Verslag KNBSB-Congres op zaterdag 8 december 2018
Locatie:
Tijd:

KNBSB Bondsbureau, Kelvinbaan 48 in Nieuwegein
10.30 – 15.00 uur

Aanwezigen Bondsbestuur:

Mark Herbold (Verenigingssport, Voorzitter), Peter van der Aart
(Verenigingssport), Remko de Bie (Penningmeester), Stefaan Eskes
(Commercie), Petra Arends (Nationale teams en Talentontwikkeling Softbal)
en Job van Beekhoven (Nationale teams en Talentontwikkeling Honkbal)

Aanwezigen Commissie van
Toezicht:

René van der Horst (Verenigingssport), Erik Eilering (Verenigingssport),
Sjoerd Visser (Verenigingssport), Diana Remmers (Nationale Teams en
Talentontwikkeling Softbal), Peter Kwakernaak (Nationale Teams en
Talentontwikkeling Honkbal), Gijs ten Bosch (Financieel) en Jan van Gorkum
(Commercieel)

Aanwezigen Bondsbureau:

Bart Volkerijk (Directeur Verenigingssport), Tjerks Smeets (Directeur
Nationale Teams en Talent Ontwikkeling), Roy Vink (Manager Breedtesport
en Competitiezaken/verslag), Gijs Selderijk (Accountmanager), Corinne van
de Griendt (Accountmanager), Angelique Linschoten (Administrateur),
Mitchell Korpell (Marketing en Communicatie) en Seb Visser (Marketing en
Communicatie)

Aanwezige verenigingen:

Er zijn 52 van de 158 verenigingen aanwezig. Zij vertegenwoordigen 9.439
stemmen van de in totaal 18.796 stemmen.
Adegeest, Amsterdam North Stars, Amsterdam Pirates, The Animals,
Badhoevedorp, Birds, Blue Birds, De Boekaniers, Boosters, Caribe,
Cheetahs, Catch, Cromtigers, Drachten Diamonds, D.S.S., DVH, Euro Stars,
The Flags, The Hawks, HCAW, Herons, Pioniers, Houten Dragons, Jeka,
Kinheim, Knickerbrockers, Neptunus, Nieuwegein Diamonds, HSCN,
Olympia Haarlem, Onze Gezellen, The Orioles, Panters, Phoenix, Poema’s,
PSV, Quick, RCH-Pinguins, Red Caps, Rowdies, Robur ’58, Scimitars,
Condors, Sparks Haarlem, Storks, Thamen, THB Softbal Haarlem, De
Glaskoning Twins, Urbanus, UVV, WSB, Zwijndrecht

Overige aanwezigen:

Wim Advokaat (Financiële Commissie); Annie Kerkhof (Vertrouwens Contact
persoon); Genodigden van de award winnaars en het honkbal en softbal museum.

Afwezig met berichtgeving:
Commissie van
Toezicht:
Verenigingen:

xxx
xxx

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent het congres om 10.30 uur en houdt een korte introductie. De KNBSB is in zwaar weer,
het ledenaantal staat onder druk en blijft dalen. We hebben elkaar keihard nodig om hier de komende
periode verandering in aan te brengen. Vrijwel alle personen die hier zijn, zijn als vrijwilliger bij onze sport
betrokken. Gisteren, vrijdag 7 december, was de ‘dag van de vrijwilliger’ in Nederland. De voorzitter geeft
aan dat we allemaal dienend zijn/moeten zijn aan onze prachtige sporten. Hij doet een beroep op allen
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vanuit een positieve grondhouding mee te denken en te kijken wat er wel kan en niet wat er niet kan. Hij
vraagt een ieder om hieraan mee te doen.
Hierna stelt de voorzitter alle zes bestuursleden voor waarna een moment van stilte wordt gehouden om
de bondsleden te herdenken die ons in 2018 zijn ontvallen.
2. Vaststelling agenda
Animals dient het verzoek in bij de rondvraag het ‘wegstemmen van het plan OvergangsKlasse2020’ te
bespreken.
Vervolgens staat Job van Beekhoven, bestuurslid voor de sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling
Honkbal, stil bij de resultaten behaald bij de sectie NTTO Honkbal in 2018. Daarna staat Petra Arends,
bestuurslid voor de sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling Softbal, stil bij de resultaten behaald bij
de sectie NTTO Softbal en de sectie Verenigingssport in 2018.
Vraag vanuit de zaal: In hoeverre kunnen we in de toekomst blijven spreken van Koninkrijks-teams?
Reactie Bondsbestuur: De KNBSB heeft uitstekende contacten met de andere landen in het Koninkrijk. Er is
dagelijks contact. We hebben er alle vertrouwen in dat dit een duurzame relatie is.
3. Vaststelling verslag Congres 28 januari 2017
Er zijn geen vragen en/of opmerkingen.
4. Vaststelling verslag Bondsraad 20 oktober 2018
Opmerking vanuit de zaal: In de Bondsraad is de nieuwe structuur van de KNBSB vastgesteld, onder andere
vastgelegd in nieuwe Statuten en Algemeen Reglement. Slechts een beperkte vertegenwoordiging van de
verenigingen was daarbij aanwezig/betrokken. Het was netter geweest om dergelijke wijzigingen in het
Congres vast te stellen.
Reactie Bondsbestuur: Het besluit is genomen is binnen de regelementen en statuten van de
bondsstructuur zoals die op dat moment van toepassing was.
Er zijn verder geen andere vragen en/of opmerkingen.
5. Formeel dankwoord en afscheid leden Bondsraad en Financiële Commissie
De voorzitter bedankt de leden van de Bondsraad en Financiële Commissie voor hun inzet en overhandigt
elk lid een aandenken.
6. Presentatie leden Commissie van Toezicht en uitleg over de rol en taken
Erik Eilering houdt een korte presentatie over het instellen van een nieuw bondsorgaan: de Commissie van
Toezicht (CvT). Hij stelt de zeven leden van de CvT voor. Erik fungeert als voorzitter van deze commissie.
7. Mandaatregeling Commissie van Toezicht
René van der Horst licht toe hoe de CvT functioneert. De afgelopen periode is er vooral een van
afstemming binnen de commissie zelf en tussen de CvT en het Bondsbestuur geweest. Voor alle
partijen/leden is het even zoeken wie welke rollen/taken heeft. Dat begint steeds vastere vorm te krijgen,
maar dit is een ‘ongoing proces’. De CvT en het Bondsbestuur sparren veelvuldig met elkaar in bilaterale
overleggen maar ook in gezamenlijke overleggen. Vier keer per jaar vindt er een formele vergadering CvTBondsbestuur plaats waarin de CvT als controlerend orgaan optreedt.
De CvT vraagt het Congres om mandaat op drie punten in de Statuten van de KNBSB:
1. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de in artikel 17 lid 1 onder a., b. en c.
bedoelde commissies;
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2. het vaststellen van de jaarlijkse begroting bedoeld in artikel 15 lid 2 onder f. en in artikel 23 lid 1;
3. het vaststellen van de contributie bedoeld in artikel 15 lid 2 onder g. en in artikel 22 lid 2.
Er vindt een uitgebreide discussie plaats over de punten 2 en 3. Daarbij komt onder andere de vraag aan de
orde hoe de CvT waarborgt dat de commissie kritisch naar het Bondsbestuur kan blijven kijken en geen
‘applausmachine’ wordt.
Reactie CvT: De commissie geeft aan dat dit voor hen ook een belangrijk aandachtspunt is. De commissie
ziet het als zijn taak die balans goed te bewaken. De CvT legt daarom aan het Congres verantwoording af.
