
juni 2019

Clusterbijeenkomsten voorjaar 2019



Agenda

19.00 uur - Inloop

19.30 uur - Onderwerpen KNBSB

1. Pitch Commissie van Toezicht (5 minuten)

2. Opleidingsverplichting Officials (25 minuten)

3. Voorstel Collectieve verzekeringen (25 minuten)

4. Regeling Opleidingsvergoeding (10 minuten)

5. Mededelingen (10 minuten)

20.45 uur – Pauze (15 minuten)

21.00 uur - Onderwerpen verenigingen (60 minuten)

22.00 uur - Einde bijeenkomst



Pitch Commissie van Toezicht



Opleidingsverplichting Officials



Agenda

• Aanleiding

• Opleidings- en leveringsplicht

• Opleidingsplicht

• Umpire 3-opleiding

• Sancties

• Voorlopige planning



Aanleiding

• PROBLEEM: structureel en groeiend tekort aan (goede) wedstrijdofficials.

- Topcompetities ondervinden daar nu al hinder van.

• BONDSBESTUUR: opdracht aan Commissie Wedstrijdofficials (CWO) tot opstellen DELTAPLAN.

- Samenstelling projectgroep: scheidsrechters en scorers, uit topcompetitie en overige competities 
Verenigingssport + lid Bondsbestuur en Bondsbureau.

• DOEL Deltaplan:

- ALLE wedstrijden geleid door gekwalificeerde officials. 

- HOE: verhogen kwaliteit en kwantiteit van zowel de verenigingsofficials als bondsofficials.

Verbreding van de basis door het vergroten van het aantal officials bij de verenigingen → leidt tot toename van 
het aantal bondsofficials.

• TWEE ACTIELIJNEN:

- Werving, ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en behoud van officials.

- Invulling randvoorwaarden bijvoorbeeld inzet van kader dat hiervoor nodig is.



Opleidings- en leveringsplicht

• OBSERVATIES:

- Groeiend knelpunt aan de top.

- Autonome groei via verenigingen levert onvoldoende resultaat.

- Gedeelde verantwoordelijkheid van verenigingen en bond.

- Inventarisatie acht (team)sportbonden (2018) met tekort aan officials:

Zeven andere (team)sportbonden kennen een opleidings- en/of leveringsplicht.

• BESLUIT BONDSBESTUUR: (op advies van projectgroep/CWO) een OPLEIDINGSPLICHT IN TE VOEREN voor 
verenigingen met teams in de hoogste klassen. Als dit onvoldoende werkt, dan volgt een LEVERINGSPLICHT.

• MOTIVATIE:

- Geen andere oplossingen die SNEL EN GOED GENOEG werken.

- Verenigingen medeverantwoordelijk voor het werven en opleiden van scheidsrechters. 

- Opleidingsplicht leidt tot toename aantal gediplomeerde scheidsrechters. Dat moet leiden tot voldoende 
geïnteresseerde scheidsrechters die als bondsscheidsrechter kunnen worden ingezet. 



Vragen?



Opleidingsplicht

• De vereniging meldt per team, spelend in onderstaande klassen, minimaal elke drie jaar een scheidsrechter voor 
de Umpire 3-opleiding aan. 

• Eén scheidsrechter = één opleidingsplicht. Meerdere teams in genoemde klassen ➔meerdere personen.

• In dat geval een gefaseerde invulling: één scheidsrechter per sport op te leiden vanaf november 2019 en de 
resterende scheidsrechters op te leiden vanaf november 2020.

• De scheidsrechter kan maar voor één vereniging voldoen aan de opleidingsplicht. 

• Wanneer een aangemelde scheidsrechter niet binnen de gestelde tijd zijn diploma behaalt, dient de vereniging 
een nieuwe kandidaat (extra) aan te melden voor de opleiding.

• Van de vereniging wordt verwacht dat zij Umpire 3-(of oud Level 3-)niveau gekwalificeerde scheidsrechters 
stimuleren om als bondsscheidsrechter te gaan optreden.

• Honkbal de hoogste vier klassen:

- Hoofdklasse

- Overgangsklasse

- Topklasse

- 1e klasse 

• Softbal de hoogste drie klassen:

- Golden League

- Silver League

- 1e klasse



Umpire 3-opleiding

• De opleidingsplicht wordt ingevoerd met ingang van het seizoen 2020.

- U3-opleidingen die starten vanaf november 2019.

- Opleidingsduur 9-18 maanden.

