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Verslag Bondsraadsvergadering op zaterdag 24 februari 2018 
 

Aanwezig namens bondsbestuur: 
  Ron Schel Voorzitter 
 Jan van Leeuwen Penningmeester 
 Joost Comperen PR en Marketing 
 Petra Arends Softbal 
 Job van Beekhoven Honkbal en Wedstrijdofficials 
 Mark Herbold Breedtesport 
 Peter van der Aart secretaris 
Aanwezig namens clusters: 
 Amsterdam Peter Kwakernaak 
 Brabant-West Anton Kops  
 Den Haag Michaël de Zwart 
 Oost Feiko Drost 
 Oost Jesse Maduro  
 Midden-Nederland Frank Mooijman 

Midden-Nederland Ruud van Zetten 
 Rotterdam Gerard Vaandrager 
 Persoonlijke leden Kjell Brandenburg  
Aanwezig namens Bondsbureau: 
 Miriam Breedveld Secretariaat / notulist 
 Roy Vink Accountmanager Breedtesport & Competitiezaken 
 Bart Volkerijk Algemeen directeur 
 Tjerk Smeets Technisch Directeur 
Overige aanwezigen: 
 Wim Advokaat Financiële Commissie 
Bericht van verhindering vanuit cluster: 
 Amsterdam Onno Peer 
 Brabant-West Geert Snellen 
 Brabant-Oost/Limburg Wim van den Hurk 
 Den Haag Cora Strijk 
 Haarlem Karel van Veen 
 Midden-Nederland Sjoerd Visser 
 Noord Erik Eilering 
 Noord-Holland Martin van Drunen 
 Rotterdam Pim van Nes 
 
Locatie: De Boomgaard, Fairplay&Respect, Kelvinbaan te Nieuwegein 
Tijd: 09.40 – 12.45 uur 

 
 
1. Opening 
Om 9.40 uur wordt de vergadering geopend met een moment van stilte voor Nol Houtkamp. Hij is 
overleden op 89-jarige leeftijd.  
Daarna wordt Tjerk Smeets, technisch directeur, speciaal verwelkomt door de voorzitter. Hij stelt zich kort 
voor. 
Waarschijnlijk is door een technische fout het verslag van de Bondsraadvergadering van 9 december jl. niet 
bij iedereen aangekomen. Deze is eind januari verstuurd. Dit verslag wordt pas behandeld tijdens de 
vergadering van 24 maart a.s. Het verslag wordt alsnog doorgestuurd. (actie) 
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Deze vergadering wordt een informatieve bijeenkomst. Er is veel gebeurd afgelopen periode. Waar staat de 
KNBSB nu met alle veranderingen. Het bestuur voelde zich genoodzaakt een andere koers te varen. Zij 
hebben de Grand Slam! Ambitie geëvalueerd en geconcludeerd dat er een transitie nodig is waarin de 
accenten anders worden gezet.. 
 
Anton Kops stelt voor om eerst het Marcom Plan te behandelen. Hiermee gaat de vergadering akkoord. 
 
2. Marcom Plan 2017 
De heren Pim van Nes, Frank Mooijman en Anton Kops hebben zich gebogen over het plan. Zij hebben 
zitting in de raadgevende commissie c.q. werkgroep. 
Het is een goed geschreven en volledig plan. De werkgroep vraagt daarom aan de Bondsraad om haar 
goedkeuring hieraan te geven. 
 
De commissie vindt dat men van het doel, het behalen van een bepaald aantal bondsleden, moet 
afstappen. Het blijkt dat nieuwe leden afkomstig zijn van de grotere verenigingen. De doelstelling om 1 
jeugdteam en 1 seniorenteam per club te groeien is een onhaalbare zaak, welke anders opgelost moet gaan 
worden. 
De afdeling marketing/communicatie is hoofdzakelijk bezig geweest met service gerichte ondersteuning en 
vormgeving, maar niet met het verkopen van het product. Het doel om het ledenaantal te vermeerderen. 
Er zal een aardverschuiving plaats moeten gaan vinden op het bondsbureau.  
Ook is het een vreemde zaak dat de honkbal- en softbalsite buiten de verantwoording valt van de KNBSB.  
Sinds 2009 is de ontwikkeling van Beeball zeer succesvol, echter vanaf 2014 is er sprake van een flinke 
daling van de leden te zien. Onbekend waarom, maar het vermoeden bestaat dat dit door de verandering 
van takenpakket van medewerker (Corinne) komt. Zij was gemoeid met het promoten van dit product, wat 
in het begin zeer succesvol bleek te zijn. Waarvoor complimenten! 
Zoals de werkorganisatie nu werkt, zal het niet gaan lukken om het aantal nieuwe leden van 5000 te halen. 
  