Een andere vraag betreft de motivatie van de CvT om op deze punten mandaat aan te vragen. Eerder in de
vergadering werd namelijk de richting benoemd om het democratisch gehalte binnen de KNBSB te
ontwikkelen. In de mandaatregeling die nu voorligt, moeten de verenigingen goedkeuren dat de CvT de
KNBSB-begroting voortaan namens de verenigingen gaat goedkeuren. Dat vermindert het democratisch
gehalte juist. Wat is de motivatie om dit mandaat aan te vragen?
Reactie CvT: De commissie geeft aan dat het opstellen van een begroting een lang en ingewikkeld proces
is. De CvT heeft de kennis en expertise aan boord om dit proces goed te volgen en in dat proces uitgebreid
te sparren met het Bondsbestuur. De commissie wil voorkomen dat tijdens een Congres lange, inhoudelijke
discussies over punten in een begroting gaan worden gevoerd. Het meerjaren beleidsplan en de meerjaren
begroting van de KNBSB worden sowieso binnen het Congres goedgekeurd. Binnen die kaders moet de
jaarlijkse begroting worden vastgesteld. De commissie acht het verstandiger om dat in kleiner comité te
laten plaatsvinden. Vervolgens controleert het Congres dan de CvT.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het Congres dan juist als ‘klapvee’ gaat fungeren.
In de huidige Statuten is beschreven dat de CvT de mogelijkheid heeft om voorlopig met een begroting in te
stemmen, waarna definitieve goedkeuring in een Congres moet worden bekrachtigd. De vraag van de CvT
aan het Congres is nu om de commissie te mandateren binnen de kaders van het meerjaren beleidsplan en
de meerjaren begroting de jaarlijkse begroting definitief te kunnen vaststellen.
De voorzitter brengt de drie punten een voor een in stemming. De uitslag van de stemmingen is als volgt:
• Mandatering 1e punt (het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de in artikel 17 lid 1
onder a., b. en c. bedoelde commissies): Aangenomen.
• Mandatering 2e punt (het vaststellen van de jaarlijkse begroting bedoeld in artikel 15 lid 2 onder f.
en in artikel 23 lid 1): Afgewezen.
• Mandatering 3e punt (het vaststellen van de contributie bedoeld in artikel 15 lid 2 onder g. en in
artikel 22 lid 2.) : Afgewezen.
8. Presentatie Bondsbestuur: Picture of Success
Stefaan Eskes, bestuurslid Commercie, Marketing en Communicatie, geeft een presentatie hoe het
Bondsbestuur kijkt naar de toekomst: de Picture of Success. Wat willen we zijn in 2023 en wat gaan we
daar voor doen?
Na de presentatie worden verschillende opmerkingen gemaakt/vragen gesteld:
• Inzetten op de ‘ongebonden sporter’ is voor verenigingen niet gewenst.
Reactie Bondsbestuur: We zetten ons zeker in voor meer leden bij de verenigingen, maar we
moeten onze ogen ook niet sluiten voor de maatschappelijke ontwikkeling dat steeds meer mensen
‘ongebonden’ willen sporten. De vraag is hoe we hen een passend sportaanbod kunnen bieden en
toch op enigerlei wijze aan onze sporten kunnen verbinden.
• De KNBSB moet meer verbinding zoeken met de MLB-spelers door ze naar Nederland te halen.
Reactie Bondsbestuur: Dat willen wij ook zeer graag en daar zijn we mee bezig.
• De Picture of Success loopt tot 2023, maar in de presentatie wordt vooral gezinspeeld op de
OS2020. Wat komt er daarna?
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Reactie Bondsbestuur: We hebben vooralsnog op 2020 gefocust.
Het verhaal is erg ‘hoogover’. Het grootste probleem (ledendaling) wordt gemist. We moeten
anders gaan denken. We moeten dingen anders gaan doen.
Reactie Bondsbestuur: Dat is wel degelijk onderdeel van onze ambities.
Dit is weer een van de vele mooie presentaties waarin dingen staan die we al zoveel jaren zien.
Iedereen is voor wat hierin staat. Maar we praten vooral, we doen het niet. De KNBSB is niet in
staat echt te veranderen. Onze huidige sporten passen niet meer bij deze tijd. De realiteit is anders
dan wat we doen.
Reactie Bondsbestuur: We zijn blij met deze hartekreet. Belangrijk is dat we het veranderen wel
mét elkaar moeten doen. Zo gaan we in de Honkbal 3e klasse een pilot van 7 innings doen. Als we
als Bondsbestuur zo’n wijziging in een keer gaan doorduwen, dan werkt dat niet.
We denken nog te traditioneel. We moeten echt anders gaan denken.
In de presentatie staat het jaartal 2023. Hopelijk is deze Picture of Success niet in beton gegoten.
Het is belangrijk elk jaar een tussentijdse rapportage te maken, zodat richting 2023 ook jaarlijks een
bijstelling van de Picture kan plaatsvinden.

