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Made, 2 oktober 2018 

 

Geacht Bondsbestuur, 

Onderstaande voorstellen heb ik eerder mondeling gedaan aan het vorige bondsbestuur. Het 

toenmalige bondsbestuur zegde toe er naar te kijken maar is daar vermoed ik niet meer aan toe 

gekomen. Reden de voorstellen nogmaals schriftelijk te doen. 

Verzoeke te agenderen voor de vergadering van de bondsraad op 20 oktober 2018, 

a.  mijn voorstel tot wijziging van het Sponsorreglement Verenigingen 

en 

b. mijn voorstel tot het afschaffen van de opleidingsvergoeding 

 

Voorstel tot wijziging van het Sponsorreglement Verenigingen 

Het schrappen van artikel 5 Betaling. Artikel 6 wordt dan artikel 5. 

Artikel 5 Betaling  
1. De vereniging draagt jaarlijks een door de bondsraad te bepalen bedrag af aan de KNBSB, per sport 
waarvoor een sponsorovereenkomst met naamverbintenis is aangegaan.  

2. De jaarlijkse sponsorafdracht aan de KNBSB wordt geïnd via de voorschotnota en eindafrekening.  

3. Ook in het geval een Sponsor zijn financiële verplichting, tijdens de vastgelegde sponsorperiode, 
jegens de Vereniging niet nakomt, is de Vereniging verplicht haar sponsorafdracht aan de KNBSB te 
betalen. In geval van tussentijdse beëindiging of ontbinding van een Sponsorovereenkomst, nadat het 
bondsbestuur hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld, vervalt de financiële verplichting vanaf de 
tussentijdse beëindiging of de ontbinding.  

4. In het geval de Vereniging haar (financiële) verplichtingen jegens de KNBSB niet nakomt, zal het 
bondsbestuur maatregelen treffen conform de Statuten en Algemeen Reglement van de KNBSB.  
 

Op dit moment zijn de afdrachten als volgt: 

Honkbal Hoofdklasse € 2.820,00 

Honkbal Overgangsklasse € 1.058,00 

Softbal Dames Golden League € 532,00 

Softbal Dames Silver League € 354,00 

Softbal Heren 1e Klasse € 532,00 

Alle overige klassen € 354,00 
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Toelichting: 

 Dit betekent dat een hoofdklasseclub € 2.820,-. afdraagt. Dit is voor een club als bijvoorbeeld 
Twins  ongeveer 30% van het bedrag dat de club aan bondscontributie betaald en daarmee 
buiten elke proportie. 

 Waarvoor het dient te worden afgedragen is nergens terug te vinden. 

 In het financiële memo van de KNBSB aan de financiële commissie lezen we dat de 
sponsoring achter blijft en moeizaam verloopt. Dat is nu precies waar clubs ook mee 
kampen. Slagen zij er echter in een sponsor bereid te vinden geld in de club te steken en zijn 
naam te verbinden dan wordt de club “gestraft” met een forse sponsorafdracht. 

 Vanuit de KNBSB staat hier niets tegenover. Enkel de naamsverbinding wordt vermeld in de 
competitieschema’s en programma’s als ook op Teletekst. 
Omdat te bewerkstelligen en vele malen goedkoper is een naamsverbinding via een notaris 
in de statuten op te nemen waardoor de KNBSB deze naam gaat gebruiken met hetzelfde 
resultaat. 

 In drie jaar tijd wordt door een hoofdklasser een kleine € 9.000,- betaald aan sponsorheffing 
en vanuit de KNBSB komt in die drie jaar tijd slechts een uitnodiging en wel voor het Super6 
event. 

 Met uw clubsponsor naar de Super 6  

 Tijdens de Super 6 Baseball and Softball van 18 tot en met 23 september hebben wij een speciaal 

 VIP-café waar u vanaf € 65,- per persoon kunt genieten van top honkbal en softbal.  