Anton heeft nog een aantal vragen c.q. opmerkingen: 

1. Om controle te houden op voortgang en kosten stelt hij voor om op basis van kwartaal 
verslaglegging de Bondsraad op de hoogte te houden.  

2. Een onderzoek instellen voor het door ontwikkelen van de honk-/softbal website; het moet 
aantoonbaar zijn dat deze website een positieve invloed krijgt om meer leden te generen; het is 
niet acceptabel wanneer kosten voor dit onderzoek ten koste komen van de bestaande leden. 

3. Het is onbegrijpelijk dat in een disclaimer op de honkbal- en softbalsite staat vermeld dat de KNBSB 
niet aansprakelijk is voor de inhoud van deze sites. 

4. Het blijkt uit het tevredenheidsonderzoek dat informatie over verenigingsondersteuning laag 
scoort; is het wel afdoende om verenigingen te voorzien van tips en tricks om vitaal te worden? 

5. Zijn de doelen in 2017 op gebied van commercie bereikt?  
6. Tot nu toe is het nog niet zichtbaar dat adverteerders zijn binnen gehaald via de honkbal- en 

softbalsite.  
De bond heeft ambitieuze plannen met betrekking tot internationale toernooien, maar er zijn niet 
voldoende middelen beschikbaar voor deelname en moet daar dus heel voorzichtig mee omgaan. Geld kan 
pas uitgeven worden wanneer men weet wat je er voor terugkrijgt.  
Nogmaals het is een goed plan, maar een prognose wat gekoppeld is aan dit plan wordt gemist. 
Anton is niet somber gesteld, maar hij hoopt dat een volledige omzwaai binnen het bestuur plaats gaat 
vinden en dat een projectmanager op een nieuw product wordt gezet. 
 
De voorzitter meldt dat het belangrijk is dat onze sporten gepromoot worden bij nieuwe doelgroepen. De 
werkorganisatie is al doende te bekijken hoe beschikbare mensen en middelen ingezet kunnen worden en 
op welke doelen. Hierin worden ook de vrijwilligers mee genomen. 
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Joost Comperen geeft aan dat het nieuwe document GrandSlam! 2018+ een goede basis is. En dat het 
aanzien, status en aantrekkingskracht van het nationaal team gebruikt moet worden.  
Anton Kops vindt dat dit niet duidelijk is beschreven. Er staat niets concreets in. 
Het plan GrandSlam! 2018+ is een beschrijving, een visie, daarin meegenomen de ervaringen uit het 
verleden en een kijk op de toekomst. De details komen nog. Het Marcom Plan dient gebruikt te worden om 
de juiste doelgroepen te voorzien van communicatie. Websites en social media is niet om verenigingen te 
overspoelen met berichten, maar juist bedoeld voor andere doelgroepen. 
Uiteindelijk moeten we naar één site gaan voor beide sporten en hiermee een basis creëren voor pormotie 
en ontwikkeling van de sport. 
 
Ruud van Zetten weet dat het nationaal team gebruikt wordt om nieuwe doelgroepen te interesseren. 
Maar wat wordt er nog meer gebruikt? 
De voorzitter vindt dat we niet de huidige sporters moeten behagen, maar juist de niet sporters moeten 
prikkelen. En hiervoor zijn vele mogelijkheden. 
Ruud van Zetten geeft aan dat marketing heel belangrijk is voor onze bond, maar het moet 
drempelverlagend werken en jeugd aantrekken. 
Anton Kops hoopt wel dat bij alles wat men gedaan heeft of gaat doen, dit tegen de begroting gehouden 
wordt. Daarom vindt hij het zo belangrijk om financiële informatie per kwartaal te ontvangen. 
Bart Volkerijk meldt dat er niets buiten de begroting om gebeurt. Alles past binnen de begroting en is 
herleidbaar. 
 