13. KNBSB Awards uitreiking en Eregalerij benoemingen
Om circa 12.30 uur wordt het Congres onderbroken voor het uitreiken van een vijftal KNBSB Awards. Nadat
alle individuele topsportawards eerder dit jaar al waren uitgereikt, staan er tijdens het KNBSB Congres nog
vijf belangrijke uitreikingen op het programma:
• Verenigingsofficial van het Jaar -> de heer Martin Evers van HSV Catch
• Vereniging van het Jaar -> Onze Gezellen
• De Slugger -> de heer Jos Peeters van Amsterdam North Stars voor zijn inzet voor het G-Honkbal.
• Nol Houtkamp Award -> mevrouw Rieke Dirks van Roef! vanwege haar inzet voor de groei en
ontwikkeling van de softbalsport.
• Leen Volkerijk Award -> de heer Charles Urbanus vanwege zijn inzet voor de groei en ontwikkeling
van de honkbalsport.
Daarna worden in de Eregalerij van het Honkbal en Softbal Museum (Hall of Fame) opgenomen de heer
Robert Eenhoorn en de heer Fred van Groningen Schinkel.
Na de lunch gaat het Congres om 13.30 uur verder.
9. Presentatie begroting 2019
Penningmeester Remko de Bie vertelt aan de hand van een presentatie wat de huidige financiële situatie is.
2018 was een moeilijk jaar. Zowel bij de sectie Nationale Teams en Talentontwikkeling (€ 60K) als bij de
sectie Verenigingsport (verwachting circa € 45K) komen we uit op tekorten die ten laste van de aanwezige
reserves gaan komen. Dat heeft gevolgen voor de begroting van 2019.
Er zijn verbeterpunten in de organisatie mogelijk. Deze zijn deels al gerealiseerd (o.a. maandelijkse
financiële rapportage en de aanstelling van een controller) en deels zullen deze in 2019 worden
gerealiseerd. We gaan tevens werken met deelbegrotingen per sectie. De begroting van elke sectie moet
minimaal sluitend zijn (de VS begroting zal de komende jaren een overschot laten zien om de reserve weer
op peil te brengen). Voor de VS-begroting geldt dat het risico als laag wordt ingeschat. Inkomsten en
uitgaven zijn ieder jaar min of meer zeker. De grootste onzekerheid is de contributie inkomsten. Het risico
bij de NTTO begroting ligt voornamelijk bij de onzekerheid over sponsorinkomsten (laag ingeschat) en
toekenning subsidie (deze zullen begin 2019 duidelijk zijn). Aan de kostenkant zijn sommige toernooien nog
moeilijk in te schatten aangezien de locatie nog niet bekend is. De inkomsten van de premier 12 kunnen
nog voor een positief resultaat zorgen. De NTTO begroting zal ieder jaar, afhankelijk van het aantal
internationale toernooien, grote verschillen kunnen laten zien.
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Voor het WK U19 softbal is een wildcard ontvangen. Dit was niet opgenomen in de begroting en zal
kostendekkend moeten worden uitgevoerd. De ambities reiken verder en dit vraagt een intensieve
commerciële strategie. 2019 wordt een zeer druk jaar waarin veel toernooien voor onze nationale teams
zijn, waaronder de belangrijke Olympische Kwalificatie Toernooien voor honkbal en softbal en voor de
honkballers de Premier 12.
Na de presentatie van de NTTO-begroting worden hierover verschillende opmerkingen gemaakt/vragen
gesteld:
• Waarom staat het verlies van de Super-6 bij de sectie Verenigingssport?
Reactie Bondsbestuur: De KNBSB heeft de Super-6 met name voor promotionele doeleinden
georganiseerd. Het uitbouwen van de fanbase van honkbal/softbal is belangrijk. Dit event stond los
van de sectie NTTO, onze Kingdom-teams (A-teams) waren slechts een van de deelnemende teams.
De KNBSB wil het risico van zo’n toernooiorganisatie een volgende keer echt niet meer op deze
manier nemen.
• Wat is de beoogde winst bij de sectie NTTO?
Reactie Bondsbestuur: Geen. NTTO werkt voornamelijk met financiën vanuit NOC*NSF. Daar kan
niet mee worden geschoven, het is geoormerkt geld. Op dit moment geldt dat nog een belangrijke
