
 
 

 

Aan Bondsbestuur 
Van Competitiezaken 
CC Roy Vink, Bart Volkerijk 
Datum 15 januari 2019 
Onderwerp Financiële ondersteuning bij internationale clinics voor bondsofficials 
 
Geacht Bondsbestuur, 
 
De KNBSB stelt elk jaar in meerdere competities bondsofficials aan. Onder bondsofficials verstaan we onze 
honkbalscheidsrechters, softbalscheidsrechters en official scorers (honkbal/softbal) die wij wekelijks aanstellen bij 
onze competitiewedstrijden. Naast de nationale competitie levert de KNBSB ook officials aan voor internationale 
toernooien die door de CEB, ESF en/of WBSC worden georganiseerd. Niet elke official komt in aanmerking voor 
een internationale aanstelling. Elk jaar wordt er door de commissioner, stuurgroep en/of commissie een lijst met 
internationals aangeleverd waar de internationale bonden uit kunnen kiezen. 
 
Vanuit de KNBSB worden onze officials geschoold via onze nationale opleidingen en via begeleiding door 
beoordelaars en scheidsrechterscoaches. De internationale bonden hebben zelfde soort werkwijze: zij beoordelen 
de officials tijdens de toernooien en organiseren daarnaast jaarlijks clinics om huidige internationals en 
aankomende internationals te scholen. Vanuit de KNBSB ondersteunen wij deze initiatieven en juichen deze 
uiteraard ook toe. De KNBSB probeert elk jaar één of meerdere officials deel te laten nemen aan dergelijke 
internationale clinics. 
 
Financiële ondersteuning 
De ongeschreven regel die we de afgelopen jaren hanteerden was dat de official die deelnam aan de clinic het 
inschrijfgeld (clinic fee) kon declareren bij ons. De reis- en verblijfkosten waren voor eigen rekening. Vaak kwam 
het te declareren bedrag uit rond de €75,-. Echter heeft niet elke clinic dezelfde kosten, het is vaak afhankelijk 
waar de clinic wordt gegeven, de inhoud van de clinic en welke bond het organiseert. De kosten die een official 
moet maken om deel te nemen aan een internationale clinic bestaan uit de reis, overnachting(en) + eten en de 
clinicfee. De kosten die een official maakt kan soms oplopen tot in de honderden euro’s. 
 
Motivatie en ondersteuning van onze officials 
De KNBSB wil graag een bijdrage leveren in de ontwikkeling van onze officials. Wij stimuleren hen om beter te 
worden en het maximale uit hun hobby te halen. Het is voor ons als bond ook goed om dit te ondersteunen, zodat 
deze officials hun kennis weer kunnen overdragen aan andere officials. Daarom willen wij dergelijke clinics nog 
toegankelijker maken voor onze bondsofficials en tegelijkertijd onze bondsofficials ook extra motiveren. Dit zijn 
de voornaamste redenen voor ons om de huidige vergoeding onder de loep te nemen en te bespreken. Onze 
conclusie is dat we de huidige regeling willen aanpassen.  
 
  



 
 

 

Het voorstel dat wij doen is als volgt: 

• We leveren per jaar aan maximaal vier officials (twee honkbal en twee softbal) een financiële vergoeding 
om deel te nemen aan een internationale clinic. Dit kunnen scheidsrechters en scorers zijn. 

• We vergoeden 50% van de totale kosten van de official met een maximum van €250,- per persoon.  
o De official berekent de totale kosten die hij of zij moet maken voor de clinic (reis, entry fee en het 

verblijf) en kan dit bij de KNBSB declareren.  
o De KNBSB vergoedt 50% van dit totale bedrag met een maximum van €250,00. 

▪ VB.1 De official heeft een clinic in Duitsland en maakt de volgende kosten: Autoreis 
(€75,00), verblijf (€200,00) en een entry fee (€60,00). In totaal komt dit uit op €335,00. 
Wij vergoeden 50% van het totale bedrag wat betekent dat de official €167,50 vergoed 
krijgt vanuit de KNBSB. 

▪ VB.2 De official heeft een clinic in Zweden en maakt de volgende kosten: Vliegreis 
(€200,00), verblijf (€300,00) en een entry fee (€100,00). In totaal komt dit uit op €600,00. 
Wij vergoeden 50% van het totale bedrag (€300,00) maar het maximale bedrag dat wij 
vergoeden is €250,00. De official krijgt dus niet de helft vergoed maar het maximale 
bedrag van €250,00. 

 
Op deze manier willen wij het de official makkelijker maar ook aantrekkelijker maken om een dergelijke clinic te 
volgen en namens de KNBSB uit te kunnen komen op internationale toernooien of om nieuwe kennis op te doen 
vanuit de internationale officialgemeenschap. 
 
Meer dan vier kandidaten 
Op basis van de afgelopen jaren baseren wij de bijdrage op basis van vier deelnemers. Het kan uiteraard 
voorkomen dat er soms een uitzonderlijke situatie is waardoor wij een extra official kunnen ondersteunen. Het 
komt ook weleens voor dat we maar één of zelfs geen official hebben om naar een clinic te sturen. We hebben 
momenteel een budget van €1.500,00 in de begroting staan voor de opleiding van onze officials waardoor we van 
mening zijn dat ons voorstel te realiseren is. 
 
Voor dit seizoen staan er in ieder geval twee clinics op het programma: 

• CEB Baseball Umpire clinic in Zweden 
o Eén mogelijke kandidaat scheidsrechter 

• ESF Basic Fastpitch Umpire Clinic (locatie nog onbekend) 
o Twee mogelijke kandidaat scheidsrechters 

 
We zien dit voorstel graag door het Bondsbestuur geaccordeerd worden waarna we dit voorstel ook voorleggen 
aan de Commissie Wedstrijd Officials (CWO) om het daarna nog dit seizoen te implementeren voor ons officials.  
 
We zien de reactie vanuit het Bondsbestuur graag tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Jacco Lansbergen 
Coördinator Competitiezaken KNBSB 


