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Verslag KNBSB-Congres op zaterdag 30 maart 2019 
 
Locatie:     KNBSB Bondsbureau, Kelvinbaan 48 in Nieuwegein 
Tijd:     10.30 – 12.45 uur 
 
Aanwezigen Bondsbestuur: Mark Herbold (Verenigingssport, Voorzitter), Peter van der Aart

 (Verenigingssport), Remko de Bie (Penningmeester), Stefaan Eskes
 (Commercie), Petra Arends (Nationale teams en Talentontwikkeling Softbal) 

  en Job van Beekhoven (Nationale teams en Talentontwikkeling Honkbal) 
 
Aanwezigen Commissie van 
Toezicht:      René van der Horst (Verenigingssport), Erik Eilering (Verenigingssport), 

Sjoerd Visser (Verenigingssport), Diana Remmers (Nationale Teams en 
Talentontwikkeling Softbal), Gijs ten Bosch (Financieel) en Jan van Gorkum 
(Commercieel) 

 
Aanwezigen Bondsbureau:  Bart Volkerijk (Directeur Verenigingssport), Tjerks Smeets (Directeur 

Nationale Teams en Talent Ontwikkeling), Roy Vink (Manager Breedtesport 
en Competitiezaken), Corinne van de Griendt (Accountmanager), Angelique 
Linschoten (Administrateur), Mitchell Korpell (Marketing en Communicatie) 
en Jolanda van der Vloed (Office manager/verslag) 

 
Aanwezige verenigingen: Er zijn 19 van de 158 verenigingen aanwezig. Zij vertegenwoordigen 4.032 

stemmen van de in totaal 18.796 stemmen. 
     Birds, Blue Birds, Boekeniers, Caribe, Diamonds Base, The Hawks, HCAW, 

The Herons, Houten Dragons, Euro Stars, Onze Gezellen, Kinheim, 
Neptunes, The Orioles, Pirates, Portland Poema’s, Scimitars, UVV, 
Zwijndrecht.  

 
Overige aanwezigen:  Theo Reitsma (oud voorzitter) 
 
Afwezig met berichtgeving: 
 Commissie van 
 Toezicht:  Peter Kwakernaak (Nationale Teams en Talentontwikkeling Honkbal) 
 Verenigingen: Thamen 
 

 
1. Opening en mededelingen 

 
De voorzitter opent het voorjaarscongres om 10.30 uur. 
Geconstateerd wordt, dat er een beduidend kleinere opkomst is dan de vorige keer. Voor wat betreft de 
agenda van dit congres, is bewust gekozen voor een compacte agenda.  
Een voorstel vanuit het bestuur is om de najaarscongressen in de toekomst meer inhoud te gaan geven. 
Naast de behandeling van o.a. de begroting en de plannen voor het volgend jaar zullen we mogelijk 
eveneens workshops gaan organiseren.   
Het voorjaarscongres blijft wat formeler van inhoud (vaststellingen en decharge verleningen). Maar 
mogelijk dat we voor dit congres de zaterdag los zullen gaan laten en dit op een doordeweekse avond zal 
worden georganiseerd. Het bestuur zal hier in de loop van het jaar naar kijken.  
 
Er wordt een moment van stilte gehouden om de bondsleden te herdenken die ons in 2019 zijn ontvallen.  
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2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Vaststelling verslag Congres 8 december 2018 
 
Verzekeringen 
Vraag vanuit de zaal:  Pagina 9 van het verslag: Het bestuur zou met een toelichting en voorstel komen over 
de collectieve verzekeringen?  
Reactie Bondsbestuur: Hier zal later tijdens de vergadering op worden teruggekomen bij de voortgang 
Picture of Success 2023 (agendapunt 7). 
 
