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Verslag Bondsraadsvergadering op zaterdag 20 oktober 2018 
 
Aanwezig namens clusters: 
 Amsterdam Peter Kwakernaak 
 Amsterdam Onno Peer 
 Brabant-West Geert Snellen 
 Brabant-West Wim van den Hurk 
 Den Haag Michaël de Zwart 
 Haarlem Karel van Veen 
 Haarlem Gijs ten Bosch 
 Midden-Nederland Frank Mooijman 
 Midden-Nederland Sjoerd Visser 
 Noord-Holland Martin van Drunen 
 Noord Erik Eilering 
 Oost Feiko Drost 
 Rotterdam Gerard Vaandrager 
 Rotterdam Pim van Nes 
 
Aanwezig namens Bondsbestuur: 
  Mark Herbold Voorzitter, Verenigingssport 
 Peter van der Aart Verenigingssport 
 Remko de Bie Penningmeester 
 Stefaan Eskes Commercie 
 Petra Arends Nationale teams en Talentontwikkeling 
 Job van Beekhoven Nationale teams en Talentontwikkeling 
 
Aanwezig namens Bondsbureau: 
 Bart Volkerijk Algemeen directeur 
 Tjerk Smeets Technisch directeur 
   
Bericht van verhindering vanuit cluster: 
 Den Haag Cora Strijk 
 Midden-Nederland Ruud van Zetten 
 Oost Jesse Maduro 
 Persoonlijke leden Kjell Brandenburg  
 
Overige aanwezigen: 
 Hans Ruben The Hawks 
 Mitchell Korpel Bondsbureau 
 René van de Horst lid Commissie van Toezicht 
 Roy Vink Verslag 
 Wim Advokaat Financiële commissie 
 
Locatie: De Boomgaard, Fairplay & Respect, Kelvinbaan te Nieuwegein 
Tijd: 10.15 – 13.15 uur 
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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 10.15 uur. 
 
2. Vaststelling agenda 
Er zijn geen wijzigingen in de voorliggende agenda. 
 
3. Verslag Bondsraadvergadering 18 april 2018 
Punt 4 op pagina 2. Feiko Drost geeft aan dat hij op 18 april tijdens de vergadering heeft aangegeven dat 
een terugkeer van de vier interim-bestuurders in de Bondsraad pas mogelijk is als zij opnieuw zijn verkozen 
door de verenigingen in de clusters die ze vertegenwoordigen. Drost geeft aan dat de KNBSB zo’n 
verkiezing niet heeft laten plaatsvinden, waardoor deze personen nu naar zijn mening geen onderdeel van 
de Bondsraad uitmaken. Een reparatie zoals die tijdens de vorige Bondsraad heeft plaatsgevonden en die 
als zodanig is genotuleerd is niet rechtmatig volgens Drost. 
Er wordt besloten dit onderwerp nu niet helemaal juridisch te gaan uitvechten. Als tijdens deze vergadering 
moet worden gestemd, dan worden de stemmen van deze voormalig interim-bestuurders bij een (bijna) 
gelijk aantal voor en tegen stemmen, buiten beschouwing gelaten. 
 
Punt 5 op pagina 2. Frank Mooijman vraagt hoe het Bondsbestuur aankijkt tegen zijn opmerking van de 
vorige keer over het ontbreken van een sterke voorzitter. De voorzitter geeft aan dat binnen het bestuur is 
afgesproken dat hij minimaal voor twee jaar voorzitter blijft. Het oorspronkelijke idee dat elke zes maanden 
van voorzitter wordt gewisseld, blijkt in de praktijk geen goed idee te zijn, zeker ook richting de 
buitenwereld. De voorzitter geeft aan dat hij nu veel tijd en energie investeert in het opbouwen van allerlei 
relaties. Het is niet wenselijk dat elke zes maanden een nieuwe voorzitter dat ook gaat doen. 
 
