
 
 

 

Congres KNBSB 8-12-2018 
 
Bij agendapunt 10  Bondscontributie 2019 
 
Inleiding 
Al enige tijd wordt gedacht over een nieuwe contributie systematiek, flexibeler en beter passend bij de vraag die 
er is. Er is een plan uitgewerkt met een basiscontributie en een teamfee.  
Gezien de actuele ontwikkelingen en de herinrichting van de (bestuurlijke) organisatie en de in het verleden 
ervaren weerstand tegen de invoering van een teamfee lijkt het verstandig om op dit moment geen grote 
wijzigingen door te voeren. 
 
Toch willen we een aantal zaken wel bereiken: 

1. Dat zo veel mogelijk mensen die honkballen of softballen bondslid zijn of tenminste bekend zijn bij de 
KNBSB 

a. Nu zien we groepen die recreatief spelen die geen bondslid zijn van de KNBSB. Een 
bondslidmaatschap wordt als duur ervaren en wat zijn de voordelen dan? 

b. Hoe bind je de nieuwe doelgroep die met BB5 bereikt kan worden? 
2. Dat het contributiesysteem eenvoudig en rechtvaardig is. 
3. Dat alle verenigingen weten wat ze voor de contributie krijgen. 
4. Verhoging van kwantiteit en kwaliteit van kader. 

 
De huidige contributiesystematiek is op zich redelijk tot goed geaccepteerd. Wat ontbreekt is een flexibel deel 
waardoor mensen die voor een korte(re) periode bondslid zijn, die gedurende het jaar minder spelen of die alleen 
aan events/toernooien (bv Slowpitch of Baseball5) meedoen toch bondslid willen worden. 

 
Huidige Bondscontributie 

  2018 (incl. verz.; excl. Sportlink club)  
Senioren (vanaf 18 jaar)                                  € 61,70  
Jeugd (10 t/m 17 jaar)     € 27,05  
Jeugd (t/m 9 jaar) inclusief BeeBall € 16,10  
Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal € 32,15  
Niet spelende leden € 19,00  
Dubbele leden (toeslag) - vanaf 18 jaar € 13,10*  
Dubbele leden (toeslag) - 10 t/m 17 jaar € 13,10*  
Dubbele leden (toeslag) - t/m 9 jaar € 13,10*  

 



 
 

 

Voorstel bondscontributie vanaf 2019 
Voor 2019 stellen we de volgende bondscontributie voor uitgaande van een aantal uitgangspunten: 

1. Prijspeil 2018 
2. + index (verwachting 2,1% o.b.v. index oktober 2018, bijstelling mogelijk) 
3. + opslag van € 1,00 per lid voor gebruik Sportlink Club (op dit moment rekenen we voor het gebruik van 

Sportlink Club € 125 per verenging door, door sommige vooral kleine verenigingen wordt dat als 
onrechtvaardig beschouwd, vandaar het voorstel van een verdeling per lid)inclusief verzekering. 

4.  

Leeftijd Spelactiviteit 

Bondscontributie 
(inclusief verzekering) 

Incl. € 1 
sportlink 

club 

2018 
2019 

(+2,1% 
index) 

2019 

Vanaf 18 
jaar 

Honkbal / Softbal € 61,70 € 63,00 € 64,00 

10 t/m 17 
jaar 

Honkbal / Softbal / BeeBall € 27,05 € 27,60 € 28,60 

t/m 9 jaar Honkbal / Softbal / BeeBall € 16,10 € 16,45 € 17,45 

Alle 
leeftijden 

Honkbal / Softbal toeslag dubbel lid  € 13,10 € 10,00  € 10,00  

Alle 
leeftijden 

Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal 
(Inclusief mogelijkheid tot deelname aan 5 
competitiewedstrijden Honkbal en/of Softbal) 

€ 32,15 € 32,85 € 33,85 

Alle 
leeftijden 

Basislidmaatschap, eveneens een bondslid waaraan geen 
spelactiviteit is toegekend, niet-spelend bondslid 

€ 19,00 € 16,45 € 17,45 

Alle 
leeftijden 

Introductie; bijv. Buurtsport / Baseball5   € 10,00  € 10,00  

 
Wijzigingen: 

1. Een Recreant / Slowpitch / G-Honkbal mag jaarlijks aan maximaal 5 competitiewedstrijden deelnemen. 
a.  De verwachting is dat dit de registratie van recreanten bevordert. In Sportlink wordt verwerkt dat ze 

kunnen worden opgevoerd in het Digitaal Wedstrijd Formulier. Er wordt een teller aan toegevoegd. 
Wanneer er meer dan 5 wedstrijden worden gespeeld geldt het tarief dat hoort bij de categorie waar 
ze in uitkomen. 

2. Het tarief van jeugd t/m 9 jaar is het laagste tarief voor deelnames aan georganiseerde competities  
3. Een niet spelend lid betaalt het tarief dat gelijk is aan het tarief van jeugd t/m 9 jaar. 
4. Er komt een nieuwe categorie voor de starters zoals BB5 deelnemers en leden van 

Buurtsportverenigingen. 
 
Voor alle leden die op 1 januari geregistreerd staan als lid is minimaal de contributie van het basis lidmaatschap 
verschuldigd. Het aantal leden op 1 mei bepaalt de hoogte van de voorschotnota. Voor alle leden die op 1 mei 
geregistreerd staan of na 1 mei lid worden, geldt de contributie die hoort bij de categorie zoals vastgesteld.  
Op 1 november wordt het aantal leden van het hele jaar vastgesteld voor de eindnota. 
 