Opleidingsvergoedingen 
Het Bondsbestuur komt zoals toegezegd terug met een nieuw voorstel voor opleidingsvergoedingen: 

- Tussen topsportverenigingen geen verrekening meer van opleidingsvergoedingen (daarmee een 
groot deel afgeschaft); 

- Versimpeling van de regeling:  
o Uitsluitend voor spelers die in kalenderjaar 23 jaar worden of jonger zijn; 
o Vergoeding verschuldigd voor maximaal 4 jaar opleiding en loopt maximaal tot 24e 

levensjaar. 
o Vergoeding vast te stellen op € 150 per opleidingsjaar 

Dit voorstel zal eerst met de reglementscommissie worden besproken en vervolgens in het najaarscongres 
dienen te worden vastgesteld en op 2 november dan ook opnieuw op de agenda worden geplaatst. De 
nieuwe regeling zal vanaf 2020 zijn beslag krijgen.  
  
Vraag vanuit zaal: Waar ligt administratie last van deze regeling? 
Reactie Bondsbureau: Eenmalige claim van de aanleverende vereniging aan Bondsbureau. Vervolgens 
geschiedt administratieve verwerking via administratie Bondsbureau.  
 
Opmerking zaal: Er zal een financieel gat ontstaan bij de Academies? 
Reactie Bondsbestuur: Academies zijn gewone verenigingen en vallen hiermee onder de reguliere 
regelingen.  
Er volgt een discussie waarna de voorzitter voorstelt om hier in de geplande doelgroep overleggen over 
door te praten. 
 
Reactie Bondsbestuur: 80% van opleidingsvergoeding vindt plaats tussen topsportverenigingen onderling. 
Dit is ook in hoofdklasse overleg geconstateerd. Merendeel van vergoedingen gaat over en weer. Vraag in 
het vorige congres was om instemming met afschaffingsregeling. Knelpunt lag bij wedstrijdsport teams.  
Het nu gepresenteerde alternatief is hier een antwoord op en brengt vooral versimpeling.  
 
Opmerking zaal: Er worden problemen bij overgangsklasse teams voorzien met spelers die naar hoofdklasse 
gaan.  
Reactie Bondsbestuur: De voorgestelde regeling is vooral bedoeld om talenten niets in de weg te leggen 
(financiële barrières) en zeker niet voor administratieve rompslomp. Juist de betaling per jaar dat er 
werkelijk gespeeld wordt, maakt het voor iedereen en ook voor overgangsklassers overzichtelijker. 
 
Er ontstaat een discussie over de situatie in de overgangsklasse. Ook voor wat betreft het voeren van deze 
discussie wordt besloten dit niet verder tijdens dit congres te doen, maar deze discussie in het overgangs-
klasse overleg in te brengen.  
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Voor wat betreft het proces, zal de reglementscommissie nu met het voorstel aan de slag gaan en zal dit 
onderwerp in de doelgroep overleggen worden besproken en weer op de agenda van het najaarscongres 
worden geplaatst.  
Er zijn verder geen vragen en/of opmerkingen over het verslag van de vergadering van 8 december 2018.  
 

4. Ter kennis name jaaroverzicht 2018  
Eén van de ingezonden vragen wordt bij dit agendapunt beantwoord. De heer Kitslaar (Scimitars) vraagt 
hoeveel leden de KNBSB momenteel heeft en of dit ledenoverzicht jaarlijks aan de leden beschikbaar wordt 
gesteld. 
Reactie Bondsbestuur: Het ledenaantal staat op pagina 14 van het jaaroverzicht 2018 opgenomen. De 
vastgestelde peildatum van NOC*NSF wordt gevolgd en aangehouden in het jaaroverzicht.  
 
Alvorens wordt overgegaan naar agendapunt 5, wordt een slide gepresenteerd met alle huidige partners en 
sponsoren van KNBSB.  
 

5. Vaststelling jaarrekening 2018 
Penningmeester Remko de Bie verstrekt een toelichting op de resultaten uit de jaarrekening 2018. Hij geeft 
aan dat er in december jl. al werd stilgestaan bij de ontstane verliezen en waar deze verliezen door 
kwamen. Dit betroffen deels eenmalige verliezen en andersoortige verliezen waar inmiddels maatregelen 
op getroffen werden.  