De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur met de leden van de Commissie van Toezicht (CvT) heeft 
afgesproken dat er vier formele vergaderingen in een jaar komen waarin het bestuur verantwoording aflegt 
aan de CvT (de formele toezichthoudende rol). Gedurende het jaar is het de bedoeling dat de 
portefeuillehouders uit beide gremia lateraal overleg met elkaar kunnen hebben. 
 
De voorzitter geeft verder aan dat statutair is vastgelegd dat jaarlijks minimaal een keer een congres wordt 
georganiseerd (in het voorjaar), maar dat het voornemen van het Bondsbestuur is om twee keer per jaar 
een Congres te houden. 
Op zaterdag 8 december 2018 wordt een Congres gehouden. Tijdens dat Congres presenteert het bestuur 
zijn toekomstplannen. Deze plannen worden op dit moment ontwikkeld onder de naam ‘Picture of Success 
2023’. 
 
Punt 9 pagina 5: Frank Mooijman geeft aan dat hij via-via informatie over de leeftijdsgrens bij Academies 
heeft ontvangen, maar dat dat niet via de officiële weg is gegaan. 
De voorzitter geeft aan dat op 28 juni informatie via Tjerk Smeets is verstuurd. Mooijman geeft aan dat hij 
dat dan blijkbaar heeft gemist. Het actiepunt is in elk geval uitgevoerd. 
 
Punt 9 pagina 5: Het actiepunt inzake de afwezigheid van Bondsraadlid Onno Peer is ook afgehandeld. Peer 
is bij deze vergadering aanwezig.  
 
Besluitenlijst punt 8 op pagina 7: Geert Snellen merkt op dat hier een verkeerde naam staat. Er staat dat 
Stefaan Eskes als penningmeester is benoemd. Dit moet zijn Remko de Bie. 
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4. Ingekomen stukken en mededelingen 
a. Mail Feiko Drost 

Er is een ingekomen stuk van Feiko Drost. Dit voorstel wordt bij agendapunt 5 behandeld. 
 

b. Voorstellen Geert Snellen 
Twee voorstellen: 

• Voorstel afschaffen opleidingsvergoeding -> De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur het 
voornemen heeft om deze regeling te gaan afschaffen. Aangezien het nu onderdeel is van het 
Reglement van Wedstrijden (RvW) en het Bondsbestuur besluiten inzake wijzigingen van het RvW 
mag nemen gehoord hebbende de doelgroep, wordt dit onderwerp op dit moment door de 
Accountmanagers in de clusterbijeenkomsten ter sprake gebracht. Afhankelijk van de uitkomst van 
die rondgang neemt het bestuur een beslissing.  
Sjoerd Visser geeft aan dat tegelijkertijd met het eventueel afschaffen van deze regeling er wel iets 
nieuws moet worden verzonnen om terug te geven aan met name de Breedtesport-verenigingen. 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur zich dit kan voorstellen en daar graag in samenwerking met 
de CvT over in gesprek wil gaan. 

• Voorstel afschaffen artikel 5 van het Sponsorreglement -> Dit voorstel wordt bij punt 7 behandeld. 
 
5. Vaststellen statutenwijziging KNBSB 
De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur de opdracht vanuit de vorige Bondsraad van 25 juni 2018 
heeft uitgevoerd. Dat heeft geleid tot een nieuwe versie van de Statuten die nu voorliggen in deze 
vergadering van de Bondsraad.  
 
Er zijn een aantal amendementen ingediend die één voor één worden behandeld: 

1. Amendement van de Commissie van Toezicht om de positie van de CvT scherper te verwoorden. 
Het Bondsbestuur heeft dit amendement overgenomen. 

o Drost ziet de noodzaak van het kunnen mandateren door het Congres aan de CvT helemaal 
niet. 

o Peter van der Aart geeft aan dat hiermee een voorziening voor het Congres wordt 
gecreëerd. Het Congres kan zaken aan de CvT mandateren, maar het moet niet. 

o Stemming Bondsraad over ingediend amendement: 12 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 
stem onthouden. 