- Gewenste toename bondsscheidsrechters vanaf seizoen 2021 zichtbaar .

• Toelatingseisen Umpire 3-opleiding:
- De deelnemer is minimaal 16 jaar.

- De deelnemer is lid van de KNBSB.

- De deelnemer heeft een Umpire 2-diploma of een Level 2-diploma ‘oude stijl’ of de deelnemer beschikt over 
aantoonbare Eerder Verworven Competenties (EVC) of Kwalificaties (EVK) om direct in te kunnen stromen.

• De kosten zijn € 165,00 per persoon.

• Het Bondsbestuur neemt in de Begroting 2020 een bedrag op als voorstel aan het KNBSB Congres voor een gehele 
of gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten.



Sancties

• Geen of te weinig scheidsrechter(s) aangemeld voor de Umpire 3-opleiding → boete € 165,00 per opleidingsplicht 
per jaar.

• Dit boetebedrag komt in een ‘opleidingspot’ terecht die ten goede komt van het opleiden van wedstrijdofficials.

• Bij meervoudige sancties zal het Bondsbestuur overwegen tot een andere of hogere sanctie over te gaan.

• Bij onvoldoende resultaat wordt overgegaan op een Leveringsplicht (verplicht leveren van een scheidsrechter met 
een Umpire 3-diploma).



Vragen?



Voorlopige planning

• Juni 2019 Informeren verenigingen tijdens Clusterbijeenkomsten en Doelgroepbijeenkomsten.
Feedback wordt gebruikt voor fijn slijpen plan.

• 15 september Verenigingen schriftelijk informeren over de Umpire 3-opleidingen:
Gekozen locaties, planning en mogelijkheid tot inschrijven.

• Eind oktober Definitief vaststellen opleidingen op basis van inschrijvingen (+ verenigingen informeren).

• November Start eerste Umpire 3-opleidingen.

Verenigingen informeren over opleidingen die starten tussen 1 november 2019 en 1 april 2020. 

• 1 april 2020 Boetes opleggen aan verenigingen die niet hebben voldaan aan de opleidingsplicht.
De verenigingen herinneren aan de volgende ronde opleidingen vanaf 1 november 2020.

• Mei/juni Evaluatie instellen opleidings- en leveringsplicht (route en besluitvorming nader te bepalen).

• 1 november Start Umpire 3-opleidingen voor degene die gebruikmaken van een gefaseerde deelname.
En verenigingen die het eerste jaar niet aan de opleidingsplicht hebben voldaan.



Voorstel Collectieve verzekeringen



Collectieve verzekeringen

De KNBSB heeft collectief verzekeringen afgesloten bestaande uit drie delen:
1. Aansprakelijkheid.
2. Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.
3. Ziektekosten ten gevolge van een ongeval indien niet gedekt door eigen verzekering, niet zijnde het eigen 

risico, maximaal € 125,00 per casus.

De premie is:
1. € 0,31 per lid.
2. en 3. € 1,00 per lid, waarvan € 0,09 bij overlijden en € 0,91 bij blijvende invaliditeit.

De uitkering van maximaal € 125,00 voor ziektekosten is hier integraal onderdeel van.

Voorstel Bondsbestuur (deel 1):
1. Handhaven collectieve aansprakelijkheidsverzekering.
2. Opzeggen risicoverzekering voor overlijden, invaliditeit en ziektekosten.

Graag uw reactie op dit voorstel



Collectieve verzekeringen

Voorstel Bondsbestuur (deel 2):
3. Het budget dat vrijvalt door het opzeggen van de risicoverzekering inzetten voor sportontwikkeling in de 

clusters op basis van keuze door de verenigingen in een cluster zelf te maken.

Beschikbaar budget per cluster*

Cluster Budget Cluster Budget Cluster Budget

Amsterdam € 1.600 Haarlem € 2.300 Oost € 1.100

Brabant-Oost/ Limburg € 1.100 Midden-Nederland € 3.400 Rotterdam € 2.100

Brabant-West € 2.000 Noord € 1.000

Den Haag € 2.000 Noord-Holland € 1.200

*) Bedragen zijn gebaseerd op de grootte van de clusters per 1 mei 2019.



Collectieve verzekeringen

Voorbeelden van inzet voor sportontwikkeling:
• Inhuur van trainers/coaches die clinics bij verschillende verenigingen geven.
• Trainer/coach- en/of officialopleiding gezamenlijk in cluster organiseren -> bv gratis deelname.
• Ledenwervingsactiviteit(en) in het cluster:

• Bijvoorbeeld: Gezamenlijk inzetten Honkbal-Softbal Promobus gedurende een week/twee weken als 
rondreizende promotour in een cluster.