• Ontstane verlies verenigingssport werd veroorzaakt door tegenvallende resultaten Super6 
Toernooi. 
Ondernomen actie: toernooien worden nu anders gestructureerd. De financiële risico’s worden bij 
de betreffende organisaties neergelegd en niet meer bij KNBSB. 
Uit de zaal wordt opgemerkt dat men het vreemd vindt dat dit aan verenigingssport wordt 
toegeschreven. Dit is in het decembercongres al aan de orde geweest. 

• Ontstane verlies NTTO o.a. door ontslag van de bondscoach. 
Ondernomen actie: er zullen geen lange termijn contracten meer worden afgesloten met coaches. 

• Nagekomen kosten WK U23. Verplaatsing van toernooi naar ander land bracht onverhoopt extra 
kosten met zich mee. 
Ondernomen actie: per toernooi wordt voortaan een duidelijke begroting opgesteld. Deze worden 
maandelijks aan het bestuur gepresenteerd. 

De verliezen worden ten laste gebracht van de bestemmingsreserves: huisvesting, NTTO en Huisvesting / 
automatisering.  
Remko geeft toe dat de stand er niet fraai uit ziet, maar verwacht zeker door alle genomen maatregelen 
dat de ontstane zaken uit 2017 en 2018 niet opnieuw zullen voorkomen.  
 
Commissie van Toezicht 
Het woord wordt vervolgens gegeven aan Gijs ten Bosch (lid Commissie van Toezicht). Gijs heeft vanuit de 
Commissie van Toezicht meegekeken in een toezichthoudende rol.  
Gijs maakt melding van het accountantsonderzoek. Hij heeft bij het eindgesprek met de accountant 
gezeten en heeft een solide indruk van de accountant gekregen. De accountant heeft meerdere 
sportbonden in zijn klantenportefeuille en heeft aangegeven dat samenwerking met KNBSB constructief en 
transparant is verlopen.  Mede ook op basis van het gesprek met de accountant staat de Commissie van 
Toezicht achter het advies van de accountant.  

- Het voltallige bestuur met Remko de Bie in het bijzonder hebben maatregelen genomen, waarmee 
de kans op verrassingen beduidend kleiner is geworden: 

o Bondsbureau heeft goed beeld hoe bestuur de financiële verantwoording, aansturing en 
controle wil hebben; 

o Er zijn voldoende maatregelen genomen: 
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- Verplichtingen worden direct op moment dat ze worden aangegaan (geen 
verrassingscomponent meer) 

- Er is sprake van een goede budgetdiscipline: per toernooi duidelijk vastgesteld 
budget, met budgetopvolging  

- Aanstelling controller voor 1 dag/week  
 
Op basis van deze genoemde zaken geven de leden van de Commissie van Toezicht een positief advies ten 
aanzien van het vaststellen van de jaarrekening 2018 en het verlenen van decharge aan het Bondsbestuur.  
 
Vraag zaal: Zijn er afspraken gemaakt als toernooibudgetten niet gehaald worden? 
Antwoord Remko de Bie: als minder inkomsten worden verwacht, zullen de kosten op een ander punt naar 
beneden dienen te worden gebracht. Het terugtrekken van teams bij toernooien is (vaak) niet mogelijk.  
Aanvulling Job van Beekhoven (bondsbestuur): Per 1 februari 2018 is een operational manager 
aangetrokken. Ook op dit punt is dus een maatregel genomen om risico’s op dit punt te verminderen. 
 
Opmerking zaal: Hoor niets over het genereren van meer inkomsten. Zou graag maatregelen horen om 
meer inkomsten te genereren in plaats van de zojuist genoemde oplossing. 
Antwoord Bondsbestuur: Stefaan Eskes (Commercie) zal hier later tijdens de vergadering op terugkomen in 
zijn presentatie. Aangevuld wordt dat er wat het bestuur betreft sprake is geweest van een overgangsjaar 
waarin tot budgetdiscipline werd gekomen. Er is heel veel tijd besteed aan de financiële kant, maar ziet 
heel graag dat het nu ook weer om de sport zou moeten gaan. Daar moeten we nu de focus op gaan 
richten.  
 
