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Datum :     zaterdag 28 januari 2017  
Locatie :     Huis van de Sport, Ine Schalkwijkzaal, Nieuwegein 
 
Aanwezig bestuur:   Ron Schel (voorzitter), Joost Comperen (PR en communicatie), Frits. 

Mulder (bestuurslid honkbal) 
 

 bondsbureau:  Bart Volkerijk (algemeen directeur), Gijs Selderijk (technisch 
directeur), Roy Vink (manager Breedtesport en Competitiezaken), 
Miriam Breedveld (secretariaat/notulist) 

 
 verenigingen: Alcmaria Victrix, Amsterdam Pirates, Arnhem Rhinos, Badhoevedorp, 

Bedrocks, Blue Birds, Braves, BSC Almere ’90, Cromtigers, Euro Stars, 
HCAW, Hoofddorp Pioniers, Neptunus, Nieuwgein Diamonds, 
Olympia Haarlem, Onze Gezellen, Phoenix, Portland Poema’s, PSV, 
Red Caps, Ridderkerk Rowdies, Robur ’58, Rotterdam Unicorns, 
Saints, Scimitars, Sparks, Storks, The Hawks, The Herons, Twins, 
Urbanus, UVV, Vennep Flyers, Wijck Lions, Zwijndrecht. 

 
 bondsraad:  Kjell Brandenburg, Erik Eilering, Feiko Drost, Martin van Drunen, Dick 

Hoff, Frank Mooijman, Geert Snellen, Cora Strijk, Gerard Vaandrager, 
Karel van Veen, Ruud van Zetten. 

 
 overige:   Wim Advokaat, Ronald Bouwman, Mark Herbold, Pim van Nes, Rob 

Reijndorp, King Zschuschen. 
 
Afwezig met berichtgeving: 
 bestuur:   Petra Arends, Jan van Leeuwen. 
 bondsraad:  Anton Kops, Jesse Maduro. 
 kolommen:  Bert Loggen (softbal), Jan Vlasveld (breedtesport). 

 verenigingen: Amsterdam Marshals, ASC Parkstad, Bloemendaal, Blokes, Blue 
Devils, Blue Hawks, Boosters, Caribe, Cheetahs, Gemert, Green 
Hearts, MULO, Mustangs, Nuenen, Odiz Frogs, Panters, Pionieers, 
Radboud Rangers, Red Lions, Roef!, Starlights, Thamen, The Randers, 
United, Whizards of boz. 

 
Tijd :     10.00 – 11.55 uur 

 
 
1.  Opening 
 
De voorzitter opent het congres om 10.00 uur. Alle aanwezige verenigingen worden opgenoemd 
door de voorzitter. 1 Afgemelde vereniging blijkt toch aanwezig te zijn. 
 
2.  Vaststelling agenda 
 
De voorzitter doet het voorstel om het congres te beginnen met nogmaals uitleg over de nieuwe 
structuur en werking van de werkorganisatie.  
Door Koen van Joolen (HCAW) wordt namens de hoofdklasse verenigingen een korte uitleg gegeven 
over wat er afgelopen weken is gedaan. 
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3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 

 Door een vereniging is gevraagd om schriftelijk te kunnen stemmen zonder daarbij lijfelijk 
aanwezig te hoeven zijn. Om stemmen te laten gelden, moet men aanwezig zijn. 

 De tekst van het amendement op voorstel pagina 7 kaderlicentie zal gehandhaafd blijven. Dit 
wordt niet opnieuw behandeld en zal vandaag niet meer worden besproken. 

 
Extra toegevoegd agendapunt: bondsstructuur 

De voorzitter richt het woord tot de zaal. Blijkt dat er nog onduidelijkheid bestaat over hoe het 
allemaal werkt, wat de juiste procedures zijn.  
 
1. Congres vertegenwoordigt alle verenigingen en leden en stellen het 

meerjarenbeleidsplan vast. 
2. Bondsraad:  leden worden voorgedragen door de verenigingen vanuit de clusters, hebben 

zitting zonder last en ruggenspraak; zij accorderen en adviseren het 
bondsbestuur ten aanzien van het te voeren beleid. 

3. Bondsbestuur: heeft als taak om jaarlijks beleid te maken. Dit wordt 2x per jaar getoetst door 
de bondsraad. Daarnaast zijn er nog 2x informatieve bijeenkomsten met de 
bondsraad. 

Bondsbestuur maakt samen met het bondsbureau beleid, ook op financieel gebied. Dit wordt 
voorgelegd aan de bondsraad. Zij controleren het bondsbestuur of dit daadwerkelijk wordt 
uitgevoerd. Uitvoer gebeurt hoofdzakelijk door het bondsbureau, ondersteund door de vrijwilligers 
binnen de kolommen. 
 
