
Voorstel aanpassing Algemeen Reglement KNBSB 
 
Agendapunt: 3 
 
Voorstel om 
1. Het huidige artikel 5, lid 3 van het Algemeen Reglement KNBSB te hernoemen in artikel 5, lid 3 onder 

a, en een nieuw lid 3 onder b toe te voegen; en 
2. Het huidige artikel 5, lid 4 van het Algemeen Reglement KNBSB aan te passen, het huidige artikel 5, 

lid 4 ter hernoemen in artikel 5, lid 4.a en aan te vullen met een nieuw lid 4.b: 
 

Artikel 5. Opgave leden 
1. De verenigingen als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a 

van de statuten van de KNBSB zijn verplicht opgave 
te doen van al haar leden en daarbij alle door de 
KNBSB gevraagde informatie te verstrekken. 

2. Bij de ledenopgave dienen de verenigingen gebruik 
te maken van een daartoe bestemd (digitaal) 
formulier, of een door de KNBSB beschikbaar 
gesteld systeem.  

3. Bij opgave van nieuwe leden van een vereniging, die 
in het lopende kalenderjaar lid zijn of zijn geweest 
van een andere vereniging, dient de naam van deze 
vereniging bij de opgave te worden vermeld. 

 
 
 
 
 
 
 
4. De verenigingen zijn verplicht voor 1 mei een 

opgave te doen van de leden die het lidmaatschap 
van de vereniging het nieuwe seizoen niet wensen 
voort te zetten. 

 
 
 
 
 
5. Een boete waarvan de hoogte jaarlijks door de 

bondsraad wordt vastgesteld en gepubliceerd, kan 
worden opgelegd door het bestuur voor ieder lid van 
de vereniging dat niet tijdig is opgegeven. 

Artikel 5. Opgave leden 
1. De verenigingen als bedoeld in artikel 6 lid 1 onder a 

van de statuten van de KNBSB zijn verplicht opgave 
te doen van al haar leden en daarbij alle door de 
KNBSB gevraagde informatie te verstrekken. 

2. Bij de ledenopgave dienen de verenigingen gebruik 
te maken van een daartoe bestemd (digitaal) 
formulier, of een door de KNBSB beschikbaar 
gesteld systeem.  

3. a. Bij opgave van nieuwe leden van een vereniging, 
die in het lopende kalenderjaar lid zijn of zijn 
geweest van een andere vereniging, dient de 
naam van deze vereniging bij de opgave te 
worden vermeld. 

 b. Zolang een door een aangesloten vereniging 
nieuw opgegeven “spelend lid” niet daadwerkelijk 
aan wedstrijden voor deze vereniging heeft 
deelgenomen is betrokkene gerechtigd registratie 
voor een andere aangesloten vereniging als 
“spelend lid” te verzoeken.  

4. a. De verenigingen zijn verplicht voor 1 april een 
opgave te doen van de leden die het 
lidmaatschap van de vereniging het nieuwe 
seizoen niet wensen voort te zetten. 

 b. Ingeval de opgave als bedoeld in onderdeel a. 
een “spelend lid” betreft, dan is de betrokken 
persoon vrij om zich als “nieuw spelend lid” voor 
een andere bij de KNBSB aangesloten 
vereniging te laten registreren. 

5. Een boete waarvan de hoogte jaarlijks door de 
bondsraad wordt vastgesteld en gepubliceerd, kan 
worden opgelegd door het bestuur voor ieder lid van 
de vereniging dat niet tijdig is opgegeven. 

 
Toelichting: 
Het beleid van de KNBSB is er op dit moment op gericht om het aantal “leden” (individuele personen, lid van 
een aangesloten vereniging) te vergroten. Bij de huidige toepassing van dit artikel uit het Algemeen Reglement 
en de toepassing van de vastgestelde Reglementen van Wedstrijden heeft e.e.a. echter tot gevolg, dat 
personen op grond van de bepalingen van een Reglement van Wedstrijden beperkt worden in het kunnen gaan 
spelen voor een andere vereniging, en dat de KNBSB tevens geconfronteerd wordt met niet alleen de 
afmelding van betrokkene, maar ook met een verminderde bondscontributieafdracht. 
Met dit voorstel wordt in ieder geval beoogd om het “aantal leden” tenminste gelijk te laten blijven en daarnaast 
ook de financiële afdracht richting de KNBSB in stand te laten. 
Een aangesloten vereniging, die op basis van de bepalingen van een Reglement van Wedstrijden haar 
“rechten” op spelende leden wil behouden zal met de aanvulling mogelijk er voor kiezen een persoon niet als 
“spelend lid” af te melden. 
De toevoeging van lid 3 onder b maakt dat de regelgeving van de KNBSB in overeenstemming wordt gebracht 
met rechtspraak van o.a. de Hoge Raad (NJ 1985, nr. 838 21 juni 1985, Federashion di Beisbol di Corsow vs 
Jakoba Rignald). 
 



Advies Bondsbestuur: 
 
 
 
 