De voorzitter brengt het voorstel voor een positief advies voor het vaststellen van de jaarrekening in 
stemming.  
Uitslag stemming: voorstel aangenomen. 
De jaarrekening 2018 is vastgesteld.  
 
De voorzitter brengt het decharge verlenen aan het Bestuur (zowel het huidige bestuur, als interim 
bestuur) in stemming. 
Uitslag stemming: decharge is verleend 
 

6. Voortgang begroting 2019  
Tijdens het congres in december jl. werd de begroting 2019 gepresenteerd en goedgekeurd. Na het 
vaststellen van de begroting zijn er een aantal zaken gewijzigd: 

- Op aanwijzing van de accountant zijn alle onderlinge verrekeningen uit de realisatie 2018 gehaald. 
Deze wijziging is ook in de begroting 2019 doorgevoerd; 

- Splitsing van subsidie-inkomsten tussen Verenigingssport en NTTO. 
NTTO 
Er werd € 28.000 minder subsidie verkregen van NOC*NSF dan aangevraagd. Inmiddels werden de 
uitvoeringsactiviteiten hierop aangepast. De begroting NTTO is weer sluitend.  
 
Verenigingssport 
Project BaseBall 5 werd toegevoegd. Alsmede de toevoeging van side-events OKT Softbal. 
Een aantal posten werden in de begroting in lijn gebracht met de werkelijke uitkomsten 2018. 
Er blijft een positief saldo van € 15.000 in de begroting 2019 voor Verenigingssport. 
 
Vraag zaal:  waar komen de inkomsten van € 80.000 vandaan voor Baseball5?  
Antwoord Bondsbureau: Een subsidie van NOC*NSF groot € 50.000 en de overige € 30.000 uit o.a. subsidie 
WBSC en deelnemende gemeentes.  
 



 
 

Verslag KNBSB-Congres – zaterdag 30 maart 2019  5 

 

Vraag zaal: In hoeverre is de ledentelling van invloed is op de contributie 
Antwoord Bondsbureau: De begroting is gebaseerd op het aantal leden per 1 november 2018. Dat was 
afgenomen met ca. 600. Dit lijkt nu stabiel, maar exacte cijfers zijn nog niet bekend. In mei zal begonnen 
worden met de voorschotnota’s.  Dan zal ook duidelijk zijn of de begroting 2019 realistisch is. 
 
De aanpassingen in de begroting zijn terug te vinden in de slides van de presentatie van het congres welke 
zal worden geplaatst op de website van KNBSB.  De begroting resulteert met positieve cijfers. 
 

7. Picture of Success 2023: Ontwikkelingen en voortgang 2019 (presentatie)  
De KNBSB is een actieve organisatie die zich primair richt op verenigingen van mensen in en rond de 
honkbal- en softbalsport. De ontwikkelingen en voortgang van de Picture of Success worden door de 
bestuursleden per geformuleerde ambitie gepresenteerd: 

- Vitale verenigingen en deskundig kader 
- Spelaanbod 
- Innovatie organisatievormen 
- Talentontwikkeling 
- Internationale Top 5 positie 
- Commercie 

 
Vitale verenigingen, deskundig kader 
Peter van Aart (Verenigingssport) presenteert tijdens zijn ambitie ook een voorstel namens het 
Bondsbestuur rondom de collectieve verzekeringen. (vraag uit Congres van 8 december vorig jaar). De 
KNBSB heeft collectief verzekeringen afgesloten bestaande uit 3 delen: 

- Aansprakelijkheid 
- Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval 
- Ziektekosten ten gevolge van een ongeval indien niet gedekt door eigen verzekering 

De premie bedraagt voor de aansprakelijkheidsverzekering € 0,31 per lid en voor de uitkering bij 
overlijden/blijven invaliditeit en ziektekosten ten gevolge van een ongeval € 1,00 per lid. Voorgesteld wordt 
om de collectieve aansprakelijkheidsverzekering te handhaven en de 2 andere verzekeringen te beëindigen. 
Verder wordt voorgesteld om de kostenbesparing die hiermee wordt gerealiseerd (€ 1,00 per lid) in te 
brengen voor sportontwikkeling in de clusters. 
 