 Het VIP-arrangement stelt u in de gelegenheid om met uw sponsoren of relaties in stijl te genieten 

 van al het moois dat onze sporten hebben te bieden. Het is een prachtige kans om te investeren 

 in de relatie met uw sponsor, die hierdoor wellicht nog een aantal jaar langer blijft investeren in 

 de vereniging.  

Terwijl er toch vooral ook een belang ligt voor de KNBSB om een dergelijke sponsor te 
behouden omdat het jaarlijks zo’n € 3.000,- oplevert. Of verwacht de KNBSB dat de sponsor 
dan wel de club dit ook nog betaald naast de forse sponsorheffing? 

 De sponsor van Twins kan ik u vertellen ziet na drie jaar af van de naamsverbinding omdat hij 
er niets voor terugkreeg vanuit de KNBSB en het af te dragen bedrag liever besteed ziet 
binnen de club. Naamsverbinding is op deze manier dus geen (lok)middel dat bijdraagt aan 
het binnenhalen van een sponsor terwijl het dat toch zou kunnen misschien wel moeten zijn. 

 
 
Voorstel tot het afschaffen van de opleidingsvergoeding en daarmee het Reglement 
Opleidingsvergoedingen. 

 
Toelichting: 

In het Reglement Opleidingsvergoedingen lezen wij dat de vergoedingen dienen ter bestrijding van 
kosten voor het opleiden van spelers/speelsters door een Nederlandse vereniging, welke 
speler/speelster door een andere Nederlandse vereniging is gaan uitkomen en daarbij heeft gespeeld 
in de competitie van de topsport (eenmaal is bindend). 
 

 Voor de kosten die de verenigingen maken betalen de spelers en speelsters contributie. 

 Er zijn zelfs clubs die een hogere contributie vragen voor hun leden die in de A-lijn getraind 
worden t.o.v. hun leden die in de B-lijn trainen. 
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 Verder is er een overvloed aan honkbal- en softbalscholen en het hele jaar door clinics waar 
veel spelers en speelsters aan deelnemen. De kosten voor deelname aan deze scholen en 
programma’s zijn aanzienlijk en komen voor rekening van de ouders en niet voor rekening 
van de vereniging. De vereniging profiteert hier alleen van. 
Daarnaast worden door deze ouders ook nog de nodige kosten gemaakt voor alle auto 
kilometers. 

 Vreemd is het dan dat een vereniging daar een vergoeding voor ontvangt. 

 Voorts lezen wij in diverse beleidsstukken dat het talent van het kind is. In de praktijk is dat 
kennelijk niet helemaal zo. Een speler of speelsters die op basis van zijn of haar talent toe is 
aan het spelen in een team dat deelneemt aan de topsport en dat bij de eigen vereniging niet 
kan omdat deze vereniging geen team heeft in de topsportcompetitie is afhankelijk van het 
feit of die vereniging die dat wel heeft bereidt is de opleidingsvergoeding te betalen.  

 Een vereniging die een talentvolle speler of speelsters de mogelijkheid biedt om bij te dragen 
aan zijn of haar ontwikkeling door deelname aan een topsportcompetitie mogelijk te maken 
wordt belast met het betalen van een opleidingsvergoeding terwijl het spelen in een 
topsportcompetitie al een hoge prijs kent. Alleen aan officialkosten betaald een vereniging 
voor een team in de hoofdklasse € 7.000,- 

 In de praktijk wordt veelal opleidingsvergoeding betaald door verenigingen, die teams 
hebben in de topsportcompetities, onderling. In feite het rond pompen van geld. Geld dat 
deze clubs beter kunnen besteden binnen hun vereniging. 

 De kroon spant de Silver League. Deze klasse wordt door de KNBSB aangemerkt  als een 
opleidingscompetitie maar voor een speelster van een andere vereniging die er in gaat 
uitkomen moet je opleidingsvergoeding betalen.  

 Is er sprake van een samenwerkingsverband tussen twee of meer verenigingen dan is er geen 
opleidingsvergoeding verschuldigd. 

 
 
 
 
Geert Snellen 
Lid afgevaardigde bondsraad KNBSB 


