
Nieuwsbrief Kaatsvereniging Jan Bogtstra februari 2018                                       

Omdat het jaar 2018 in het teken staat van het 125 jarig bestaan van 

Kaatsvereniging Jan Bogtstra, zijn we als bestuur al geruime tijd bezig met 

de voorbereidingen daarop. 

Wat komt er zoal aan de orde: 

Nieuwe Site 

Ook al is de vereniging 125 jaar “oud” we dienen natuurlijk wel met de tijd mee te gaan. Dat doen we 

o.a. door met enige regelmaat een nieuwsbrief op te stellen om de leden en andere belangstellenden 

op de hoogte te stellen van de zaken die binnen de vereniging spelen en/of binnenkort aan de orde 

zullen komen. De verspreiding van de nieuwsbrief gaar via Facebook, maar ook via de nieuwe site; 

www.janbogtstra.nl het bezoeken van deze vernieuwde site is een absolute aanrader. 

Nieuwe kleding  

Nu we in Frythermo een nieuwe hoofdsponsor hebben gevonden, dient er ook 

nieuwe kleding te worden aangeschaft voor zowel de afdelings- als d.e.l. 

wedstrijden. De nieuwe shirts zullen enkele leuke nieuwigheidjes bevatten..! 

De presentatie van deze kleding zal plaatsvinden tijdens de 

voorjaarsvergadering op dinsdag 13 maart 2018.       

Programma 2018 

Voor het complete programma verwijzen we graag naar de nieuwe site, maar de hoogtepunten dit 

seizoen zullen zijn: 

5 & 6 mei Dames en Heren Hoofdklasse 

19-26 mei Kaatsweek met Jong Nederland, NK Senioren, 55+ wedstrijd en Zachtebal PC 

7 juli NK Senioren 50+ ivm het jubileum dit jaar in Franeker 

30 juli – 5 augustus Keatssted met zachtebal PC Dames, PC, EK in 3 onderdelen en 125e jongens partij 

15 september Viering jubileum met kaatspartij voor alle leden met feestavond 

Inzet/hulp leden 

Ieder jaar hebben we als bestuur de hulp nodig van de leden om alle wedstrijden te kunnen 

organiseren, de dames van de catering zijn veelvuldig in het spier als visitekaatje(s) van de 

vereniging en ook de leden van de (vernieuwde) jeugdcommissie nemen het bestuur veel werk uit 

handen. Maar we ontkomen er niet aan om de overige leden (herhaaldelijk) te verzoeken om te 

assisteren bij de vele activiteiten. We vormen met elkaar deze prachtige vereniging en we dienen ons 

dan ook met elkaar te verenigen bij het uitvoeren van de vele taken en taakjes die ons ook in 2018 

weer wachten. In het aanwezigheidsrooster zal je dan ook je naam een aantal malen tegenkomen om 

dit jaar tot een succes te maken. 

Als bestuur wensen we iedereen een mooi kaats- & jubileumjaar toe. 

 

http://www.janbogtstra.nl/