2. Amendement van Drost om het kunnen wijzigen van alle reglementen bij Bondsraad onder te 
brengen. 

o De voorzitter geeft aan dat in de vorige Bondsraad reeds is besloten dat wijziging van het 
Reglement van Wedstrijden bij het bestuur ligt. 

o Snellen vindt het raar dat wijziging van het RvW alleen bij het Bondsbestuur ligt. Het 
wijzigen van bijvoorbeeld het licentiereglement ligt wel bij het Congres, terwijl dat maar 
over acht Honkbal Hoofdklassers gaat. 

o Van der Aart geeft aan dat het wijzigen van de RvW’s voorheen bij de Kolommen was 
ondergebracht, omdat de praktijk leert dat dit een veel dynamischer document is waarbij 
soms snelheid van handelen is vereist. Het Bondsbestuur kan deze snelheid bieden, bij het 
Congres is dat veel lastiger te realiseren. Als waarborg is sowieso wel ingebouwd dat het 
bestuur pas een beslissing kan nemen ‘gehoord hebbende de betrokken verenigingen’. 

o Stemming Bondsraad om beslissingsbevoegdheid over het RvW bij het Bondsbestuur te 
laten: 11 stemmen voor en 3 stemmen tegen. 

3. Amendement van Drost om het recht van amendement, initiatief, etc in de Statuten op te nemen. 
Dit amendement is door het Bondsbestuur overgenomen en dit is nu geregeld in de Statuten. 
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4. Amendement van Gerard Vaandrager: 
o Voor het voordragen van nieuwe Bondsbestuursleden en/of nieuwe CvT-leden staat nu in 

de Statuten dat minimaal 10% van de verenigingen een dergelijke voordracht steunt (circa 
18 verenigingen). Volgens Vaandrager is het beter als we opnemen dat een kandidaat 
wordt voorgedragen op basis van kennis en kunde. Niet op basis van hoeveel verenigingen 
hem steunen. 

o Van der Aart geeft aan dat de drempel van 10% bedoeld is om te voorkomen dat zomaar 
kandidaten op een sleutelpositie terechtkomen, terwijl ze daar misschien niet capabel 
genoeg voor zijn. We moeten niet te lichtvoetig nieuwe leden kunnen laten toetreden. 

o Vaandrager stelt dan voor dat het dan beter is een absoluut getal op te nemen in plaats van 
een percentage. 

o De voorzitter doet het voorstel om dan 10% te vervangen door 5 verenigingen. Dit voorstel 
wordt met algehele instemming gesteund. 

5. Amendement van Snellen die van mening is dat in de Statuten moet worden vastgelegd dat het 
Congres minimaal twee keer per jaar bijeenkomt (er staat nu dat het Congres minimaal een keer bij 
elkaar komt, in het voorjaar). 

o Mooijman vult aan dat hij zorg heeft dat we de verenigingen goed aangesloten moeten 
houden. Verenigingen moeten de mogelijkheid hebben zich aangesloten te voelen bij de 
KNBSB. Hier moet wel blijvend aandacht voor zijn, in welke vorm dan ook. 

o De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur nadrukkelijk contact met de verenigingen wil 
onderhouden. Het voornemen is de clusters meer leven in te blazen en daar meer regie op 
te nemen. Dat gaan we niet statutair regelen, want de clusters zijn nu ook niet statutair 
geregeld. 

o Erik Eilering geeft aan dat de CvT op dit onderwerp zal blijven toezien. 
o Stemming Bondsraad over voorstel om in de Statuten vast te leggen dat er minimaal twee 

2 congressen per jaar moeten worden georganiseerd: 4 stemmen voor, 10 stemmen tegen. 
6. Opmerking van Snellen: Vreemd dat het beroep tegen een beslissing over het niet-toelaten van een 

nieuw lid (bijvoorbeeld een nieuwe vereniging) door de CvT of het Congres kan worden behandeld. 
o Bart Volkerijk legt uit dat hier een pragmatische reden voor is. Het is namelijk niet de 

bedoeling het niet-toegelaten nieuwe lid erg lang op een uitspraak in zijn beroep moet 
wachten. 