Joost Comperen geeft aan dat het belangrijk is dat bij grote evenementen mensen van de communicatie 
aanwezig zijn. Het is namelijk noodzakelijk voor vastlegging en het verkrijgen van content. Denk hierbij aan 
foto’s, interviews. Maar ook moet dit gedeeld worden via de social media.  
Op het niveau van WBSC Europe is een contract ondertekend met Sportsradar, een partij die de 
mogelijkheid biedt om content, vooral video, vlogs, samenvattingen live streams, te delen met de rest van 
de wereld. Doel: De aandacht voor onze sporten verhogen. 
Anton Kops pleit ervoor om goed, weloverwogen en serieus over na te denken en in te zetten. 
 
Met betrekking tot de tips en tricks voor de vereniging is er voor gekozen om deze via de website naar 
buiten te brengen. Het is een kleine investering om een beetje hulp te kunnen bieden aan verenigingen op 
het gebied van marketing en communicatie en het gebruik van social media.. 
 
De voorzitter meldt dat de beoogde commerciële doelen achter lopen bij onze ambitie. 
Bart Volkerijk bevestigt dat het doel om adverteerders voor de website binnen te halen en de omzet 
merchandise niet zijn gehaald. 
 
Ruud van Zetten vindt dat men niet alles tot in detail hoeft op te schrijven en adviseert om namen uit het 
Marcom Plan te schrappen. (actie) 
 
Job van Beekhoven geeft aan dat hier nu een heel mooi gesprek gaande is. Dit gebeurt ook binnen het 
bestuur en met de werkorganisatie. 
 
Door Joost Comperen wordt Anton Kops bedankt voor zijn uiteenzetting. 
Anton Kops neemt het afsluitende woord over dit debat en richt zich vooral tot Ron en Joost: ga vooruit en 
doe het met kleine stapjes. 
 
Feiko Drost vindt dat de disclaimer op de honkbal- en softbalsite aangepast, beter verwoord moet worden. 
(actie) 
 

- pauze -  
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3. GrandSlam! 2018+ 
Aanleiding voor dit nieuwe plan is de zware druk welke op de werkorganisatie ligt, omdat verenigingen het 
zwaar hebben en om hulp vragen. Onze sport is niet dynamisch genoeg. 
 
Grandslam in hoofdlijnen:  

- op zoek gaan naar doelgroepen buiten de huidige sporters en wat moet hiervoor gebeuren; 
- die bonden opzoeken die hun sport hebben geïnnoveerd; 
- we moeten evalueren en innoveren naast het bestaande; dit bekijken vanuit integraal beleid; 
- honk- en softbal dichter bij elkaar brengen, net als breedtesport en topsport en marketing en 

communicatie. 
 
Grandslam! is destijds aangenomen door de Bondsraad. Gerard Vaandrager vindt daarom dat wanneer het 
bestuur denkt iets te moeten veranderen zij daarvoor voldoende deskundigheid aan boord hebben om dit 
te doen. Het is de taak van de Bondsraad om te beoordelen of het beleid werkt en opgevolgd wordt. Hij 
vindt het niet nodig om nu opnieuw hierover inhoudelijk te discussiëren. 
De voorzitter denkt wel dat er consequenties hangen aan dit nieuwe plan. Denk aan inzet van mensen en 
middelen, een verschuiving van minder servicegericht en vereniging ondersteunend werken en meer 
uitvoerend worden. Netwerken moeten meer gebruikt gaan worden om verenigingen te helpen in plaats 
van een bondsmedewerker. De ambitie blijft hetzelfde, maar de weg daarnaartoe verandert. 
Basisactiviteiten blijven gedaan worden, daar gaat dit plan niet over. 
 
