
oktober 2018

KNBSB-Clusterbijeenkomst



19.30-20.30 uur:

• Organisatiestructuur KNBSB

• Reglement van Wedstrijden Verenigingssport

• Bondscontributie

• KNBSB-opleidingen

• Sportaanbod

20.45-22.00 uur:

• Verenigingsofficials

• Verenigingszaken

Agenda



Nationale teams en Talentontwikkeling Verenigingssport

Managing Director Nationale Teams en Talentontwikkeling
Tjerk Smeets

Managing Director Verenigingssport
Bart VolkerijkBUREAU

NTTO SOFTBAL
Diana Remmers

NTTO HONKBAL
Peter Kwakernaak

FINANCIEEL
Gijs ten Bosch

VERENIGINGSSPORT
Sjoerd Visser

VERENIGINGSSPORT
René van der Horst

VERENIGINGSSPORT
Erik EileringRAAD

COMMERCIE
Jan van Gorkum

PENNINGMEESTER
Remko de Bie

NTTO SOFTBAL
Petra Arends

NTTO HONKBAL
Job van Beekhoven

VERENIGINGSSPORT
Mark Herbold

VERENIGINGSSPORT/JURIDISCHE ZAKEN
Peter van der Aart

BESTUUR

COMMERCIE 
Stefaan Eskes

Organisatiestructuur KNBSB
KNBSB-Congres  alle verenigingen

Nieuwe Statuten en Algemeen Reglement



Verenigingssport



naar:
1

Reglement van Wedstrijden

van:
3



• Het meeste is hetzelfde gebleven.

• Een aantal punten zijn aangescherpt.

• Aantal zaken zijn gewijzigd, bijvoorbeeld inzake 
inschrijven en overschrijven.

Reglement van Wedstrijden



Inschrijven en overschrijven

Wat is er gewijzigd?
Voortaan wordt gekeken of een persoon in het huidige of vorige kalenderjaar:

• als spelend bondslid met een spelactiviteit bij een aangesloten vereniging 
geregistreerd is (geweest): HONKBAL  HONKBAL of SOFTBAL  SOFTBAL;

en

• in een of meerdere competitiewedstrijden bij de aangesloten vereniging van 
herkomst heeft gespeeld.



Twee periodes:

Van 16 oktober 00.00 uur t/m 15 november 23.59 uur (‘transferperiode’):
• Een spelend bondslid is vrij over te schrijven naar elke vereniging die hij wil.
• Deze overschrijving kan door de oude/voormalige vereniging alleen worden 

tegenhouden bij een contributieschuld, onafhankelijk vanuit welke 
spelactiviteit(en) die is ontstaan.

Van 16 november 00.00 uur t/m 15 oktober 23.59 uur:
• De vereniging waar een persoon als spelend bondslid geregistreerd is 

(geweest) moet akkoord geven voor de overschrijving.
• Deze overschrijving kan door die vereniging worden tegengehouden:
▫ als de vereniging geen akkoord voor de overschrijving geeft; of
▫ als sprake is van een contributieschuld, onafhankelijk vanuit welke 

spelactiviteit(en) die is ontstaan

Inschrijven en overschrijven



Uitgangspunten:

1. Bondscontributie 2018 (inclusief 
verzekering)

2. + index (verwachting 1,9% o.b.v. index 
september 2018, bijstelling mogelijk)

3. + opslag van € 1,00 per lid voor 
gebruik Sportlink Club*

Bondscontributie 2019

Leeftijd Spelactiviteit
Bondscontributie (inclusief 

verzekering)
2018 2019

Vanaf 18 jaar Honkbal / Softbal € 61,70 € 63,90

10 t/m 17 jaar Honkbal / Softbal / BeeBall € 27,05 € 28,60

t/m 9 jaar Honkbal / Softbal / BeeBall € 16,10 € 17,40

Alle leeftijden Honkbal / Softbal toeslag dubbel lid € 13,10 € 10,00

Alle leeftijden
Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal
(Inclusief mogelijkheid tot deelname aan 5 
competitiewedstrijden Honkbal en/of Softbal)

€ 32,15 € 33,80

Alle leeftijden Basislidmaatschap, eveneens een bondslid waaraan geen 
spelactiviteit is toegekend (niet-spelend bondslid) € 19,00 € 17,40

Alle leeftijden Introductie: bijvoorbeeld Buurtsport / Baseball5 € 10,00* Op dit moment rekenen we voor het gebruik van Sportlink 
Club € 125 per vereniging door. Door sommige, vooral kleine 
verenigingen, wordt dat als onrechtvaardig beschouwd. 
Vandaar het voorstel naar een verdeling per lid.