Voordat de Statuten in zijn geheel in stemming worden gebracht brengt Van der Aart nog twee punten 
onder de aandacht: 

• De concepttekst van de Statuten moeten nog naar de notaris toe. De kans bestaat dat de notaris 
vanwege wettelijke vereisten nog zaken wil/moet aanpassen. Inhoudelijk zal de definitieve tekst 
uiteindelijk overeind blijven conform wat in de Bondsraad is besproken. 

• De KNBSB mag het predicaat Koninklijk voeren. Bij wijziging van de Statuten moeten de nieuwe 
Stattuten aan het Kabinet van de Koning worden voorgelegd en worden goedgekeurd. 

 
De voorzitter brengt de invoering van de nieuwe Statuten in stemming: 

• 13 stemmen voor 

• 1 stem tegen 
De nieuwe statuten zijn met in achtneming van de amendementen door de bondsraad vastgesteld. 
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6. Vaststellen wijziging Algemeen Reglement 
Op het Algemeen Reglement is een amendement ingebracht. 

1. Amendement van Drost inzake aanpassing Algemeen Reglement m.b.t. artikel 5: 
o De voorzitter geeft aan dat dit probleem is opgelost in de nieuwe regels van overschrijving 

en speelgerechtigdheid zoals gepubliceerd op 5 oktober 2018. 
 
De voorzitter geeft aan dat in dit reglement bij het onderwerp voordracht ook de regel wordt toepast dat 5 
verenigingen een voordracht mogen doen. 
 
Snellen vraagt naar de achtergrond van de formulering bij artikel 18 lid d: Als de inkomsten omhoog gaan, 
dan mag ook meer worden uitgegeven. 
Volkerijk licht toe dat deze bepaling met name voorkomt bij het spelen van grote toernooien waarbij in 
ronden wordt gespeeld. Als een team verder komt in zo’n toernooi, dan komen er meer inkomsten maar 
zijn er ook meer kosten. Om te voorkomen dat het Bondsbestuur in zo’n geval tijdens een toernooi het 
Congres zou moeten raadplegen is deze bepaling opgenomen. 
 
De voorzitter brengt de invoering van het nieuwe Algemeen Reglement in stemming: 

• 13 stemmen voor 

• 1 stem tegen 
Het nieuwe Algemeen Reglement is met in achtneming van de amendementen door de bondsraad 
vastgesteld. 
 
De voorzitter geeft aan dat de uitkomst van de stemmingen over de Statuten en het Algemeen Reglement 
betekenen dat de Bondsraad wordt opgeheven. Die opheffing is pas formeel als de nieuwe Statuten bij de 
notaris zijn gepasseerd. Tot die tijd bestaat de Bondsraad officieel nog wel. 
De voorzitter geeft aan dat tijdens het Congres op zaterdag 8 december 2018 gepast afscheid van de 
Bondsraadleden wordt genomen. 
 
7. Toelichting en bespreking Tussenstand Realisatie 2018 
Penningmeester Remko de Bie licht de cijfers van 31 juli 2018 toe aan de hand van een presentatie. Hij 
vertelt dat vorige week met de Financiële Commissie (FC) is gesproken en geeft FC-lid Wim Advokaat het 
woord. Advokaat geeft aan dat de FC erg blij is met de nieuwe penningmeester en zijn werkwijze. De FC 
heeft veel vertrouwen in de penningmeester. 
 