Peter Kwakernaak staat achter de genoemde doelstellingen, maar vindt wel dat er gewerkt moet blijven 
worden aan het vergroten van het ledenaantal. Blijf verenigingen ondersteunen, omdat binnen 
verenigingsbesturen niet altijd de personen zitten die competent genoeg zijn. 
Peter van der Aart is het hiermee eens. De kennis van de individuele bestuurder moet vergroot worden. 
Een stabiel bestuur heeft altijd succes. Mensen moeten geënthousiasmeerd worden. Wanneer scholingen 
aangeboden worden, moeten zij geactiveerd worden hieraan deel te nemen.  
 
Peter Kwakernaak wil graag weten wie precies de doelgroepen zijn. Verschillen moeten duidelijk worden. 
Ook is hij een voorstander dat er meer evenementen b.v. slowpitch georganiseerd gaan worden. Deze 
leveren geld op en daardoor kunnen contributies mogelijk op huidig niveau gehandhaafd blijven. Hij geeft 
het advies om het zo concreet mogelijk te maken. Hij vindt de ingeslagen weg goed. 
Mark Herbold vertelt dat men momenteel bezig is om een werkgroep in te richten die gaat onderzoeken 
om welke doelgroepen het gaat. 
 
Ruud van Zetten vertelt dat UVV op 21 mei a.s. het evenement Baseball 5, wat ontstaan is in Cuba en op 
straat afspeelt, organiseert. Zij zijn de eerste in Nederland met dit product. 
 
Frank Mooijman vindt dat naar andere sporten gekeken moet worden om nieuwe sporters te krijgen. Denk 
hierbij nu aan rugby. Misschien een idee om met deze bond in gesprek te gaan. (actie) 
Petra Arends geeft aan dat binnen de softbal ook vele nieuwe dingen gebeuren. 
 
Peter Kwakernaak is een voorstander van samenvattingen in plaats van live streams.  
Frank Mooijman beaamt dit. Ook vindt hij dat er teveel gepraat wordt en vindt dat men in actie moet 
komen. 
Job van Beekhoven meldt dat een werkgroep bezig is met spelinnovaties. Zij zijn goed bezig en gun het 
bestuur en de werkorganisatie ook de tijd om dit goed aan te pakken. 
Jesse Maduro vraagt of er ook een werkgroep is om nieuwe verenigingen op te richten. Dit is niet het geval, 
maar er is wel een witte vlekkenplan. 
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De voorzitter meldt aan de Bondsraad dat bij de komende bondsraadvergadering van 24 maart a.s. het 
bestuur met een voorstel komt om de kolommenstructuur te laten vervallen en anders in te gaan richten. 
In een projectorganisatie passen werkgroepen. We willen projectmatig gaan werken.  
 
Een project heeft een duidelijk begin en eind, de duur is te overzien en er kan naar de juiste expertise 
gezocht worden. Het bestuur denkt dat dit meer mensen zal aantrekken die wat willen doen en dat het 
meer kwaliteiten op zal leveren, waardoor de werkorganisatie beter ondersteund wordt en nog beter zal 
functioneren. 
Michaël de Zwart denkt hiermee meer jongeren aan te trekken. Ook denkt hij dat de Bondsraad te groot is. 
Er zijn weer vele afwezigen en hij vindt dat het zo niet goed functioneert.  
De voorzitter wil hierover heel graag met de Bondsraad in gesprek, echter hij verwacht het initiatief vanuit 
de Bondsraad. 
Bart Volkerijk geeft aan dat er momenteel een aantal vacatures zijn en is nu bezig met het vullen/werven 
van nieuwe Bondsraadleden. Momenteel is een kandidaat gevonden voor cluster Haarlem. 
Gerard Vaandrager zegt dat het zoeken misschien uitgesteld moet worden gezien de opmerkingen die 
gemaakt zijn. 
 
De voorzitter vraagt aan de vergadering of zij hun goedkeuring kunnen geven aan het voorstel voor het 
opheffen van de kolommen en dat het bestuur komt met een alternatief. De Bondsraad gaat akkoord. 
(besluit) 
Anton Kops vraagt om niet te vergeten de vacatures te verwijderen van de website. (actie) 
 
4. Wvttk 
 
Gerard Vaandrager heeft als lid van de bond het ledentevredenheidsonderzoek en verenigingsscan 
ingevuld, maar nog geen resultaten gezien. 
Dat klopt. Er zijn nog geen resultaten gepubliceerd. A.s. dinsdag wordt dit behandeld tijdens de 
bestuursvergadering en daarna wordt het bekend gemaakt. 
 