subsidieaanvraag voor 2019 moet worden goedgekeurd. Als die subsidie niet wordt toegekend,
heeft dat gevolgen voor het programma van NTTO. Een aantal geplande trips gaat dan niet door,
tenzij er andere financiering wordt gevonden. Sponsoring blijft erg belangrijk.
• Hoe concreet is NOC*NSF met betrekking tot de begroting?
Reactie Bondsbestuur: NOC*NSF is zeer concreet en hanteert het credo ‘financiering op basis van
resultaten’. Het NOC/NSF bepaalt niet welke coaches of trainers er worden aangesteld of welke
trainingsmethoden worden gevolgd. Wel moet de KNBSB jaarlijks verantwoorden waaraan de
verleende subsidies zijn besteed. Als we bepaalde resultaten niet behalen of gesubsidieerde
activiteiten niet uitvoeren, moeten we geld terugbetalen.
• Hoeveel mensen werken er nu op het Bondsbureau?
Reactie Bondsbestuur: 10 fte bij de sectie VS en 13 fte bij de sectie NTTO.
• Veel selecties van NTTO moeten de onkosten voor bijvoorbeeld deelname aan toernooien zelf
betalen. Niet iedereen kan dat betalen. Worden honkbal en softbal daarmee elite sporten?
Reactie Bondsbestuur: Bepaalde NTTO-programma’s worden door topsportgelden vanuit NOC*NSF
gefinancierd, bijvoorbeeld de Kingdom-teams honkbal en softbal. Maar die financiering ontvangen
we lang niet voor alle teams die onder de sectie NTTO vallen. Dus als bijvoorbeeld het nationale
team U15 of Honkbal Dames naar een toernooi gaat, dan heeft NTTO daar geen financiering voor
beschikbaar. Kortom, deelname aan die toernooien moet dan door externe financiering en/of de
spelers/staf zelf worden bekostigd. Dit mag er niet toe leiden dat deelname aan nationale teams is
voorbehouden aan spelers met voldoende inkomsten. Er wordt op vele manieren geld bijeen
gebracht waardoor de keuze altijd gemaakt wordt kwaliteit. Het streven van de KNBSB is om alle
nationale teams d.m.v. subsidie en/of sponsoring te kunnen bekostigen. Dit is nu nog niet het
geval.
• Kunnen we de spelers minder vergoeding geven na grote toernooien?
Reactie Bondsbestuur: Het prijzengeld bij de honkbaltoernooien moet worden verdeeld volgens de
verdeelsleutel 50-50. 50% van het prijzengeld is voor de spelers/staf, de andere 50% is voor de
KNBSB. Alle deelnemers hanteren deze verdeelsleutel. Als we de vergoeding voor de spelers
verlagen, dan bestaat de kans dat ze niet meer voor onze teams willen uitkomen en dat ze niet
meer aan de grote belangrijke toernooien meedoen.
• Er volgt een discussie dat de spelers/speelsters van de NL-teams meer voor de verenigingen
moeten worden ingezet. Kunnen zij een financiële bijdrage vanuit de verdiensten grote toernooien
aan de sectie VS geven en kunnen zij clinics in het land geven?
Reactie Bondsbestuur: De spelers/speelsters in Nederland met een A-status geven al allerlei clinics
in het land.
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Hoe zit het met de financiering van de Honkbal Academies? Dat zijn er nu toch minder: 4 in plaats
van 6.
Reactie Bondsbestuur: Er draait nu een pilot waarbij vier fulltime coördinatoren bij de Academies
werken. Deze coördinatoren zijn in dienst van de KNBSB en hebben we kunnen aanstellen dankzij
een geoormerkte subsidie van NOC*NSF.
Wat is de invloed van de KNBSB op de Honkbal Academies? Kan de KNBSB de kwaliteit bewaken?
Reactie Bondsbestuur: Elke Honkbal Academie heeft de status van Regionaal Talent Centrum (RTC).
Die status mogen de Academies alleen van NOC*NSF voeren als zij het Meerjaren Opleidingsplan
van de KNBSB uitvoeren. Dat is een verplichting. Elke Academie mag er natuurlijk wel zijn eigen
sausje overheen gooien. Maar de KNBSB stuurt de vier coördinatoren aan, bewaakt de kwaliteit en
heeft de regie over de vier Honkbal Academies.