Snellen vraagt of het Bondsbestuur nog terugkomt op zijn voorstel om de regeling van de sponsorafdracht 
bij naamsverbinding af te schaffen. 
De voorzitter vertelt dat het bestuur met dit onderwerp bezig is. Echter, het zomaar afschaffen van deze 
regeling betekent dat er een gat in de begroting 2019 wordt geslagen. De gedachtevorming waarin dit 
onderwerp wordt meegenomen betreft een wijziging van de contributiesystematiek binnen de KNBSB. Er 
wordt gedacht aan het invoeren van 1) een basiscontributie voor elk bondslid en 2) een inschrijfgeld voor 
elk team deelnemend aan de competitie. Daarbij is het niet de insteek in totaliteit meer geld bij de 
verenigingen weg te halen. Alleen het invoeren van een dergelijke regeling betekent hoogstwaarschijnlijk 
wel dat de ene vereniging wat meer en de andere wat minder moet gaan betalen. De bedoeling was dit 
onderwerp, in combinatie met het afschaffen van de regeling van sponsorafdracht bij naamsverbinding, in 
2018 op te pakken. Echter, door de bestuurswisseling is dit in 2018 niet gelukt. 
De penningmeester vult aan dat het bestuur bezig is met het ontwikkelen van een idee waarbij 
verenigingen een aantal meters boarding aan de KNBSB afstaan als ruimte voor exposure van KNBSB-
sponsoren. Hiermee zou het gat dat ontstaat bij afschaffing van de regeling van sponsorafdracht bij 
naamsverbinding gecompenseerd kunnen worden. Hij beklemtoont dat dit idee nog zeer prematuur is. 
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Vaandrager vraagt hoe het staat met de invoering van een flexibel lidmaatschap. 
De voorzitter geeft aan dat de Accountmanagers momenteel bezig zijn met een ronde 
clusterbijeenkomsten. Tijdens die bijeenkomsten wordt een voorstel besproken om wat meer flexibiliteit in 
de bestaande contributiesystematiek in te brengen, bijvoorbeeld door de invoering dat een recreatielid 5x 
in competitiewedstrijden honkbal/softbal mag meespelen. 
Dit voorstel wordt uiteindelijk meegenomen richting het Congres van 8 december waar de begroting 2019 
en de bondscontributie 2019 moet worden vastgesteld. 
 
Visser pleit ervoor dat het solidariteitsprincipe binnen de bond wel overeind moet worden gehouden. 
 
8. Ter informatie 

a. KNBSB Congres 
Op zaterdag 8 december 2018 wordt een Congres gehouden. Tijdens dat Congres presenteert het bestuur 
zijn toekomstplannen. Deze plannen worden op dit moment ontwikkeld onder de naam ‘Picture of Success 
2023’. 
 

b. Update actualiteiten: Commercie 
Bondsbestuurslid Commercie Stefaan Eskes licht de activiteiten Marketing/Communicatie & Commercie toe 
aan de hand van een presentatie. Hij vertelt dat er een concrete pijplijn is met leads en prospects voor de 
langere termijn waarbij ook een ‘kans-inschatting’ is gemaakt. Eskes nodigt de Bondsraadsleden uit hun 
eigen netwerk open te stellen en bedrijven/relaties met de KNBSB in contact te brengen. 
 
Peter Kwakernaak merkt op dat de KNBSB een grote ‘asset’ in zijn bezit heeft in de vorm van de kennis en 
kunde van Martijn Nijhoff en zijn team. Die heren hebben onlangs in Amerika tijdens een grote conferentie 
hun verhaal gedaan en daar kwamen vele MLB-mensen/-organisaties luisteren en na afloop was er veel 
interesse om hier meer mee te gaan doen. Kwakernaak zegt dat we als KNBSB dit moeten erkennen en 
koesteren. 
 

c. Update actualiteiten: Super 6 
De voorzitter licht de resultaten van de Super 6 toe aan de hand van een presentatie. 
 