Naar aanleiding van de recente uitspraken inzake overtredingen van het dopingreglement  valt het Gerard 
Vaandrager op dat wanneer men in de honkbalsport gestraft wordt, zijn of haar carrière voorbij is. In 
vergelijking met andere sporten vindt hij de straffen erg zwaar. 
Gemeld wordt dat de minimum straf op de geconstateerde overtredingen 4 jaar is. Internationaal is dit 
gelijk voor iedere sport. Wanneer men openheid van zaken geeft, direct schuld bekend en informatie geeft 
over hoe, wat, waar en wie kan dit strafvermindering opleveren. Helaas zijn wij in 2017  een van de 
koplopers bij het aantal geconstateerde doping overtredingen. Er is een plan van aanpak om de voorlichting 
te verbeteren.  Er staan voorlichtingen gepland bij alle hoofdklasse en Golden league verenigingen. We 
moeten van deze negatieve koppositie af. 
Frank Mooijman vond de voorlichting welke binnen zijn vereniging is gegeven voor 2 teams erg tegenvallen. 
Alleen het gebruik van de app werd uitgelegd. Peter Kwakernaak vertelde dat binnen zijn vereniging wel 
een zinvolle voorlichting was gegeven. 
Bart Volkerijk geeft aan dat dit besproken gaat worden met Gijs Selderijk en de dopingautoriteit die de 
voorlichtingen geeft. (actie) 
 
Gerard Vaandrager vraagt aandacht voor de problemen die er momenteel zijn in Rotterdam en Den Haag 
met de Blue Angels. Door Blue Angels (een particulier initiatief) worden jongere speelsters gevraagd te 
komen trainen en spelen. Ze mogen bij hun eigen vereniging blijven spelen, maar deze speelsters zijn 
afhankelijk van de ouders. Zij zien gebeuren dat er toch gekozen wordt voor één vereniging.  
De voorzitter geeft aan dat er met zorg naar gekeken wordt, maar zij nu niet volledig op de hoogte zijn. Er is 
een afspraak gemaakt door Hans Verwaaijen en Roy Vink met de Blue Angels. Zodra dit gesprek is geweest 
wordt het bestuur op de hoogte gesteld. Daarna gaan zij hier zorgvuldig naar kijken. 
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Petra Arends geeft aan dat de bond ook moet uitzoeken waarom de speelsters graag aan dit initiatief mee 
doen en hiermee iets doen. 
Mark Herbold vindt dat invloeden uitgeoefend moeten worden om de positieve ontwikkelingen naar voren 
te laten komen. 
Bart Volkerijk geeft aan dat Blue Angels niet officieel een vereniging is van de KNBSB. Er wordt onder 
leiding van de Technisch Directeur gewerkt aan een structuur voor talentontwikkeling die door de KNBSB  
wordt ondersteund en erkend. 
 
5. Activiteitenplan 2018 
 
Peter Kwakernaak heeft nog een paar vragen c.q. opmerkingen over het Activiteitenplan. 
 
Wat is de status van het project Streetbaseball en welke doelstellingen hangen hier aan? 
Intussen is er door publicaties van de WBSC meer bekend over de opzet en regels en de aanbevelingen op 
bas van de eerste ervaringen. De KNBSB zoekt aansluiting bij initiatieven zoals bij UVV en onderzoekt de 
mogelijkheden om Baseball5 te koppelen aan het succes van het 3x3 basketball. 
 
Op blz. 10 bij opleidingen professionaliseren wordt gesproken over All American Sports Academie. Wat 
gaan we daarmee doen?  
Hierin wordt samengewerkt met de Basketball Bond. Men werkt aan versterking, vernieuwing en zoeken 
naar verbeteringen en samenwerking. 
 
Hoe wordt er gewerkt aan de onderlinge samenwerking en het verbeteren van contacten  tussen 
Bondsbestuur, Bondsraad en commissies? 
Men gaat uit van de bestaande structuur. Er wordt veel werk verzet om alle commissies binnen de Bond 
aangesloten te houden. De vandaag besproken ontwikkelingen zullen ook van invloed zijn. We moeten met 
elkaar zoeken naar hoe we het beste kunnen functioneren.  
 