Er wordt gevraagd of de bondsraad uitgebreid moet worden met een vertegenwoordiger van honk- 
en softbal jeugd, dat binnen het cluster mensen moeten zitten die breed georiënteerd zijn. 
Voorzitter legt uit om alle verenigingen in de juiste verhouding vertegenwoordigd te hebben binnen 
de bondsraad gekozen is voor een verdeling van clusters en vandaaruit het aantal 
vertegenwoordigers. Deze vertegenwoordigers zitten er zonder last en ruggenspraak. Zij zitten hier 
niet voor hun eigen vereniging, maar voor alle verenigingen en persoonlijke leden. Er is binnen de 
bondsraad gekozen voor specialismes. 
Er moet gezorgd worden voor duurzame krachtvormen. Aansluiting vinden is een enorme uitdaging. 
Daarom begonnen met het organiseren van een voorzittersoverleg. Moeten meer met elkaar in 
gesprek gaan, gebaseerd op vertrouwen. 
 
Door verenigingen kunnen vragen neergelegd worden bij de bondsraad. Hiervoor is een speciaal 
emailadres ingesteld: bondsraad@knbsb.nl.  
De rolopvatting binnen het bondsbestuur, bondsbureau en kolommen moet bekend zijn. Kort 
geleden heeft een zeer positief gesprek plaats gevonden met de leden van alle kolommen en het 
bondsbestuur en is uitvoerig gesproken over de structuur en rolopvatting. 
 
Men vraagt zich af wat de bondsraad van het meerjarenbeleidsplan vindt? 
De totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan heeft medio vorig jaar plaats gevonden. Door de 
bondsraad, bondsbureau en bondsbestuur zijn de contouren uitgezet, inclusief het financiële 
gedeelte. Het meerjarenbeleidsplan is vervolgens in de bondsraad behandeld en goedgekeurd. Het 
congres kan dan nog amendementen indienen.  
 
Er moet gewerkt worden aan de dialoog tussen verenigingen en bondsraad. Mogen kolommen 
beslissingen nemen? En wie is daar dan verantwoordelijk voor? 

mailto:bondsraad@knbsb.nl
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Er is gesproken met de kolommen en de structuur is nu duidelijk. Beleid wordt gemaakt door het 
bondsbestuur en MT en voorgelegd aan de bondsraad. De kolommen gaan het beleid uitvoeren. Zij 
kunnen voorstellen  doen aan het bondsbestuur. De kolommen hebben wel mandaat om beslissingen 
te kunnen nemen over het Reglement van Wedstrijden. 
 
Door Koen van Joolen (HCAW) wordt een toelichting gegeven namens de hoofdklasse verenigingen 
op de toevoeging in het meerjarenbeleidsplan. 
Er was zorg onder de hoofdklasse verenigingen. Zij zijn toch het visitekaartje van de sport en richten 
zich ook op de breedtesport. Zij hebben een visie opgesteld, voorwaarden vastgesteld en gedeeld 
met het bondsbestuur. Spelen in de hoofdklasse is duur (contributie, knuppels, terreinen). Met 
elkaar moet voor voldoende geld gezorgd worden. Ook willen zij meer zeggenschap binnen de 
kolom. Willen beslissingen nemen samen met de bond. Daar zullen ze zich voorlopig op richten. 
Middels de academies zal gewerkt worden aan opleidingen. De vereniging heeft de primaire zaak om 
op te leiden. Maar het talent kan aanvulling krijgen vanuit de bond via de academies. De spelers en 
ouders moeten wel actief verbonden blijven bij de eigen vereniging. Daarnaast kan het talent extra 
trainen en spelen bij de academie. 
De hoofdklasse verenigingen vinden dat TC3/4 niet verplicht moet zijn. Het is al moeilijk genoeg om 
mensen te krijgen en deze dan ook nog te kunnen opleiden. Zij vinden het een goede zaak dat er 
opleidingen zijn, maar nu is het teveel wanneer dit ook nog verplicht gaat worden. 
Vanuit de zaal komt de vraag hoe andere sportbonden omgaan met kaderbeleid. Daar is navraag 
gedaan. Zij werken met diploma’s en licenties. Die hebben trainers nodig om training of coaching te 
kunnen doen. Binnen de topsport is nog geen samenwerkingsverband op gebied van opleidingen. 
Hierover zal in de toekomst nog gesproken gaan worden. 
Vanuit de zaal komt de opmerking dat men pas kan spreken over topsport wanneer de 
overgangsklasse ook betrokken wordt bij dit geheel. Men zou niet moeten spreken over hoofdklasse 
en overgangsklasse, maar topsportoverleg/topsportsamenwerking.  
Na een inventarisatie bleek dat geen enkele overgangsklasse vereniging wilde promoveren naar de 
hoofdklasse. Hieraan willen de hoofdklasse verenigingen graag werken. Vanuit de vergadering wordt 
geopperd om de overgangsklasse misschien geen topsport meer te noemen. Standpunt van het 
bondsbestuur is, in de gedachte van de Grand Slam Ambitie, een topsport te hebben met een 
aantrekkelijke competitie. De sport moet voor langere termijn weer op de kaart gezet worden. 
Er moet een betere samenwerking komen tussen softbal (golden en silver league) en honkbal 
(hoofdklasse en overgangsklasse). Men moet zich afvragen wat willen we en welke ambities zijn 
hiervoor nodig. Willen we op niveau blijven acteren, dan moet daar ook aan gewerkt worden. Het is 
niet alleen voor de hoofdklasse maar geldt ook voor de andere competities. Ook moet er gewerkt 
gaan worden aan opleidingen. Hierdoor zal het niveau verhogen.  
Uit navraag blijkt dat een aantal verenigingen uit de overgangsklasse wel wil promoveren, maar het is 
niet mogelijk vanwege de financiën. Het geld zal uit de markt gehaald moeten worden en dat kan 
alleen door de sport aantrekkelijker te maken. 
 