Vraag van Pim van Es: Wat is er allemaal gedaan om (internationale) bedrijven uit de gemeente 
Haarlemmermeer voor de Super 6 binnen te halen? 
Stefaan Eskes vertelt dat verschillende leden van het Bondsbestuur en de CvT vanaf juli 2018 binnen hun 
eigen netwerken bezig zijn geweest om bedrijven te interesseren, bijvoorbeeld tijdens de Honkbalweek 
Haarlem. In samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer is er nog een brief uit naam van de 
burgemeester naar bedrijven in de Haarlemmermeer gestuurd. Er is ook met Meerbusiness samengewerkt.  
Uiteindelijk hebben deze acties geen/beperkt resultaat op de korte termijn opgeleverd. De tijd voor Super 6 
om het tot een succes te maken bleek erg kort, te kort. Bovendien was augustus ook nog eens een 
vakantiemaand. 
 
Om sponsoring binnen te halen, blijkt in de regel een aanloopperiode van zo’n 6 maanden nodig te zijn. 
Daarnaast bleek dat het Super 6-toernooi moeilijk uit te leggen was, het is geen EK of WK. De verwachting 
is dat met de Olympische Spelen in het vooruitzicht het kansrijker is om bedrijven voor onze sport te 
interesseren. 
 

d. Update actualiteiten: NBB 
De voorzitter vertelt dat het Bondsbestuur een verzoek van het bestuur van de NBB (basketbal) heeft 
gehad inzake de tijdelijke vervanging van de NBB-directeur tijdens haar zwangerschapsverlof. Vanwege de 
uitzonderlijke relatie met de NBB heeft het bestuur Volkerijk toegestaan de komende 4 maanden 8 uur per 
week in een coachende rol voor het MT van de NBB op te treden. 
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9. Rondvraag: 
Martin van Drunen: Er loopt een discussie over zomertijd en wintertijd. Dit kan voor de (buiten)sport de 
nodige impact hebben. Graag aandacht hiervoor. 
De voorzitter geeft aan dat dit onderwerp in verschillende gremia is benoemd, waaronder in het onlangs 
gehouden ledenberaad van NOC*NSF.  
 
Drost heeft geconstateerd dat binnen de verschillende competities verschillende regelingen bestaan als 
teams in de competitie gelijk eindigen. Hij pleit ervoor dit gelijk te trekken. 
De voorzitter geeft aan dat het Bondsbestuur notie neemt van deze opmerking. 
 
Snellen geeft aan geen voorstander te zijn van de vorming van één Reglement van Wedstrijden 
Verenigingssport. Volgens hem is het lastig met de verschillen die er zijn. 
De voorzitter vertelt dat het Bondsbestuur voorstander is van het reduceren van regels. Nu de 
kolommenstructuur is opgeheven bestond de mogelijkheid te komen tot één reglement. Daarbij is het 
streven zoveel als mogelijk te komen tot harmonisatie van regels. 
Snellen vraagt wat er gebeurt als meerdere verenigingen dezelfde persoon tijdens de ‘transferperiode’ via 
het digitale systeem willen overschrijven. 
De voorzitter geeft aan dat het digitaliseren van het overschrijfproces op dit moment in de testfase zit. 
Deze vraag wordt in de test meegenomen. 
 

10. Sluiting: 
De vergadering wordt om 13.15 uur gesloten. 

 
 

Besluitenlijst Bondsraadvergadering van 20 oktober 2018 
 
1. Het verslag van de Bondsraadvergadering van 18 april 2018 wordt vastgesteld met de gemaakte 

opmerkingen. 
 

2. De nieuwe Statuten worden, met inachtneming van de aangenomen amendementen, vastgesteld. 
 

3. Het nieuwe Algemeen Reglement wordt, met inachtneming van de aangenomen amendementen, 
vastgesteld. 

 

 
 

Actiepuntenlijst Bondsraadvergadering van 20 oktober 2018 
 

1. Onderzoeken mogelijkheden om de verschillende regelingen bij gelijk eindigen van teams in de 
competitie gelijk te trekken. 

 
2. In de testfase van het digitaliseren van het overschrijfproces de vraag van Snellen meenemen wat 

er gebeurt als meerdere verenigingen dezelfde persoon tijdens de ‘transferperiode’ via het digitale 
systeem willen overschrijven. 