Het verbeteren van het datamanagement moet duidelijker beschreven en concreet gemaakt worden. 
De eerste aanzet is al gebeurd. We nemen nu de volgende stap en daarmee worden de resultaten uit de 
eerste fase meegenomen. 
 
6. Rondvraag 
 
Kjell Brandenburg vraagt of de notulen eerder ontvangen kunnen worden door de Bondsraad. 
Het streven is om binnen drie weken voor de vergadering alle stukken beschikbaar te hebben en drie 
weken na de vergadering de notulen beschikbaar te hebben. 
Kjell geeft aan dit liever nog sneller te willen ontvangen. 
 
Peter Kwakernaak doet het verzoek wanneer er uitkomsten zijn vanuit werkgroepen deze te delen met de 
overige bondsraadleden. 
 
Gerard Vaandrager vraagt of ook de financiële stukken op tijd zijn voor de vergadering?  
Tijdens de komende bestuursvergadering worden de stukken vastgesteld. Daarna volgen de stukken zo snel 
mogelijk. Half maart vindt het gesprek met de Financiële Commissie plaats.  
 
Ruud van Zetten vraagt of de softbal spelregels 2018 in het Nederlands vertaald kunnen worden. 
Omdat de spelregels laat beschikbaar kwamen is besloten om de integrale tekst in het Engels te laten en de 
wijzigingen in het Nederlands op te nemen. Het is een gigantische klus om dit te vertalen en wie gaat dit 
doen. Maar de situatie is duidelijk en het verzoek wordt meegenomen. (actie) 
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Frank Mooijman vindt dat het niet zichtbaar is dat de KNBSB in dit pand zit. Het moet duidelijker naar 
buiten gebracht en kenbaar gemaakt worden. 
Hier wordt aan gewerkt. Het moet wel in de stijl van het huidige pand. Wij zijn afhankelijk van de beheerder 
en hebben het helaas niet in eigen hand. 
 
Anton Kops hoopt dat heren softbal weer de aandacht krijgt die zij verdienen. En geeft daarbij de tip om 
naar de cijfers voor de belangstelling van heren softbal te bekijken. Ook is hij verheugd over de stijging bij 
de recreanten.  
 
Dan spreekt Anton Kops de vergadering nog een keer toe. Hij bedankt de vergadering voor de 
belangstelling en reacties die hij heeft mogen ontvangen op de aankondiging om te stoppen en de hulp die 
hij heeft mogen ontvangen om zijn taak als bondsraadlid goed te kunnen uitvoeren. 
Tot slot spreekt de voorzitter nog een dankwoord uit voor zijn jarenlange inzet. Dit wordt begeleid met een 
bos bloemen en applaus vanuit de zaal. 
 
7. Sluiting 
Om 12.45 uur wordt de vergadering gesloten. 
 

 
 
Besluitenlijst  n.a.v. Bondsraadvergadering d.d. 24 februari 2018 
 
1. Het Bestuur komt bij de volgende vergadering met een voorstel tot het laten vervallen van de 

kolommen en komen met een alternatief plan. (agendapunt 3) 
 

 
 
Actiepuntenlijst  n.a.v. Bondsraadvergadering d.d. 24 februari 2018 
 
1. Het verslag van de Bondsraadvergadering van 9 december jl. wordt nogmaals doorgestuurd. 

(agendapunt 1) 
2. Namen schrappen uit het Marcom Plan. (agendapunt 2) 

2. Disclaimer van de honkbal- en softbal website verduidelijken. (agendapunt 2) 
3. In gesprek gaan met andere bonden waaronder de Rugby Bond. (agendapunt 3) 
4. Vacatures kolommen verwijderen van de website. (agendapunt 3) 
5. Voorlichtingen doping bij vereniging bespreken. (agendapunt 4) 
6. Bekijken of het mogelijk is om de softbal spelregels 2018 te vertalen naar het Nederlands. 

(agendapunt 6) 
 

 