Reactie zaal: Ik heb liever zelf de beschikking over dit budget, zodat ik hier zelf wat mee kan doen. 
Antwoord Peter namens Bondsbestuur: met het gepresenteerde voorstel ontstaat er gezamenlijk meer 
budget. 
 
Vraag zaal: Wanneer is dit beleid voor KNBSB succesvol en hoe te meten? Mis SMART-doelstellingen. 
Antwoord Bondsbestuur:  Binnen het bestuur zijn we inmiddels begonnen met het in gang zetten hiervan. 
We gaan een duidelijk plan maken! 
 
Vraag zaal: In principe ligt de verhoging van de ledenaantallen bij de verenigingen en niet bij het 
Bondsbureau. Hoe gaat het Bondsbureau hierin bijdragen en wanneer hebben ze het goed gedaan? 
Reactie Bondsbestuur: Een zeer terechte opmerking, de verenigingen zullen met elkaar moeten werken aan 
ledenbehoud en ledenwinst. De  bond zal faciliterend moeten zijn, onder andere door aanpassingen in 
competities en regels waardoor meer mensen langer onze sport willen doen zodat er sprake van is dat de 
achterdeur dicht blijft en we vervolgens een stijgende lijn kunnen inzetten. 
 
Diverse opmerkingen zaal:  
Er is bezwaar tegen het vermengen van punten. We hebben het over de verzekeringen gehad en nu wordt 
de besparing van € 1,00 per lid hiervan ingebracht in een ander potje. Het zou beter zijn om dit apart van 
elkaar te presenteren.  
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Het lijkt erop dat er geld nodig is en het gevonden budget niet teruggegeven wordt aan de verenigingen. 
Reactie Bondsbestuur: Primaire vraagstelling was of de betreffende verzekeringen moesten blijven 
voortbestaan. Het advies van het bestuur is dat dit niet het geval is.  
Het voorstel van het bestuur is om dit mogelijk vrijkomende budget in een gezamenlijke pot per cluster te 
stoppen om zo meer rendement te kunnen behalen. 
Opmerking zaal: De geschetste situatie betreft de begroting 2020. Er wordt nu dus gediscussieerd over een 
probleem dat er nog niet is.  
 
Spelaanbod 
Roy Vink (manager Breedtesport en Competitiezaken Bondbureau) presenteert de plannen rondom de 
introductie van Baseball5. 
 
Opmerking zaal: vermoed dat Baseball5 ingewisseld gaat worden op Olympische Spelen voor honkbal en 
softbal. 
Reactie Bondsbestuur: De besluitvorming hierover zullen we vanuit Nederland niet kunnen beïnvloeden en 
adviseert vooral om het voorstel te omarmen om mee te kunnen blijven doen in de toekomst. 
 
Vanuit de zaal wordt aangegeven bindingen te hebben met de geschetste Urban-scene buurten en 
gevraagd naar de plannen hiervoor en wil graag helpen. 
Reactie Bondsbureau: Momenteel wordt gewerkt aan de roadmap en we zijn in gesprek met concreet 10 
Gemeenten. Alle handreikingen voor wat betreft de introductie van het Baseball5 zijn meer dan welkom en 
de betreffende verenigingen worden vooral gevraagd dit kenbaar te maken bij Roy Vink. 
 
Innovatie organisatievormen 
Mark Herbold verzorgt de presentatie. Naar aanleiding hiervan komen de volgende vragen naar voren: 
 
Vraag zaal:  
Aantrekkelijke competitie wordt wel over gesproken, maar hoor niets over output van de besprekingen.  
Antwoord Bondsbestuur:  Voor wat betreft Honkbal zijn er concrete stappen ondernomen, onder andere 
met voorstellen voor de Overgangsklasse, maar moeten we rondom de communicatie nog actie 
ondernemen. Voor wat betreft Softbal, zijn tot nu toe interne besprekingen gevoerd en worden deze 
plannen nu binnen het Topsportberaad geagendeerd.  
Na deze stap kan er pas in de breedte gecommuniceerd gaan worden.  (Voor de overgangsklasse en 
topklasse zijn een aantal besluiten genomen.)  
 
