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Aan Bondsbestuur KNBSB (per e-mail via Bondsbureau KNBSB) 
Van Behandelkamer Adviescommissie Geschillen KNBSB  
CC Overige leden Adviescommissie Geschillen KNBSB  
Datum 28 mei 2021 
Onderwerp Advies inzake geschil KNBSB - Scimitars 
Zaaknummer AG 2021-01 
 
 
AANLEIDING 
Op 18 mei 2021 ontving de secretaris van de Adviescommissie Geschillen door tussenkomst van de algemeen 
directeur van het Bondsbureau van de KNBSB het bericht dat er een geschil was ontstaan. De vereniging 
Scimitars, Base- en Softbal Academy Midden Nederland (hierna ‘de Vereniging’) is het niet eens met de procedure 
die het Bondsbestuur tijdens het voorjaarscongres van de KNBSB d.d. 21 april 2021 (hierna ‘het Congres’) heeft 
gevolgd, en heeft dat schriftelijk gemotiveerd. 
 
WERKWIJZE 
De werkwijze van de Adviescommissie Geschillen voorziet in behandeling van geschillen door een onafhankelijke 
behandelkamer van drie personen uit de commissie die – op dit moment – vier leden telt. Na onderling overleg is 
vastgesteld dat het Advies in dit geschil wordt opgesteld door een behandelkamer bestaande uit dhr. Garretsen, 
mevr. Louws en dhr. Van den Boogerd.  
 
Met de directeur van de KNBSB is als algemene werkwijze afgesproken dat via hem of zijn plaatsvervanger alle 
beschikbare informatie in het dossier wordt doorgezonden en dat aanvullende vragen binnen de KNBSB-
organisatie op de juiste plaats worden belegd en van antwoord worden voorzien. De uitkomst van deze 
procedure – dit uitgebrachte Advies – wordt door de KNBSB aan de indiener gezonden en op de website van de 
KNBSB gepubliceerd.  
 
In de BIJLAGE wordt een samenvatting gegeven van de verkregen informatie waarop de commissie haar advies 
heeft gestoeld.  
 
Dit advies is uitgebracht binnen de reglementair vastgestelde behandelperiode, zoals vastgesteld in art. 17 lid j 
van het (op 21 april jl. aangepaste) Algemeen Reglement KNBSB. De tijdlijn voor dit Advies was: ontvangstdatum 
18 mei 2021 + 15 werkdagen = 9 juni 2021 als uiterste inleverdatum. 
 
DE FEITEN 
1. Vrijdag 9 april 2021 om 12.46 uur ontving de KNBSB een e-mail van de Vereniging. In deze e-mail stuurt de 

Vereniging twee punten voor rondvraag tijdens het Congres van 21 april: 
a. Het houden van een extra Congres met als agendapunt: Van ledenverlies via ledenbehoud naar 

ledenwinst. 
b. De Vereniging verzoekt de KNBSB om aan de leden van het congres voor te leggen om zo spoedig als 

mogelijk de interne competitie van de Regionale Baseball Academies niet op zaterdag of zondag vast te 
stellen maar op een doordeweekse dag. 

2. Op maandag 12 april 2021 om 14.26 uur ontving de KNBSB een e-mail van de Vereniging. In deze e-mail geeft 
de Vereniging aan rondvraagpunt 1 te zien als het recht van interpellatie en rondvraagpunt 2 als het recht van 
amendement. 

3. Op 21 april vindt het Congres plaats, waarbij beide bovenstaande punten van de Vereniging tijdens de 
rondvraag zijn behandeld. 

4. Op woensdag 5 mei 2021 om 14.49 uur ontving algemeen directeur van de KNBSB een e-mail van de 
Vereniging. Hierin verzoekt de Vereniging om de zaak over het spelen van onderlinge baseball academie 
competitiewedstrijden in het weekend aan de Adviescommissie Geschillen voor te leggen. 
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DE GRONDEN, GENOEMD IN HET BEROEPS/BEZWAARSCHRIFT 
Hieronder volgt de zakelijke samenvatting van de gronden aangegeven door de Vereniging, zodat deze hierna 
zorgvuldig kunnen worden behandeld: 
 
1. Het besluit van het Bondsbestuur van de KNBSB om de baseball academies hun onderlinge wedstrijden niet in 

het weekend te laten spelen, zodat de leerlingen van de baseball academies bij hun eigen vereniging kunnen 
spelen, te wijzigen. Dit betekent dat: 

a. de trainingsuren van de leerlingen van de baseball academies ongewijzigd blijven; 
b. een eventuele onderlinge competitie doordeweeks plaatsvindt; 
c. de leerlingen van de baseball academies in het weekend bij hun eigen vereniging gaan spelen. 

2. Het Bondsbestuur van de KNBSB onzorgvuldig heeft gehandeld door niet de mening van de andere leden 
(verenigingen) te vragen met betrekking tot punt 1.  

3. In vervolg op punt 2 het Bondsbestuur van de KNBSB binnen vier weken het vraagstuk in punt 1 aan de leden 
ter instemming voorlegt. Waarbij het principe van hoor en wederhoor voorafgaand aan de stemming aan 
zowel de KNBSB als de Vereniging wordt geboden.  

4. Het indienen van het amendement “(interne) competitiewedstrijden c.q. oefenwedstrijden van baseball 
academies worden niet op zaterdag of zondag vastgesteld” in het eerstvolgende Congres te behandelen. 
Waarbij het principe van hoor en wederhoor voorafgaand aan de stemming aan zowel de KNBSB als de 
Vereniging wordt geboden. 