Wijzigingen:

• Een bondslid met de spelactiviteit Recreant/Slowpitch/G-Honkbal mag jaarlijks aan maximaal 5 
competitiewedstrijden deelnemen.

• Het tarief van jeugd t/m 9 jaar is het laagste tarief voor deelname aan een georganiseerde 
competitie. 

• Een niet-spelend lid betaalt het tarief dat gelijk is aan het tarief van jeugd t/m 9 jaar.

• Er komt een nieuwe categorie voor de starters, zoals Baseball5-deelnemers en leden van Buurtsport-
initiatieven.

Bondscontributie 2019



Berekening bondscontributie:

• Voor alle leden die op 1 januari geregistreerd staan als lid is minimaal de contributie van het basis 
lidmaatschap verschuldigd.

• Op 1 mei wordt de hoogte van de voorschotnota bepaald.

• Voor alle leden die op 1 mei geregistreerd staan of na 1 mei lid worden, geldt de contributie die hoort 
bij de categorie zoals vastgesteld.

• Op 1 november wordt het aantal leden van het hele jaar vastgesteld voor de eindnota.

Bondscontributie 2019



Voorstellen gedaan:

• Afschaffen Sponsorafdracht bij naamsverbinding

• Afschaffen Opleidingsvergoeding

Wat vinden onze verenigingen hier van?

Bondsraad 20 oktober 2018

Presentator
Presentatienotities
Artikel 8.1 - Opleidingsvergoedingen1.	Opleidingsvergoedingen dienen ter bestrijding van kosten voor het opleiden van spelers door een Nederlandse vereniging, welke speler door een andere Nederlandse vereniging is gaan uitkomen en daarbij heeft gespeeld in de competitie van de topsport (eenmaal is bindend).



KNBSB-opleidingen
Opleiding Organisatie Tijd Kosten Afronding Leeftijd
Masterz Thuis 30 min. Geen Bewijs Alle 

leden
Hier worden de basisspelregels op een eenvoudige manier 
uitgelegd met als doel de spelregelkennis te vergroten. 

Umpire-2 Vereniging 4x 2,5 uur € 2,50 Diploma 14 jaar De opleiding is geschikt voor een ieder die wedstrijden wil gaan 
leiden. 

Umpire-3 Landelijk 20 uur € 165,00 Diploma 16 jaar De opleiding is geschikt voor een ieder die wedstrijden wil leiden 
in de 1e en 2e klasse senioren en de hoogste jeugdklassen.

Scorer-1 Vereniging 1x 2,5 uur € 12,50 Certificaat 15 jaar Leer de basisbeginselen van het scoren.
Scorer-2 Vereniging 5x 2,5 uur € 35,00 Diploma 15 jaar Scoren volgens de officiele regels.
Scorer-3 Landelijk 20 uur € 95,00 Diploma 16 jaar Opleiding tot official scorer (topsport).
TC-2 Vereniging/regio 6x 2,5 uur € 150,00 Diploma 16 jaar De opleiding leidt op tot beginnend coach.
TC-3 Landelijk Op maat € 650,00 Diploma 18 jaar De opleiding leidt op tot zelfstandig hoofdcoach wedstrijdsport.
TC-4 Landelijk Op maat € 1.325,00 Diploma 18 jaar De opleiding leidt op tot zelfstandig trainer/coach in de topsport.

• www.academievoorsportkader.nl

• Bijvoorbeeld: Coach-de-coach

http://www.academievoorsportkader.nl/


Nieuw spelaanbod

http://www.wbsc.org/baseball5
https://youtu.be/k-FPwfwlOiM

http://www.wbsc.org/baseball5
https://youtu.be/k-FPwfwlOiM


Baseball5

Meer informatie op www.knbsb.nl/baseball5

http://www.knbsb.nl/baseball5


Pauze



Verenigingsscheidsrechters

Stelling:

Onze vereniging heeft voldoende officials (scheidsrechters en scorers) beschikbaar om 
elk weekend alle competitiewedstrijden te kunnen bemensen!



Ter informatie

• Slowpitch Softbal initiatief in Midden NL

• Little League 2019 start inschrijving 15 november
NK is in het Pinksterweekend, 8, 9 en 10 juni 2019



Verenigingszaken



KNBSB-Congres

8 december 2018 
locatie: Bondsbureau in Nieuwegein

‘Save the date’
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