Stefaan Eskes, bestuurslid Commercie, Marketing en Communicatie, geeft een presentatie over de
commerciële strategie voor de komende tijd, inclusief de eerste resultaten. Na de presentatie wordt een
vraag gesteld:
• Waarom staan barters aan de inkomsten- en uitgavenkant in de begroting?
Reactie Bondsbestuur: Bijvoorbeeld de tenues van de teams. Deze worden gesponsord. Dan staat
dit onderdeel aan beide kanten in de begroting, bij de inkomsten en de uitgaven. Als KNBSB
moeten we dit aan NOC*NSF laten zien. Barters hebben waarde. Alles moet erin staan om discussie
te voorkomen over zaken die niet terug te vinden zijn.
Hierna licht de penningmeester via een presentatie de VS-begroting toe. Vervolgens worden over deze
begroting verschillende opmerkingen gemaakt/vragen gesteld:
• Waarom moet voor Baseball5-leden bondscontributie worden betaald, terwijl er een grote subsidie
voor is gekregen? Waarom leggen we een drempel voor de ongebonden sporter op? Willen we
dat?
Reactie Bondsbestuur: We komen met een nieuwe lidmaatschapsvariant: het
‘introductielidmaatschap’. Daarbij hebben we voorbeelden als Schoolsport en Baseball5 genoemd,
maar dit lidmaatschap is niet specifiek voor Baseball5. Het introductielidmaatschap is vooral
bedoeld om een nieuwe instroom van bondsleden te bewerkstelligen door een lage drempel om
bondslid te worden. Je hoeft het als vereniging niet te gebruiken, het is een mogelijkheid voor dit
soort leden. We deden het al eerder bij een aantal initiatieven in steden. Nu hebben we de
mogelijkheid vastgelegd in een introductielidmaatschap om zo deze leden aan de KNBSB te kunnen
verbinden.
• De vereniging Urbanus benoemt dat zij BeeBallers een half jaar gratis (op kosten van de vereniging)
laten meedoen. Die leden kan de vereniging nu ook onder het introductielidmaatschap van € 10,00
registreren, waardoor de kosten van een halfjaar lidmaatschap voor Urbanus lager zijn dan bij een
volledig BeeBall-lidmaatschap.
• Vraag: 5x meespelen van recreatief lid met regulier team wordt mogelijk. Mag dat ook bij jeugd?
o Antwoord: de jeugdcontributies zijn lager en jeugdleden die honkbal en softbal willen
spelen hebben een registratie als dubbel lid nodig.
Verenigingssport:
In de begroting staat een bijdrage van € 55.000 aan NTTO. Hoe zit dat?
De subsidie algemeen functioneren van NOC*NSF is voor de hele bond. Ongeveer één derde deel gaat naar
NTTO. In de kosten van NTTO is een bedrag opgenomen voor bijdrage aan de gezamenlijke kosten.
10. Vaststelling contributie en heffingen 2019
Twins is het niet eens met het voorstel de bondscontributie te verhogen met € 1 per lid voor het gebruik
van Sportlink Club. Voor Twins betekent het dat ze 121% meer gaan betalen en de vereniging is bang dat
het bedrag de komende jaren hoger wordt. Als mogelijk gevolg wordt benoemd dat niet-spelende leden
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niet meer op de ledenlijst bij de KNBSB worden geplaatst om de kosten van de bondscontributie te
voorkomen.
Er volgt een discussie in de zaal. De verhoging van€ 1 geldt voor alle geregistreerde bondsleden in Sportlink
Club. Vanuit de zaal wordt opgeroepen niet over dit onderwerp te stemmen, het is een dienst die gewoon
bij het lidmaatschap van de KNBSB behoort en die een vereniging dus moet afnemen.
De voorzitter brengt de verhoging van € 1 per lid voor het gebruik van Sportlink Club in stemming.
Uitslag stemming: voorstel aangenomen.
De voorzitter brengt het voorstel inzake de bondscontributie 2019, inclusief de indexering van 2,1% en de
in het voorstel opgenomen mogelijkheden van een introductie lidmaatschap van € 10,00 en de
mogelijkheid voor bondsleden met de spelactiviteit Slowpitch/G-Honkbal/Recreatie om vijf keer per
seizoen deel te nemen aan honkbal-/softbalwedstrijden, in stemming.
Uitslag stemming: voorstel aangenomen.
De voorzitter brengt het voorstel voor de geïndexeerde tarieven van heffingen en overige bijdragen 2019 in
stemming. Bij de administratieve heffingen behorend bij het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport
2019 is alleen het voorstel gedaan voor verhoging van de heffing voor het terugtrekken van een team
tijdens de competitie.
Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld waarom alleen deze heffing wordt verhoogd.
Reactie Bondsbestuur: Het terugtrekken van een team is vaak erg vervelend voor de overige teams in een
poule. We willen de drempel om een team terug te trekken verhogen, zodat er niet te makkelijk mee wordt
omgegaan.
Uitslag stemming: voorstel aangenomen.
11. Vaststelling begroting 2019
De voorzitter brengt het vaststellen van de gehele KNBSB-begroting 2019 in stemming.
Uitslag stemming: voorstel aangenomen.
12. Rondvraag
Ingebrachte punten door de vereniging Twins:
1. Twins geeft aan dat in het Algemeen Reglement is ingebracht dat voor een persoon die op 1 januari
