maken. Gelukkig worden wij hierin 
voortreffelijk ondersteund door de jeugd- en veldcommissie. Het bestuur heeft 
als taak om ervoor te zorgen dat er in Witmarsum  gekaatst kan worden op elk 
niveau en in elke partij. Zonder hulp van onze leden is het niet mogelijk om al 
deze activiteiten te organiseren. Als bestuur hebben wij jullie als kaatsliefhebber 
ook het komend seizoen meer dan nodig. 
 
Samen zorgen we voor sfeer, enthousiasme, prestaties en gezelligheid op en 
rond het kaatsveld! Het bestuur van KV Pim Mulier wenst iedereen een gezond, 
sportief en gezellig kaatsseizoen 2019 toe, maar vooral ontzettend veel plezier 
bij al onze activiteiten. 
 
Oant sjen op it keatsfjild! 
 
Namens het kaatsbestuur, 
Harm Jilderda 
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Fan it Bestjoer 

Beste kaatsvrienden, 
 
KV Pim Mulier informeert jullie hierbij kort over de diverse zaken die met onze 
kaatsvereniging te maken hebben. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen 
we jullie graag naar onze website www.kvpimmulier.nl.  
 
Programma 2019 
Dit jaar hebben we weer veel activiteiten op ons programma staan. Onze eerste 
ledenpartij is 12 mei en de laatste ledenpartij wordt voor alle senioren op Merke 
maandag verkaatst. De jeugd en de dames gaan dan nog even door. De dames 
kaatsen op 17 augustus de “Verwende Froulju Kaatspartij” en de jeugd kaatsen 
hun slotpartij op 24 augustus.  
Wist je al dat je tijdens de winterstop door kan kaatsen?!? In de gymzaal in 
Witmarsum kun je door Wallball gedurende de winter maanden blijven kaatsen.  
 
Terugblik 
Terugkijkend op het jaar 2018 kunnen wij constateren dat het wederom een 
mooi kaatsseizoen is geweest. We hebben diverse partijen met succes 
georganiseerd. Vooral de “Verwende Froulju Kaatspartij”, die voor het eerst 
werd gehouden, was een “Boppeslach”. Ook onze kaatsers hebben op de Friese 
velden succes gehad. Van jong tot oud zijn er leden actief op de KNKB, federatie 
en/of de overige partijen. Met enige regelmaat komt er een kaatser met een 
prijs in Witmarsum terug. De bekroning is natuurlijk dat je als kaatser de eerste 
prijs wint. Als vereniging zijn we trots op deze kaatsers die de naam van onze 
kaatsvereniging het afgelopen seizoen positief in de publiciteit hebben gebracht.  
 
Dameskaatsen 
We willen dit jaar het dames kaatsen in Witmarsum een extra impuls geven 
door het organiseren van een trainingsavond onder leiding van een 
gediplomeerd trainer. Na afloop van de training is er gelegenheid om een partij 
te kaatsen. Op deze manier kan je het geleerde gelijk in de praktijk brengen 
tijdens een wedstrijd kaatsen. De trainingen worden gegeven op dinsdagavond 
en beginnen om 19.30 uur.  
 

 
 
Vervolg: Zondag 2 juni 2019 : KNKB 
Schooljongens en meisjes d.e.l.  
Aanvang 10.00 uur 

Nodig: 20 keurmeesters en  
4 clubscheidsrechter 

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

Piersma, Theunis Reijenga, Bart 
Palsma, Heinz * Reijenga, Siep 
Koster, Teake Meekma, Rene 
De Jong, Andrea Leeuwen, Joey * 
Henskens, Dennis Visser, Arjen 
De Jong-Hoekstra, Esther Cuperus, Durk 
Ypma, Wilma Meekma, Gert Jan 
Veninga, Willem *  
 
Zaterdag 29 juni 2019: Federatie 
jeugdkaatsen aanvang 10.00 uur 

Nodig 8 keurmeesters  
en  2 clubscheidsrechter  

Aanwezig van 9.45 – 13.00 uur 
 

Aanwezig van 13.00 uur tot einde 
partij   

De Jong, Tjeerd * Van der Schaaf, Martin 
Van der Vlugt, Klaas * Van der Vlugt, Klaas * 
Van IJs, Johan * Van IJs, Johan * 
Koopmans, Klaas Sjoerd * Dosselaer, Nick 
Tolsma, Piet * Dosselaer, Mike 
Brandsma-Bijlsma, Esther* Gietema, Pieter 
Reinsma, Dirk De Jong, Broer 
Nicolai, Jaring  
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Zaterdag 7 juli 2018: KNKB Heren 
30+ afdeling   Aanvang 11.00 uur 

