
HOOFDSTUK 10 – REGELING OPLEIDINGSVERGOEDING 

HONKBAL EN SOFTBAL 

Artikel 10.1 - Opleidingsvergoeding 
a. 1. Een opleidingsvergoeding is een vergoeding van de kosten voor het opleiden van een speler  

gemaakt door een Nederlandse vereniging. 

2. Op het moment dat een speler voor een andere Nederlandse vereniging onder dezelfde 

spelactiviteit als bij zijn oude vereniging(en) in tenminste een competitiewedstrijd in een 

topcompetitie honkbal of softbal heeft gespeeld, is die nieuwe vereniging een 

opleidingsvergoeding verschuldigd, ongeacht het moment in het seizoen. 

3. Onder topcompetities verstaan we: 

i. Voor honkbal: Honkbal Hoofdklasse en Honkbal Overgangsklasse. 

ii. Voor softbal: Softbal Dames Golden League en Softbal Dames Silver League. 

b. Een opleidingsvergoeding is verschuldigd aan de oude vereniging(en) waar een speler heeft 

gespeeld in de vier kalenderjaren direct voorafgaand aan het kalenderjaar waarin betreffende 

speler op het niveau genoemd in lid a2 en a3 heeft gespeeld.  

c. Als een speler direct voorafgaand aan het spelen op vorenvermeld niveau: 

1. minder dan vier kalenderjaren voor de oude vereniging heeft gespeeld, heeft de oude 

vereniging recht op een vergoedingsduur die overeenkomt met het aantal kalenderjaren 

waarin de speler bij de oude vereniging heeft gespeeld. 

2. voor meerdere (oude) verenigingen heeft gespeeld, dan wordt de vergoeding naar rato over 

de betreffende verenigingen gespreid. 

d. Als een speler gedurende het kalenderjaar van vereniging wisselt en in een topcompetitie blijft 

spelen, dan blijft de verplichting voor het betalen van de opleidingsvergoeding voor dat lopende 

kalenderjaar bij de vereniging van herkomst. De verplichting voor het betalen van de 

opleidingsvergoeding voor de daaropvolgende kalenderjaren gaat over naar de nieuwe 

vereniging. 

e. Als een speler vanuit een samenwerkingsverband tussen twee of meer verenigingen in 

tenminste een competitiewedstrijd in een topcompetitie heeft gespeeld, is de vereniging die 

uitkomt in de topcompetitie verantwoordelijk voor het betalen van de opleidingsvergoeding. 

f. Een opleidingsvergoeding: 

1. bedraagt EUR 150,00 per seizoen; 

2. kan door de oude vereniging(en) worden aangevraagd voor maximaal vier kalenderjaren en 

zolang een speler op het niveau genoemd in lid a2 en a3 uitkomt. 

3. loopt maximaal tot en met het kalenderjaar waarin een speler de leeftijd van 23 jaar bereikt. 

i. Voor een speler die 21 jaar is in het eerste kalenderjaar dat hij op het niveau genoemd in 

lid a2 en a3 is uitgekomen, is drie kalenderjaren opleidingsvergoeding verschuldigd. 

ii. Voor een speler die 22 jaar is in het eerste kalenderjaar dat hij op het niveau genoemd in 

lid a2 en a3 is uitgekomen is twee kalenderjaren opleidingsvergoeding verschuldigd. 

g. De oude vereniging moet een aanvraag voor een opleidingsvergoeding bij de KNBSB indienen 

voor 1 december van het kalenderjaar waarin de speler op het niveau genoemd in lid a2 en a3 

heeft gespeeld. 



i. Het recht op het aanvragen van een opleidingsvergoeding voor een speler voor een 

bepaald kalenderjaar vervalt zodra de aanvraag niet tijdig in een kalenderjaar is 

ingediend. 

h. Als voor een speler reeds over vier kalenderjaren opleidingsvergoeding is betaald en hij gaat 

daarna over naar een andere vereniging, voordat hij 23 jaar is of in het kalenderjaar dat hij 23 

jaar wordt, dan is nog steeds opleidingsvergoeding verschuldigd over de jaren direct voorafgaand 

aan de laatste overgang, waarover nog geen opleidingsvergoeding is betaald.  

i. De KNBSB verzorgt het verrekenen van de opleidingsvergoeding tussen de betrokken 

verenigingen conform de volgende procedure: 

1. De nieuwe vereniging moet binnen vier weken na de notadatum de opleidingsvergoeding 

aan de KNBSB betalen. 

i. De nota aan de nieuwe vereniging wordt voor het eerste seizoen verhoogd met een 

administratieve heffing en voor de vervolgseizoenen met een lagere administratieve 

heffing ten gunste van de KNBSB. 

2. Daarna betaalt de KNBSB de opleidingsvergoeding binnen twee weken na ontvangst van het 

bedrag aan de oude vereniging uit. 

j. Als de opleidingsvergoeding niet tijdig door de nieuwe vereniging wordt overgemaakt, legt de 

KNBSB dezelfde sancties op als vermeld in het Algemeen Reglement voor het in gebreke blijven 

van betaling van aan de KNBSB verschuldigde gelden.  

k. Een vereniging die een aanvraag op een opleidingsvergoeding heeft ingediend, kan de KNBSB 

niet aansprakelijk stellen voor het in gebreke blijven van betaling door de vereniging die de 

opleidingsvergoeding verschuldigd is. 

 