 
CONCLUSIE 
Op de feiten:  
De behandelkamer van de Adviescommissie Geschillen heeft op 18 mei 2021 een memo van het Bondsbestuur 
van de KNBSB ontvangen, waarin de relevante informatie met betrekking tot het geschil inzichtelijk is gemaakt. In 
de betreffende memo is het chronologisch overzicht en de zienswijze van het Bondsbestuur van de KNBSB 
opgesomd.  
 
De behandelkamer van de Adviescommissie Geschillen stelt vast dat: 
1. op 9 april 2021 om 12.46 uur zijn door de Vereniging twee punten voor de rondvraag van het Congres 

ingediend bij het Bondsbestuur van de KNBSB. 
2. in de statuten van de KNBSB, onder artikel 15 lid 3, opgenomen is dat aangesloten verenigingen het recht 

hebben om voorstellen aan de agenda van het Congres toe te voegen, indien deze voorstellen (1) voorzien 
zijn van een toelichting, (2) met steun van ten minste een tiende gedeelte van alle aangesloten verenigingen 
en (3) uiterlijk drie weken voor de dag van een vergadering van het Congres zijn ingediend. 

3. aan twee punten uit artikel 15 lid 3 van de statuten (steun van ten minste een tiende van de verenigingen en 
uiterlijk drie weken voor de dag van het Congres) is door de Vereniging niet voldaan. Het Bondsbestuur heeft 
daarom het recht om de ingediende punten voor de rondvraag van het Congres niet mee te nemen.  

4. in het Congres zijn bij de rondvraag door het Bondsbestuur de twee punten voor de rondvraag van de 
Vereniging besproken.  

5. in het Congres zijn, tijdens de rondvraag, met de Vereniging afspraken gemaakt over de vervolgstappen. De 
afspraak met betrekking tot de doordeweekse competitiewedstrijden van de baseball academies is dat nader 
overleg tussen de Vereniging en de KNBSB plaatsvindt om gezamenlijk naar een oplossing voor het probleem 
te zoeken.  

 
Op het bezwaarschift: 
In het bezwaarschrift van de Vereniging worden een viertal gronden aangevoerd. Hieronder wordt op de vier 
gronden ingegaan. 
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1. Het is niet aan de Adviescommissie Geschillen om besluiten van een KNBSB-orgaan of de KNBSB-
werkorganisatie te wijzigen. De Adviescommissie Geschillen adviseert het Bondbestuur van de KNBSB over 
ontstane geschillen. Het is aan het Bondsbestuur van de KNBSB om het advies van de Adviescommissie 
Geschillen over te nemen. De rol van de Adviescommissie Geschillen is in artikel 17 van het Algemeen 
Reglement van de KNBSB vastgelegd.  

2. In het Congres zijn bij de rondvraag beide punten van de Vereniging besproken. Tijdens het behandelen van 
beide punten heeft de Vereniging de mogelijkheid gehad om inhoudelijk op het standpunt van de KNBSB te 
reageren. Tevens waren de andere aanwezige leden ook in de gelegenheid om op de twee punten van de 
Vereniging te reageren. De behandelkamer van de Adviescommissie Geschillen is van mening dat, ondanks 
dat het Bondsbestuur van de KNBSB niet verplicht was om beide punten te behandelen tijdens de rondvraag 
– doordat niet was voldaan aan de indieningsvereisten –, zorgvuldig heeft gehandeld.  

3. In de statuten van de KNBSB – artikel 12 lid 6 – zijn de vereisten opgenomen voor het uitroepen van een 
Congres. Deze vereisten zijn expliciet tijdens het Congres door het Bondsbestuur van de KNBSB toegelicht.  

4. In de statuten van de KNBSB – artikel 15 lid 3 – is het recht opgenomen voor leden om voorstellen aan de 
agenda van de vergadering van het Congres toe te voegen.  

 
De wijze waarop een Congres bijeen wordt geroepen en hoe de agenda van de vergadering tot stand komt zijn 
opgenomen in de statuten van de KNBSB. De Adviescommissie Geschillen heeft hier geen zeggenschap in. 
 
ADVIES 
De behandelkamer van de Adviescommissie Geschillen oordeelt dat het Bondsbestuur van de KNBSB zorgvuldig 
heeft gehandeld bij het behandelen van de twee punten van de Vereniging bij de rondvraag van het Congres. De 
behandelkamer verzoekt de Vereniging om met het Bondsbestuur van de KNBSB in gesprek te gaan om tot een 
passende oplossing te komen.  

 
De Adviescommissie Geschillen KNBSB 
 
Behandelkamer: 

Nynke Louws 
Wlad van den Boogerd 
Daan Garretsen 
 

 
BIJLAGE: 

• Memo Bondsbestuur KNBSB d.d. 13 mei 2021; 

• Email van Scimitars (dhr. Kitselaar) d.d. 9 april 2021 inzake inbrengen twee punten voor de rondvraag tijdens 
KNBSB Congres op 21 april 2021; 

• Email van Scimitars (dhr. Kitselaar) d.d. 12 april 2021 inzake het recht van interpellatie en amendement voor 
de twee punten voor de rondvraag tijdens het KNBSB Congres op 21 april 2021. 

• Verzoek van Scimitars aan Adviescommissie Geschillen om geschil met Bondsbestuur KNBSB te behandelen 
d.d. 5 mei 2021; 

• Statuten KNBSB. 
 
 
 
 