in een jaar als bondslid staat geregistreerd tenminste het basislidmaatschap aan bondscontributie
moet worden afgedragen. Twins is hiertegen en geeft aan dat de datum 1 mei moet worden
gehandhaafd. De reden hiervoor is dat een vereniging pas later dan 1 januari van een lid hoort of
hij wel/niet doorgaat. Als de vereniging voor zo’n lid al vanaf 1 januari bondscontributie
verschuldigd is, dan moet de vereniging mogelijk meer bondscontributie afdragen waar geen
inkomsten voor de vereniging tegenover staan.
Reactie Bondsbestuur: Deze opmerking is tijdens de recente clusterbijeenkomsten door veel
verenigingen gemaakt. Het bestuur stelt daarom voor in plaats van 1 januari de datum 1 maart aan
te houden. De reden hiervoor is dat elke vereniging dan al is gestart met de voorbereidingen op het
nieuwe seizoen. Daardoor heeft de vereniging al meer inzicht in de leden voor het nieuwe seizoen.
Het Congres gaat zonder stemming akkoord met dit voorstel. In het Algemeen Reglement wordt de
datum aangepast van 1 januari naar 1 maart.
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2. Twins geeft aan het voorstel te hebben ingediend de regeling inzake opleidingsvergoeding af te
schaffen. De reden hiervoor is dat het talent van het kind zelf is. Het lid (of de ouders van het lid)
betalen de kosten voor de ontwikkeling van een kind, niet de vereniging. Een talentvolle speler kan
nu in zijn ontwikkeling worden geremd, omdat de andere vereniging waar hij eigenlijk naartoe wil
de opleidingsvergoeding niet kan of wil betalen. Dat houd de speler tegen. Twins wil daarom van de
regeling af.
Reactie Bondsbestuur: De KNBSB wil de huidige regeling kritisch tegen het licht houden. Het
uitvoeren van de huidige regeling is erg veel werk voor het Bondsbureau. Daarnaast constateren
we dat het vooral een regeling is waarbij tussen verenigingen spelend in de hoogste klassen geld
heen en weer wordt geschoven. Aan de andere kant zijn er ook kleinere verenigingen die van de
regeling gebruikmaken.
Er volgt discussie waarbij sommige verenigingen aangeven voorstander van het voorstel tot
afschaffen te zijn. Andere verenigingen zijn juist tegen afschaffing. De voorzitter brengt het voorstel
van Twins in stemming.
Uitslag stemming: gelijkwaardig, geen beslissing.
De voorzitter geeft aan dat het bestuur nog wat meer tijd nodig heeft om tot een goed besluit te
komen. Twins merkt op dat de regeling ook kan worden aangepast waarbij de opleidingsvergoeding
tussen verenigingen spelend in de topcompetities wordt afgeschaft. Dan wordt de regeling wel
voor de andere verenigingen behouden.
Uit de zaal wordt opgemerkt dat de uitkomst van de discussie betekent dat wijziging pas in 2020
kan plaatsvinden.
Twins doet een voorstel over de sponsorheffing. Het Congres gaat niet over de regeling, maar wel
over de hoogte van de heffing. Twins stelt voor deze op nul te zetten.
Antwoord Bondsbestuur: Als dat zou gebeuren, is er een tekort in de begroting van € 15.000. Er
wordt door het bestuur in overleg met de meest betrokken verenigingen gezocht naar een
maatwerk oplossing. Dit wordt de komende weken met de verschillende doelgroepen besproken.
Het lijkt er op dat dit tot een goede oplossing zal leiden. Het bestuur vraagt de tijd om dit verder uit
te werken.
Ingebracht punt door de vereniging Zwijndrecht:
3. Zwijndrecht stelt voor de kosten voor de collectieve verzekeringen van de KNBSB uit de
bondscontributie te halen. De reden hiervoor is dat onze leden denken dat ze erg goed verzekerd
zijn en flinke vergoedingen kunnen krijgen maar in de praktijk valt dat tegen.
Reactie Bondsbestuur: De KNBSB heeft twee collectieve verzekeringen voor alle bondsleden: 1)
aansprakelijkheid en 2) ongevallen. Deze verzekeringen hebben we als bond vanuit de gedachte
van ‘zorgplicht voor onze leden’. De aansprakelijkheidsverzekering is in elk geval verplicht. Het zijn
vrij goedkope verzekeringen en in de praktijk blijkt dat de dekking beperkt is en de vergoedingen
ook beperkt zijn. Als we betere verzekeringen met meer dekking willen, dan moet de
bondscontributie omhoog.
Er volgt een discussie waarbij de belangrijkste conclusie is dat de KNBSB transparanter moet zijn
over de voorwaarden en dekking van de verzekeringen. We moeten beter over dit onderwerp
communiceren, zodat onze leden niet denken dat ze echt alles vergoed krijgen.
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Het Bondsbestuur zegt toe om:
a. de voorwaarden van de verzekeringen duidelijk op de website te publiceren.
b. met een toelichting en voorstel te komen in het Congres in het voorjaar 2019.
Ingebracht punt door de vereniging Scimitars:
4. Scimitars vraagt aandacht voor de zorgwekkende ontwikkeling van het ledenaantal van de KNBSB.
Reactie Bondsbestuur: Zoals aan het begin van het Congres reeds benoemd, is de