 
 

 

Artikel 20 – Jaarlijks te betalen contributies en heffingen  

a. De hoogte van de contributies en heffingen, als bedoeld in artikel 21 van de Statuten van de KNBSB, wordt 

jaarlijks op voorstel van het Bondsbestuur door het Congres vastgesteld. 

b. Voor de contributie als bedoeld in lid 1 geldt voor een aangesloten vereniging het volgende: 

1. De door een bondslid verschuldigde contributie aan de KNBSB wordt in rekening gebracht bij de 

aangesloten vereniging door wie hij als bondslid is opgegeven. Als dezelfde persoon door meer dan één 

vereniging als bondslid is opgegeven, dan is elk van deze verenigingen voor deze persoon 

contributieplichtig. 

2. Indien de hoogte van de contributie leeftijdgebonden is, geldt de leeftijd dat een bondslid op 31 

december van het lopende kalenderjaar heeft. 

3. Voor een persoon die op of na 1 januari als bondslid bij een aangesloten vereniging staat geregistreerd, is 

de vereniging minimaal de contributie behorend bij het basislidmaatschap van de KNBSB verschuldigd. 

4. Voor een persoon die  op 1 mei in hetzelfde kalenderjaar als bondslid bij een aangesloten vereniging staat 

geregistreerd of na 1 mei als bondslid bij een aangesloten vereniging wordt geregistreerd, geldt de 

contributie die hoort bij de contributiecategorie op basis van leeftijd en spelactiviteit. 

5. Een persoon die in de maanden november of december van een kalenderjaar door een aangesloten 

vereniging als bondslid wordt geregistreerd telt voor de contributieberekening voor het eerst mee per 

1 januari van het volgende kalenderjaar. 

6. Op basis van het geregistreerde aantal bondsleden bij een aangesloten vereniging per 1 mei van een 

kalenderjaar vindt een voorlopige facturatie (voorschotnota) aan een aangesloten vereniging plaats. Deze 

factuur moet voor de helft op 30 juni en voor de andere helft op 30 september van hetzelfde kalenderjaar 

door de vereniging zijn betaald. Het Bondsbestuur kan andere, meerdere termijnen van automatische 

incasso vaststellen, waarbij de laatste termijn ook op 30 september moet kunnen zijn geïnd. 

7. Op basis van het geregistreerde aantal bondsleden bij een aangesloten vereniging tussen 1 januari en 1 

november van een kalenderjaar vindt medio november de definitieve facturatie (eindafrekening) aan een 

aangesloten vereniging plaats. Deze factuur moet door de vereniging uiterlijk op 1 december van 

hetzelfde kalenderjaar zijn betaald. 

c. Op de voorschotnota in mei worden tevens heffingen (waaronder voorschot officialkosten en 

verzekeringskosten), waar nodig als geschatte bedragen, aan de aangesloten vereniging in rekening 

gebracht. De definitieve afrekening vindt plaats op de eindafrekening in november. 

d. Een bondslid als bedoeld in artikel 6 lid 1 b2 en b3 van de Statuten van de KNBSB, een buitengewoon lid en 

een donateur is aan het begin van een kalenderjaar de totale contributie ineens aan de KNBSB verschuldigd. 

Bij tussentijdse registratie van een dergelijk lid is het lid binnen één maand na zijn toetreding en vervolgens 

aan het begin van elk kalenderjaar de totale contributie ineens verschuldigd. 

e. De kosten van de bondsofficials die tijdens een kalenderjaar bij competitiewedstrijden worden ingezet, 

worden elk kalenderjaar door het Bondsbestuur per wedstrijd en/of per klasse over de deelnemende 

verenigingen omgeslagen, op basis van de totale kosten voor een klasse of indien niet alle wedstrijden door 

bondsofficials worden geleid op basis van de daadwerkelijk geleide wedstrijden. 

f. Overige aan leden van de KNBSB in rekening te brengen kosten worden door de KNBSB gefactureerd. Binnen 

één maand na ontvangst van een rekening moet de schuldenaar het verschuldigde bedrag aan de KNBSB 

hebben overgemaakt. 

g. Protesten of bezwaren tegen de juistheid van een rekening ontheffen de schuldenaar niet van zijn plicht tot 

voldoening binnen de gestelde termijn. 



 
 

 

h. Eventuele incassokosten komen ten laste van de schuldenaar. Daarnaast wordt vanaf de datum waarop het 

verschuldigde bedrag had moeten worden voldaan een rente van 1% per maand over het (nog) 

verschuldigde bedrag in rekening gebracht. 

i. Alle bedragen ter zake van contributies en heffingen worden, tenzij het Congres anders bepaalt, elk jaar 

automatisch aangepast op basis van het indexcijfer voor de prijzen, zoals deze wordt vastgesteld door het 

Centraal Bureau voor de Statistiek per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor deze bedragen 

verschuldigd zijn. 

j. Een aangesloten vereniging die meer dan 14 dagen na aanmaning bij aangetekende brief in gebreke blijft 

met het betalen van aan de KNBSB verschuldigde gelden, kan door het Bondsbestuur verdere deelneming 

aan door het Bondsbestuur uitgeschreven of goedgekeurde competitiewedstrijden worden ontzegd. In dat 

geval kunnen alle in het lopende kalenderjaar  gespeelde competitiewedstrijden ongeldig worden verklaard. 

 


