
 
 

 

 Aan Bondsraad 
Van Bondsbestuur a.i.  
CC  
Datum 25 juni 2018 
Onderwerp Opheffen kolommen, instellen commissies en opzetten projectorganisatie 
 
In de Bondsraadvergaderingen van oktober en december 2017 is de Grand Slam! Ambitie 2018+ besproken en op 
hoofdlijnen onderschreven. Een van de voorstellen van het Bondsbestuur was om de kolommenstructuur af te 
schaffen en te gaan werken met een projectorganisatie. De leden van de Bondsraad hebben daar positief op 
gereageerd. Ondertussen is de organisatie werkende weg over aan het gaan naar projectmatig werken.  
 
Het formele besluit van deze organisatiewijziging moet in het Algemeen Reglement worden opgenomen. Gezien 
de recente ontwikkelingen en het voornemen om zowel de Statuten als het Algemeen Reglement voor het einde 
van 2018 aan te passen, stelt het Bondsbestuur a.i. voor  het volgende artikel van het Algemeen Reglement, 
vooruitlopend op de nieuwe Statuten en Algemeen Reglement, vast te wijzigen zodat de werkwijze gelijk is aan de 
huidige reglementen. 

Werkorganisatie 

Artikel 17 van het Algemeen Reglement met betrekking tot de kolommen wordt vervangen door de volgende 
nieuwe tekst: 

Artikel 17 - Inrichting 

A. De Werkorganisatie is onderverdeeld in een facilitair bedrijf en 2 secties, te weten de sectie 
Verenigingssport en de sectie Nationale teams / Talentontwikkeling. 

a. De werkorganisatie wordt ondersteund door meerdere werkgroepen en commissies bestaande 
uit vrijwilligers. 

B. Het facilitair bedrijf en de sectie Verenigingssport vallen onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen 
Directeur. 

C. De sectie Nationale teams / Talentontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van de Technisch 
Directeur. 

D. De directeuren leggen verantwoording af aan het bondsbestuur. 
E. Het Bondsbestuur stelt twee commissies in die het bestuur adviseren op het gebied van reglementen en 

licenties binnen het honkbal en softbal. 
a. De Reglementscommissie  

i. Deze commissie bestaat uit minimaal vijf personen, te weten: De manager 
Verenigingssport (voorzitter), de accountmanager Topsportcompetities en drie leden met 
kennis van zaken met betrekking tot Wedstrijdsport. Honkbal Topsport en Softbal 
Topsport. 

ii. Deze commissie kan worden ondersteund door externe adviseurs en/of adviseurs vanuit 
diverse KNBSB-geledingen. 

iii. Deze commissie bereidt nieuwe reglementen of wijzigingen op bestaande statuten en 
reglementen voor en adviseert het Bondsbestuur. 

iv. Wijzigingen van een reglement van wedstrijden, dan wel vaststelling van een nieuw 
reglement van wedstrijden vinden plaats door het Bondsbestuur overeenkomstig artikel 
30 van de Statuten van de KNBSB. Voorafgaand aan het besluit tot wijziging van een 
reglement van wedstrijden treedt het bestuur zoveel als mogelijk in overleg met 
belanghebbenden en/of doelgroepen.  



 
 

 

v. De reglementscommissie krijgt de taak om dit overleg namens het Bondsbestuur te 
voeren en voorstellen en adviezen aan het bestuur te geven. 

vi. Het Bondsbestuur legt aan de Bondsraad verantwoording af voor het gevoerde beleid.  
b. De Licentiecommissie: 

i. Deze commissie bestaat uit minimaal drie personen met kennis van zaken op de volgende 
onderwerpen: topsportcompetities, accommodaties en financiën. 

ii. Deze commissie ziet toe op het naleven van het van toepassing zijnde licentiereglement 
en voert audits uit bij de verenigingen. 

iii. Deze commissie adviseert het bondsbestuur over het toekennen van een licentie. 
iv. Het bestuur legt aan de Bondsraad verantwoording af voor het gevoerde beleid.  

F. Het Bondsbestuur benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Reglementscommissie en de 
Licentiecommissie. 

G. De leden van de Reglementscommissie en de Licentiecommissie worden voor een periode van vier jaar 
benoemd.  

a. Tussentijdse vacatures worden zo spoedig mogelijk vervuld. 
b. Een nieuw lid van een commissie begint op het moment van aanstelling aan een nieuwe periode 

van vier jaar. 
H. Het facilitair bedrijf ondersteunt deze commissies in de uitvoering van hun taak. Het facilitair bedrijf 

bestaat uit de medewerkers van het bondsbureau en de vrijwillig medewerkers in de diverse functies 
binnen de werkorganisatie, alsmede de medewerkers van samenwerkingsverband(en) tussen KNBSB en 
een andere sportorganisatie(s). 

 
 