ledenontwikkeling zeer zorgelijk. In 2018 kennen we een terugloop van bijna 700 leden tot een
totaal van 19.809 leden per 1 november 2018. Opvallend is het verlies in de leeftijdscategorie
Aspiranten en bij de dubbelleden.
Ingebracht punt door de vereniging Animals:
5. Animals heeft begrepen dat een voorstel tot wijziging van de Honkbal Overgangsklasse in 2020
door de verenigingen is weggestemd. Animals betreurt deze gang van zaken, omdat het juist een
mogelijkheid was te laten zien dat we echt iets aan onze sporten willen veranderen. Kan het
Congres daar nog iets aan veranderen?
Reactie Bondsbestuur: Het plan is besproken met de betreffende verenigingen. Er waren veel vooren tegenstanders. De tegenstanders van het plan waren op dat moment prominent aanwezig en de
dynamiek van het overleg bood geen ruimte voor het bestuur om de plannen door te zetten. Er
wordt wel gekeken naar andere wijzigingen in de Overgangsklasse en mogelijk de Topklasse.
Ingebracht punt door de vereniging Twins:
6. Toekenning van de Softbal Dames Season Finals: waarom is er geen open vraag gedaan?
Reactie Bondsbestuur: Op dit moment hebben we de concrete informatie niet beschikbaar.
Noot secretaris: Er is een mail (26 juni) uitgegaan naar alle DNSL-verenigingen waarin een oproep is
gedaan aan de verenigingen om zich bij interesse voor 15 juli kandidaat te stellen voor de Season
Finals 2019. De verenigingen hebben op 9 juli nog een herinnering ontvangen.
De enige vereniging die (direct op de eerste mail) heeft gereageerd is Onze Gezellen.
Onze Gezellen is daarop met motivatie voorgedragen aan het Bondsbestuur. Het bondsbestuur
heeft de Season Finals toegekend aan Onze Gezellen.
Ingebracht punt door Geert Snellen
7. Wanneer wordt het nieuwe Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2019 gepubliceerd?
Reactie Bondsbestuur: Het Reglement is zo goed als klaar en wordt voor het einde van het jaar,
mogelijk komende week al, gepubliceerd
13. Sluiting
De vergadering liep behoorlijk uit en hiervoor biedt de voorzitter zijn verontschuldigingen aan. Er was veel
te bespreken en het bestuur wilde ook de gelegenheid geven om met elkaar het gesprek aan te gaan. Het
Bondsbestuur is eind juni 2018 zijn werkzaamheden gestart. Er heeft een organisatiewijziging
plaatsgevonden met de overheveling van taken van de Bondsraad naar het Congres en het invoeren van
een Commissie van Toezicht. In het vervolg worden voorafgaand aan het Congres meer stukken gedeeld en
vindt een betere tijdsplanning plaats.
De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur.
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Besluitenlijst KNBSB-Congres van 8 december 2018:
1. De verslagen van het Congres van 28 januari 2017 en van de Bondsraad van 20 oktober 2018 werden
goedgekeurd.
2. Aan de Commissie van Toezicht werd de taak gemandateerd tot het benoemen, schorsen en ontslaan
van de leden van de in artikel 17 lid 1 onder a., b. en c. van de Statuten van de KNBSB bedoelde
commissies.
3. Het Algemeen Reglement, artikel 20, wordt aangepast. De datum vanaf wanneer contributie moet
worden afgedragen wordt gewijzigd van 1 januari naar 1 maart.
4. De kosten van Sportlink Club worden vanaf 2019 in de bondscontributie opgenomen. Daartoe wordt de
bondscontributie met € 1,00 verhoogd.
5. De bondscontributie wordt met de indexering van 2,1 % vastgesteld, inclusief de in het voorstel
opgenomen mogelijkheden van een introductie lidmaatschap van € 10,00 en de mogelijkheid voor
bondsleden met de spelactiviteit Slowpitch/G-Honkbal/Recreatie om vijf keer per seizoen deel te
nemen aan honkbal-/softbalwedstrijden.
6. De tarieven voor heffingen en overige bijdragen worden inclusief indexering goedgekeurd. Bij de
administratieve heffingen behorend bij het Reglement van Wedstrijden Verenigingssport 2019 is alleen
het voorstel gedaan voor verhoging van de heffing voor het terugtrekken van een team tijdens de
competitie. Dit voorstel wordt goedgekeurd.
7. De begroting 2019 wordt vastgesteld.

Actiepuntenlijst KNBSB-Congres van 8 december 2018
1. Voorstel tot afschaffing heffing Sponsorafdracht: Met de betrokken doelgroepen, vooral de
verenigingen in de Topcompetities, wordt overleg gevoerd om tot een maatwerkoplossing te komen.
2. Voorstel om de Opleidingsvergoeding af te schaffen: Het Bondsbestuur neemt alle argumenten mee en
komt met een voorstel dat met de doelgroepen wordt besproken alvorens een definitief besluit wordt
genomen.
3. Vraag over nut en noodzaak van de collectieve verzekeringen voor aansprakelijkheid en ongevallen: Het
Bondsbestuur zegt toe om:
a. de voorwaarden van de verzekeringen duidelijk op de website te publiceren.
b. met een toelichting en voorstel te komen in het Congres in het voorjaar 2019.
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