• …

Werkvorm:
• Groep verdelen in kleine groepjes.
• Elk groepje schrijft suggesties op een A3-vel.
• Per groepje presenteert één persoon de suggesties aan de totale groep.

Hoe nu verder?
Dit voorstel aan de verenigingen voorleggen in een ledenraadpleging (digitaal en/of tijdens clusterbijeenkomsten) en 
een besluit nemen in het KNBSB Congres in november 2019.



Regeling Opleidingsvergoeding



Regeling Opleidingsvergoeding

• Een opleidingsvergoeding is een vergoeding van de kosten voor het opleiden van een speler gemaakt door een 
Nederlandse vereniging.

• Op het moment dat een speler voor een andere Nederlandse vereniging onder dezelfde spelactiviteit als bij zijn oude 
vereniging(en) in tenminste één competitiewedstrijd in een topcompetitie honkbal of softbal heeft gespeeld, is die 
nieuwe vereniging een opleidingsvergoeding verschuldigd (ongeacht het moment in het seizoen).

• Onder topcompetities verstaan we:
• Honkbal Hoofdklasse
• Honkbal Overgangsklasse
• Softbal Dames Golden League
• Softbal Dames Silver League



Regeling Opleidingsvergoeding
De regeling wordt als volgt vereenvoudigd :

1. De regeling wordt voor honkbal en softbal gelijk.
2. Geen opleidingsvergoeding meer voor spelers die overgaan tussen teams spelend in de topcompetities.

3. De nieuwe vereniging is een opleidingsvergoeding verschuldigd aan de oude vereniging(en) waar een speler 
heeft gespeeld in de 4 seizoenen direct voorafgaand aan het seizoen waarin betreffende speler voor het eerst in 
de topcompetitie heeft gespeeld.

4. Hoogte opleidingsvergoeding voor 2020: € 150,00 per seizoen.
5. De opleidingsvergoeding wordt per seizoen verrekend (gedurende maximaal 4 seizoenen).
6. De opleidingsvergoeding wordt door de nieuwe vereniging (spelend in de topcompetitie) per seizoen via de 

KNBSB aan de oude (toeleverende) vereniging betaald.

7. Een aanvraag voor een opleidingsvergoeding kan door de oude vereniging(en) bij de KNBSB worden ingediend 
uiterlijk 30 november 23.59 uur van het jaar waarin de speler in de topcompetitie heeft gespeeld.

8. Een opleidingsvergoeding kan door de oude vereniging(en) worden aangevraagd uiterlijk in het jaar waarin hij 
23 jaar wordt, mits de speler niet al reeds gedurende vier seizoenen in de topcompetitie heeft gespeeld.



Voorbeeld Regeling Opleidingsvergoeding

Leeftijd
Vereniging spelend in 
Verenigingssport-competitie

Vereniging spelend in 
topcompetitie

Opleidingsvergoeding

14 Vereniging A

15 Vereniging A

16 Vereniging A

17 Vereniging B

18 Vereniging B

19 Vereniging C • Vereniging A en/of B moet eenmalig aanvraag indienen.
• Vereniging C betaalt EUR 150,00 aan KNBSB.
• KNBSB betaalt EUR 75,00 aan vereniging A én EUR 75,00 aan vereniging B.

20 Vereniging C • Vereniging C betaalt EUR 150,00 aan KNBSB.
• KNBSB betaalt EUR 75,00 aan vereniging A én EUR 75,00 aan vereniging B.

21 Vereniging C • Vereniging C betaalt EUR 150,00 aan KNBSB.
• KNBSB betaalt EUR 75,00 aan vereniging A én EUR 75,00 aan vereniging B.

22 Vereniging D • Vereniging D betaalt EUR 150,00 aan KNBSB.
• KNBSB betaalt EUR 75,00 aan vereniging A én EUR 75,00 aan vereniging B.

23 Vereniging D Geen vergoeding meer verschuldigd.

24 Vereniging D Geen vergoeding meer verschuldigd.



Mededelingen



Mededelingen
1. Opleidingen

• Er worden steeds meer opleidingen gerealiseerd die digitaal te volgen zijn, bijvoorbeeld:
• Online scholing 'Een beetje opvoeder’

Nuttig voor elke coach of trainer van jeugdsporters. Je leert belangrijke didactische en pedagogische vaardigheden om 
het beste uit kinderen te halen.