Nodig 10 keurmeesters en 
 2 clubscheidsrechter  

Aanwezig van 10.45 – 13.30 uur 
 

Aanwezig van 13.30 uur tot einde partij   

Bootsma, Hieke * Bootsma, Hieke * 
Nicolai, Sjoerd * Nicolai, Sjoerd * 
Westra, Wigle Osinga, Andrys 
Gaastra, Ruurd Nesse, Steven 
Van Zelst, Marieta Kuiper, Igor 
De Jong, Tjeerd * Postma, Tjerk 
Sprik, Fred De Best, Johannes 
Jorna, Jacobus * Van der Zee, Pieter 
Wierda, Jan Tjeerdema, Peter 
Haitsma, Joukje Wierda, Hans 
Zaagemans, Redmer Ypma, Reinold 
 
Tijdens de merke hebben wij bij de Pier Elgersma Partij en de Haye Rypma 
Partij een groot aantal vrijwilligers nodig. Hiervoor benaderen wij nog leden. 

AVG 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving 
geldt in de hele Europese Unie (EU). De wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) geldt niet meer. De AVG versterkt de positie van mensen van wie 
gegevens worden verwerkt. Organisaties die persoonsgegevens verwerken, 
waaronder sportverenigingen, krijgen meer verplichtingen. Kaatsvereniging Pim 
Mulier hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en is 
druk bezig met het implementeren van de AVG. Kijk voor meer informatie op 
onze website. Voor vragen kunt u terecht bij het bestuur. 
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Het “Haye Rypma Fonds” stelt zich ten doel gelden beschikbaar te stellen voor: 
- de kosten van de 1e prijs op de Haye Rypma Partij, waarvoor jaarlijks van de 

stichting Rypma-Hiemstra te Leeuwarden een financiële bijdrage wordt ontvangen;  
- het onderhouden van kontakten tussen leden en oud-leden van de kaatsvereniging 

“Pim Mulier”, de deelnemers aan het Haye Rypma Fonds, Witmarsumers zowel als 
Witmarsumers-om-útens. 

- het stimuleren van de kaatssport in Witmarsum. 
- het bekostigen van eventuele bijzondere zaken en attributen t.b.v. de 

kaatsvereniging 
 
Ook U kunt deelnemer worden van dit fonds. Dat kan via een jaarlijkse financiële bijdrage 
van tenminste € 10,-  Daar staat natuurlijk ook wat tegenover. Deelnemers aan het fonds 
krijgen een entreebewijs voor de hoofdklassepartij tijdens de Merke, alsmede een partner-
reduktiebon. 
 
Wilt U meedoen, stuur dan onderstaande strook ingevuld aan het : 
Haye Rypma Fonds, p/a Elly v.d. Wei Oosterstraat 84, 8748 GE Witmarsum 
 
 
Naam:   __________________________________________ 
 
Adres:  __________________________________________ 
 
Woonplaats: __________________________________________ 
 
Handtekening: __________________________________________ 
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Het “Haye Rypma Fonds” stelt zich ten doel gelden beschikbaar te stellen voor: 
- de kosten van de 1e prijs op de Haye Rypma Partij, waarvoor jaarlijks van de 

stichting Rypma-Hiemstra te Leeuwarden een financiële bijdrage wordt ontvangen;  
- het onderhouden van kontakten tussen leden en oud-leden van de kaatsvereniging 

“Pim Mulier”, de deelnemers aan het Haye Rypma Fonds, Witmarsumers zowel als 
Witmarsumers-om-útens. 

- het stimuleren van de kaatssport in Witmarsum. 
- het bekostigen van eventuele bijzondere zaken en attributen t.b.v. de 

kaatsvereniging 
 
Ook U kunt deelnemer worden van dit fonds. Dat kan via een jaarlijkse financiële bijdrage 
van tenminste € 10,-  Daar staat natuurlijk ook wat tegenover. Deelnemers aan het fonds 
krijgen een entreebewijs voor de hoofdklassepartij tijdens de Merke, alsmede een partner-
reduktiebon. 
 
Wilt U meedoen, stuur dan onderstaande strook ingevuld aan het : 
Haye Rypma Fonds, p/a Elly v.d. Wei Oosterstraat 84, 8748 GE Witmarsum 
 
 
Naam:   __________________________________________ 
 
Adres:  __________________________________________ 
 
Woonplaats: __________________________________________ 
 
Handtekening: __________________________________________ 
 
 



        
         