Vraag zaal:  
Welke maatregel gaat de KNBSB nemen om zaken aantrekkelijker te maken?  
Reactie Bondsbestuur: We zijn nu aan het kijken hoe we het spel kunnen versnellen? Maatregelen om het 
spel zowel om naar te kijken als te spelen aantrekkelijker te maken. Momenteel worden hier nog 
besprekingen over gevoerd binnen de klankbordgroep en kan op deze plek in het congres nu nog niets 
gemeld worden.  
Aangevuld wordt dat de ervaringen zijn dat onze sport een bijzonder conservatieve sport is. Enerzijds is dat 
uiteraard heel mooi en heeft dat zo z’n charmes, maar anderzijds maakt dat vernieuwingen wel moeizamer 
en er wordt dan ook een oproep gedaan aan alle aanwezigen, dat we het met elkaar moeten gaan doen!  
 
Vraag zaal: Andere competitievormen, betekent dat ook meer reistijd? 
Reactie Bondsbestuur: niet noodzakelijk. 
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Opmerking uit zaal: 
Vanuit de KNBSB zou meer pressie uitgeoefend moeten worden. De doelgroep zegt namelijk per definitie 
“nee” tegen alle wijzigingen. De ivoren toren staat niet in Nieuwegein, maar de Ivoren torens zijn de 
verenigingen.  
Reactie Bondsbestuur: we geloven niet in pressie, maar zullen blijven oproepen om e.e.a. gezamenlijk te 
gaan doen. 
 
Talentontwikkeling 
Petra Arends verzorgt de presentatie voor wat betreft talentontwikkeling en Job van Beekhoven voor de 
Nationale Teams. Naar aanleiding hiervan komen de volgende vragen naar voren: 
 
Vraag zaal: Tot wanneer loopt de pilot met voltijd coördinatoren en door wie worden deze mensen 
aangestuurd?  
Reactie Bondsbestuur: Tot eind 2020, aansturing geschiedt door Tjerk Smeets (Directeur NTTO) 
 
Vraag zaal: In hoeverre worden de voltijd coördinatoren gekoppeld aan de regio’s?  
Reactie Bondsbestuur: Dit wordt zeker ook gedaan.  
Vanuit de zaal wordt dit voor Rotterdam en regio Kennemerland in ieder geval bevestigd en wordt een 
compliment hiervoor gegeven. Ook wordt aangegeven dat het veelal de samenwerking tussen de 
verenigingen is waar het aan schort. 
 
Commercie  
Stefaan Eskes verzorgt de presentatie. Naar aanleiding hiervan komen de volgende vragen naar voren: 
 
Vraag zaal: De genoemde € 60.000 nieuwe sponsoring is dat jaarlijks?  
Reactie Bondsbestuur: Dat is de target en begroot voor dit jaar. Streven is minimaal een zelfde bedrag ook 
voor volgend jaar. Ook de start van Berry van Driel als commercieel manager in 2018 zal hieraan gaan 
bijdragen! 
 
Vraag zaal: wat gaan we doen om zichtbaarder te worden, met name via televisie?  
Reactie Bondsbestuur: Helaas bestaat er geen budget om partijen hiervoor te betalen maar proberen we 
zoveel mogelijk online content te genereren. We voorzien zoveel mogelijk media partners van informatie. 
Helaas is vervolgens aan de media zelf de keuze om hierin mee te gaan. Vanuit het Bondsbestuur en 
Bondsbureau wordt nu hard gewerkt aan relatie-ontwikkeling met mediapartners.  
 