4.  Beleid en Financiering 
 
Door Bart Volkerijk wordt een toelichting gegeven op het beleidsplan. 
Vanuit het beleidsplan zijn 3 ambities te benoemen: 

- Vitale verenigingen --> dit leidt tot ledengroei 
- Opleidingen --> hierdoor zal het kader verbeterd worden 
- Internationale top 3-5 positie Honkbal en Softbal. 
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Er zal gekomen worden met verschillende ideeën. Een schot voor de boeg: een idee kan zijn dat 
wanneer een vereniging komt met bijvoorbeeld 10 of 20 nieuwe leden, de vereniging een gratis 
kaderopleiding aangeboden krijgt. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat bij gemeenten vaak subsidies 
te verkrijgen zijn. Hierin zijn wel veel verschillen. Diverse netwerken worden aangeschreven voor 
hulp bij het zoeken naar allerlei financiële potjes.  
 
Er is een samenwerking aangegaan met de NBB (= Nederlandse Basketball Bond) op gebied van 
opleidingen, verenigingsondersteuning, secretariaat. Al enkele personeelsleden leren van en delen 
met elkaar hun ervaring en expertise. Het huurcontract van het Huis van de Sport is opgezegd. Een 
verhuizing kost zeker geld. Een voorstel voor dekking volgt bij de behandeling van de jaarrekening 
2016. 
 
Vanuit de zaal komt de vraag wie er actief is met het verwerven van geld. Kan het bondsbureau dit 
wel aan? Er was een initiatiefgroep commercie softbal. Van NOC*NSF is 300.000 euro ontvangen. Nu 
moet nog 150.000 euro uit de markt gehaald worden. Dit is een groot aandachtspunt en het 
bondsbureau kan dit niet alleen, daarvoor is hulp nodig. Denk aan sponsoring. Bedrijven moeten 
enthousiast gemaakt worden.  
Er wordt regelmatig besproken hoe geld te generen. Er zullen opbrengsten gehaald worden uit het 
nationaal team Honkbal, maar ook uit Baseball means Business. Andere onderdelen van de bond 
(voorbeeld topsport softbal en ledenwerving breedtesport) profiteren hiervan mee. Het bestuur zal 
de opbrengsten verdelen. Dit wordt per jaar bekeken en beslist. Intussen is 70-80.000 euro 
opgehaald, maar de ambities liggen hoger. Met honkbal moet geacteerd worden op hogere 
toernooien. EK U12 in Utrecht wordt georganiseerd. Jeugdteams gaan deelnemen aan EK’s in het 
buitenland. Onze teams moeten op de kaart gezet worden. Er is een kalender uitgebracht. De 
opbrengst is voor de cofinanciering van de internationale jeugdtoernooien. 
 
Vanuit de zaal komt de vraag wat de breedtesport kan betekenen voor het verbreden van de 
topsport. Dan moet er meer nagedacht worden om de jeugd kennis te laten maken met de topsport. 
Zullen blij zijn wanneer hierin de beweging op gang zou komen.  
Plannen over de academies worden momenteel uitgewerkt. De opzet bij softbal  is om 
spelers/speelsters actief te houden bij de eigen vereniging. In eerste instantie spelen bij de eigen 
verenigingen en daarnaast extra trainings-/speelmomenten bij de academies. Bij honkbal is dit nu 
nog andersom. 
Vanuit de zaal komt de opmerking dat het zaak is om de baseball academies te betrekken bij het 
uitwerken van deze plannen. Zij hebben een verantwoording voor de talentopleiding. 
 
