
 
 

 

CONGRES KNBSB 2 november 2019 
Locatie : Van der Valk – Vianen    
Tijd : WORKSHOPS    10.00 – 12.00 uur  
   KNBSB AWARDS UITREKING  13.00 – 13.30 uur 
   CONGRES     13.30 – 16.30 uur  
 

 

09.30 – 10.00 uur   Ontvangst   
 

10.00 – 12.00 uur  Ochtendprogramma Workshops   
 

10.00 – 10.50 uur  Ronde 1 workshops   
• Clubs4lLife workshop, een initiatief van KWF in samenwerking met Baseball/ Softball against Cancer 

• Financiën; workshop voor penningmeesters, Fred Pieters 

• Positief (be)sturen, de invloed van gedrag 

• Voldoende vrijwilligers bij je club: het hoeft geen sprookje te zijn!  

• Voorzitters uitwisseling o.l.v. Mark Herbold 
 

11.00 – 11.50 uur  Ronde 2 workshops   
• De Groene Club (verduurzamen van je vereniging en besparen op de clubkas) 

• 4 inzichten voor de moderne scheidsrechter 

• De kracht van Social media voor je club; do’s en don’ts voor de vereniging 

• Event games als clubbinding en inkomstenverhoging 

• Ledenbinding – met 2 voorzitters van verenigingen van het jaar in gesprek over hoe leid je een club? 
 

12.00 – 13.00 uur   Lunch  
Inloopsessie 

Inloopsessie voor: 
- Het stellen van (inhoudelijke) vragen over de begroting 2020; 
- Het stellen van vragen aan de leden van de Commissie van Toezicht. 

 

13.00 – 13.30 uur   KNBSB Awards uitreiking  
 
Uitreiking van de volgende Awards:  

1) Verenigingsofficial van het jaar 
2) Vereniging van het jaar 
3) De Slugger (Kieviten) 
4) Nol Houtkamp award 
5) Leen Volkerijk award 
6) Talenten van het jaar (2x) 
7) Honkbal Competitie 2019 1x individuele prijs 

 



 
 

 

 

13.30 uur – 16.30 uur  KNBSB Congres  
 
Agenda         
1. Opening en mededelingen       

 
2. Vaststelling agenda (Bijlage 02)        

 
3. Vaststelling verslag Congres 30 maart 2019 (Bijlage 03)   

 
4. Presentatie Commissie van Toezicht over 2019 tot nu toe. (Verzorgd door een van de leden van de CvT) 

 
5. Presentatie bestuur voortgang 2019 en jaarplan 2020 (Bijlage 05): 

o Picture of Success 
▪ Verenigingssport      
▪ Nationale Teams en Talentontwikkeling   

 
6. Financieel: voortgang begroting 2019 

a. Toelichting door penningmeester Remko de Bie; de verwachtte resultaten 2019 zijn opgenomen 
in de begroting 2020. 

 
7. Presentatie begroting 2020       

a. Begroting Verenigingssport + toelichting (Bijlagen 07 a1 en a2) 
b. Begroting NTTO + toelichting (Bijlagen 07 b1 en b2) 

 
8. Vaststelling contributie en heffingen 2020 (Bijlage 08) 

a. Gevraagd besluit: het Congres gaat akkoord met het voorstel.  
 

9. Voorstellen: 
a. Opleidingsvergoeding; (Bijlagen 09 a1 en a2) 

i. Voor dit onderwerp vindt voor de 1e maal een digitale ledenraadpleging vooraf plaats. Alle 
verenigingsvoorzitters ontvangen hierover een mail met de mogelijkheid hun mening te geven. 
Deze wordt vervolgens bevestigd door een 2e bestuurslid. De uitkomst zal voor het Congres 
bekend worden gemaakt zodat deze meegenomen kan worden bij de besluitvorming. 

ii. Gevraagd besluit: het Congres besluit, mede op basis van de uitkomst van de 
ledenraadpleging, tot optie 1 of 2. 

b. Verzekeringen (Bijlage 09 b) 
i. Gevraagd besluit: het Congres besluit, gehoord het advies van Bondsbestuur en gehoord de 

vergadering tot optie 1, 2a of 2b. 
 

10. Vaststelling begroting en jaarplan 2020 
a. Zie ook punt 6 
b. Gevraagd besluit: het Congres gaat akkoord met de begrotingen Verenigingssport en NTTO 
c. Gevraagd besluit: het Congres gaat akkoord met het voorstel om een positief resultaat 2019 dat 

hoger is dan € 15.000 tot een maximum van € 17.000 toe te voegen aan het flexbudget 2020 
 

11. Rondvraag  
 

12. Sluiting  