Aanvullende opmerking vanuit de zaal: wij hebben spelers én veel van hen hebben ook Social Media 
kanalen. Laten we elkaar vooral ook hier opzoeken! 
 

8. Rondvraag 
Door Scimitars (de heer Wil Kitslaar) werden een 3-tal vragen voor de rondvraag ingestuurd. Vraag 1 en 2 
zijn eerder tijdens deze vergadering al beantwoord of behandeld, resteert zijn vraag:   
“Wordt het spelen van dubbels bij dames en meisjes softbal nog met ingang van dit seizoen vervangen door 
het spelen van enkels of zal dat met ingang van het seizoen 2020 pas plaatsvinden?” waarbij de heer 
Kitslaar expliciet zijn zorg voor wat betreft het ledenaantal Softbal tijdens de vergadering onder de 
aandacht brengt.  
Reactie Bondsbestuur: de uitgesproken zorg van het ledenaantal Softbal wordt zeker door het 
Bondsbestuur gedeeld; Echter we blijven van mening verschillen over de oplossingen. Gedurende dit 
seizoen zullen er geen zaken worden veranderd. Er zijn verschillende zaken momenteel in voorbereiding 
waarbij gekeken wordt wat gedaan kan worden in het totaalpakket aan maatregelen voor het stoppen van 
de ledenuitstroom en mogelijkheid tot groei. (o.a. wordt gekeken  naar competitievormen, speelduur, en 
wijzigingen van competitie indelingen). Implementatie zal eerst in 2020 geschieden.  
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We gaan met betrokken verenigingen in gesprek en zijn ons er terdege van bewust dat we stappen moeten 
gaan maken! 
 
De heer van der Hout van Portland Poema’s maakt graag van de gelegenheid gebruik om de bouw van de 
nieuwe honkbalaccommodatie te presenteren. De gemeente Rotterdam gaat dit voor de verenigingen 
Portland Poema’s en Urban010 bouwen in Rotterdam-Zuid. Hij vraagt om een (aantal) mooie 
openingswedstrijden voor de opening van dit nieuwe complex aan het einde van dit seizoen (verwachting 
augustus).  
Reactie Bondsbestuur: Toegezegd wordt dat hier naar gekeken zal worden. Dit soort initiatieven verdienen 
het uiteraard om een mooi evenement van te maken! 
 
De heer Vaandrager van Zwijndrecht maakt melding van een uitzending op televisie van Jochem van Gelder 
(zondag 31 maart) waarbij een item wordt uitgezonden over hun meisjes aspiranten softbal team. Mogelijk 
dat dit ook bruikbare beelden voor anderen oplevert voor promotionele doeleinden.  
 
Opmerking uit zaal: Opgemerkt wordt dat de kosten van opleidingen aan de forse kant zijn.  
Reactie Bondsbureau: Onze tarieven zijn niet kostendekkend en één van de laagste in vergelijking met 
andere bonden. Inmiddels is bekend dat uit lokale sportakkoorden onder andere middelen beschikbaar 
zullen komen voor (technische) kaderopleidingen. Dit zou ook kansen bieden om dit soort zaken te 
bekostigen. 
 

9. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.45 uur. 
 
 
 
 
 
 

Besluitenlijst KNBSB-Congres van 30 maart 2019: 
 
1. Het verslag van het Congres van zaterdag 8 december 2018 werd goedgekeurd 

2. De jaarrekening 2018 werd vastgesteld 

3. Aan het Bondsbestuur werd decharge verleend 

 
 

Actiepuntenlijst KNBSB-Congres van 30 maart 2019 
 
1. Aanpassing vormgeving voorjaars en najaarscongressen KNBSB 
2. Voorstel opleidingsvergoedingen bespreken met reglementscommissie en op agenda plaatsen van het 

najaarscongres op 2 november  
3. Voorstel over deels afschaffen risicoverzekeringen bespreken met doelgroepen en vervolgens, indien 

daar een akkoord voor is, bespreken of en zo ja hoe dit budget per cluster ingezet kan worden voor de 
sportontwikkeling. 