Wat is de rol van de Antillen binnen het Koninkrijks Team? Er wordt nauw samengewerkt met de 
Antillen om ontwikkelingen goed te ondersteunen. De eilanden hebben hun eigen bondorganisaties. 
Wij investeren in de eilanden om de samenwerking goed te houden. Werken aan de relaties met 
spelers en coaches. Het beleid heeft betrekking op eigen spelers.  
Ook wordt gevraagd of de opleidingen op de Antillen gestimuleerd moeten worden. Als reactie 
daarop wordt aangegeven vooral de focus van opleidingen te leggen in Nederland. Op dit gebied is er 
wel een samenwerking. Ook komen clinics naar Nederland. Zijn nu in gesprek om trainers naar 
Nederland te krijgen om een kaderopleiding te volgen. 
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Er wordt veel gesproken over topsport. Zijn er richtlijnen voor een definitie van topsportvereniging? 
Er is een scheiding tussen een breedtesport- en topsportcompetitie. Er zijn breedtesportverenigingen 
die een topsport tak hebben. Dit wordt vaak gecombineerd in 1 vereniging. In het beleidsplan wordt 
met topsport vereniging bedoeld, die vereniging die speelt op niveau hoofd- en overgangsklasse, 
golden en silver league. Teams die spelen in de 2 hoogste klassen. 
 
Er wordt een suggestie gedaan om het beleidsplan uit te breiden met een overzicht van definities. 
 
Een laatste opmerking vanuit de zaal is dat het plan voor het ontwikkelen van nieuwe competities 
wordt onderschreven, maar men wil tegelijkertijd meegeven hiervoor goed onderzoek te doen. 
Zoeken naar partners, denk aan scholen, clubs en andere bonden. Onderzoeken welke gevolgen een 
verandering/vernieuwing kan hebben. 
 
4.a.  Vaststelling Meerjarenbeleidsplan 2017+ 
 
Door het opsteken van een groene kaart stemt men in met het plan. Er verschijnen alleen maar 
groene kaarten. Met unanieme instemming wordt het beleidsplan vastgesteld. Het bestuur is enorm 
gemotiveerd om beleid te gaan voeren in afstemming met de bondsraad. 
 
4.a.  Vaststelling Contouren Meerjaren Financiering 2017+ 
Hier ook alleen maar groene kaarten en dit document wordt unaniem aangenomen. 
 
5. Rondvraag 
 
Door Bart Volkerijk wordt de vergadering bijgepraat over diverse ontwikkelingen:  

- Streven ernaar om in de bondsraadvergadering van maart a.s. zoveel nieuwe kandidaat-
leden te hebben, zodat de bondsraad, voor het eerst in zijn bestaan, voltallig is. 

- Momenteel vinden gesprekken plaats met kandidaat-leden om de 2 vacatures binnen het 
bondsbestuur op te vullen. Het streven is om deze leden voor te dragen bij de komende 
bondsraadvergadering van maart. 

- Wanneer men goede suggesties heeft op gebied van commercie, dan graag melden bij het 
bondsbestuur of –bureau. 

- Zijn druk in gesprek met de organisatie en gemeente Haarlem over de Haarlemse Week 
Honkbal. Hopelijk zal in 2018 weer een internationaal toernooi zijn. Wanneer men ideeën 
heeft, graag melden. 

 
Er wordt gevraagd of de clusterbijeenkomsten afgestemd kunnen worden op de 
bondsraadvergaderingen, zodat het betreffende bondsraadlid aanwezig kan zijn om te horen wat er 
leeft onder de verenigingen en eventueel punten mee kan nemen in de bondsraadvergadering. 
 
Er wordt gevraagd of vanuit het bondsorgaan een onderzoek gestart kan worden om te achterhalen 
welke subsidies er zijn en wat de hoogtes zijn van de huren. Dit is per gemeente zo verschillend dat 
het niet te onderzoeken valt. Door een vereniging kan wel ondersteuning aan het bondsbureau 
gevraagd worden. Vanuit de zaal wordt geopperd wanneer men in gesprek is met een vereniging of 
een gemeente om deze gegevens dan op te vragen zodat er geleidelijk een overzicht komt. 
 
6.  Sluiting 
 
De voorzitter sluit de vergadering om 11.55 uur. 