• Online module ’Vrijwilligersmanagement’
Op een geheel eigentijdse wijze, via een inspiratiesessie of online omgeving, zullen we jou en je collega-bestuurders 
inspireren, tips geven, maar bovenal praktische handvatten bieden om vorm te geven aan alles wat te maken heeft met 
het werven, binden en behouden van vrijwilligers.

• Sportopleidingen zijn te vinden op de volgende (centrale) websites:
• www.sportopleidingen.nl
• www.academievoorsportkader.nl
• www.knbsb.nl/opleidingen

http://www.sportopleidingen.nl/
http://www.academievoorsportkader.nl/
http://www.knbsb.nl/opleidingen


Mededelingen
2. Spelactiviteiten

• Een bondslid die de spelactiviteit Recreatief/G-Honkbal/Slowpitch heeft kan ook aan 5 honkbal- en/of 
softbalwedstrijden deelnemen zonder dat hij in Sportlink de spelactiviteit honkbal of softbal hoeft te hebben. 
Klik hier voor meer informatie over deze regeling die met ingang van seizoen 2019 is ingevoerd.

• Dubbellidmaatschap voor jeugdleden (zowel spelactiviteit honkbal als softbal in Sportlink geregistreerd) is 
afgeschaft.

Het dubbellidmaatschap geldt alleen nog voor seniorenleden.

https://www.knbsb.nl/nl/news/toevoegen-recreanten-g-honkballers-en-slowpitchers-aan-dwf-nu-gereed-voor-gebruik-314/


Mededelingen
3. Mogelijke permanente tijd: wintertijd óf zomertijd

• Europese discussie loopt momenteel.
• Er is nog geen definitieve beslissing genomen, op zijn vroegst voor de zomer 2021.

• Wat betekent een keuze voor een van beide voor honkbal en softbal?
➢ Bij een keuze voor wintertijd is het een uur eerder donker ‘s avonds.
➢ Gevolgen:

➢ Impact op aanvangstijd avondwedstrijden bij daglicht
➢ Impact op trainingen op een veld zonder lichtinstallatie

➢ Vraagt feitelijk licht op elk veld?
➢ Onze verenigingen kunnen over het algemeen de exploitatie van een lichtinstallatie niet of nauwelijks 

zelfstandig dragen.

• Er is géén pasklare oplossing!

• We organiseren daarom een KNBSB-brainstormbijeenkomst:
Maandag 8 juli 2019 om 19.30 uur op het Bondsbureau in Nieuwegein
Aanmelden kan via de website

https://www.knbsb.nl/verenigingen/ondersteuning/clusterbijeenkomsten/brainstorm-wintertijd/


Mededelingen
4. Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank

• De Rabobank zet zich samen met NOC*NSF, de aangesloten sportbonden, LKCA en Kunstbende in om 
verenigingen meer zelfredzaam en toekomstbestendig te maken.

• Aan wat voor soort ondersteuning kun je dan bijvoorbeeld denken?

➢ Hoe bind en behoud ik meer vrijwilligers?

➢ Hoe kan ik beter samenwerken met de andere verenigingen in mijn wijk?

➢ Hoe investeer je in de verduurzaming van een sportcomplex?

➢ Hoe kom ik tot een goed sponsorplan?

➢ Hoe verhouden onze financiën zich tot die bij vergelijkbare verenigingen

• Meer uitleg te vinden op: https://voorclubs.sport.nl/rabobank

• KNBSB draagt via NOC*NSF onze verenigingen aan.

• Verenigingen worden via Rabobank benaderd.

• Het is aan verenigingen zelf of ze wel/niet op de uitnodiging ingaan.

• Voorwaarde: je moet als vereniging wel écht zelf willen!

https://voorclubs.sport.nl/rabobank


Mededelingen
5. Nieuwe benamingen seniorencompetities vanaf 2021



Evenementen en opleidingen

Scorer Level 1 tijdens WPT:
Dinsdag 16 juli 2019
10.00 - 15.30 uur
Kosten (inclusief lunch):
• € 25,00 per persoon

Cursus Veldonderhoud tijdens WPT:
Donderdag 18 juli 2019
10.00 - 15.00 uur
Kosten (inclusief lunch):
• € 50,00 leden KNBSB
• € 90,00 niet leden KNBSB

Aanmelden: 
Via de KNBSB-webshop



PAUZE



Verenigingszaken


