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Wie moeten binnen een vereniging als KNBSB-lid geregistreerd staan?

Inleiding
Er wordt al geruime tijd binnen de KNBSB (bondsbestuur en bondsbureau) gesproken over wie binnen een
vereniging ook als lid van de KNBSB moet worden beschouwd. De indruk leeft dat er (veel) meer leden van
verenigingen ook als lid van de KNBSB geregistreerd zouden moeten staan. In dit document zetten we op een rij
wat de huidige richtlijnen zijn en hoe daar eventueel verandering in aan te brengen.
Bondsreglementen
In artikel 6 van de Statuten van de KNBSB is vastgelegd welke soorten leden we in de statuten en reglementen
onderscheiden:
Nr Soort lid
1 Verenigingsleden
2

Persoonlijke leden

3

Ondersteunende leden

Omschrijving
Natuurlijke personen die lid zijn van een vereniging en daarmee ook lid zijn van
de KNBSB of die een functie binnen de KNBSB of bij een vereniging uitoefenen.
Natuurlijke personen die zich enkel voor het lidmaatschap van de KNBSB hebben
aangemeld en geen lid zijn van een vereniging.
Alle natuurlijke personen en rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid
die als zodanig zijn aangenomen en zich verplicht hebben de KNBSB te steunen
met een door het bondsbestuur te bepalen jaarlijkse bijdrage.

Volgens artikel 5 van het Algemeen Reglement is een vereniging verplicht opgave te doen van al haar leden en
daarbij alle door de KNBSB gevraagde informatie te verstrekken. Er is niet nader gespecificeerd welke leden van
een vereniging precies moeten zijn aangemeld en of er ook functies binnen een vereniging kunnen zijn die geen
lidmaatschap van de KNBSB vereisen.
Leden geregistreerd bij de KNBSB hebben statutaire verplichting (artikel 7 statuten KNBSB) en vallen onder de
tuchtrechtspraak van de KNBSB en in doping en seksuele intimidatie zaken onder de tuchtrechtspraak van het
Instituut Sport Rechtspraak (ISR). Dit is de reden om de verenigingen te verplichten opgave te doen van al haar
leden zoals hiervoor aangegeven.
Volgens artikel 4.1 van de Reglementen van Wedstrijden mogen aan competitiewedstrijden slechts die spelers
deelnemen die spelend lid zijn van een bij de KNBSB aangesloten vereniging. Artikel 4.3 van die reglementen
geeft aan dat alle bepalingen met betrekking tot spelers in de reglementen van wedstrijden ook van toepassing
zijn op coaches van deelnemende teams.
In het kader van de zorgplicht voor haar leden (verenigingen en individuele (verenigings)leden heeft de KNBSB
een collectieve aansprakelijkheidsverzekering en een collectieve ongevallenverzekering met een aanvullende
geneeskundige kosten verzekering afgesloten. Het is verzekeringstechnisch van groot belang dat al diegenen die
als speler/speelster, coach, begeleider, enz. enz. actief zijn binnen een vereniging geregistreerd zijn als lid van de
KNBSB. Een uitzondering wordt gemaakt voor deelnemers aan bijvoorbeeld kennismakingslessen op school of bij
de verenigingen. Zij vallen als potentieel lid van de vereniging tijdens de activiteit ook onder de collectieve
verzekeringen, waarbij het wel van belang is dat de activiteit vanuit de vereniging wordt geleid door iemand die
wel lid is van de vereniging en geregistreerd als lid van de KNBSB.

Wat is het probleem?
Als we kijken naar de huidige statuten en reglementen dan zou elk lid van een vereniging als lid van de KNBSB
geregistreerd moeten staan. Daarmee zou de vereniging ook voor elk lid bondscontributie moeten afdragen.
De realiteit is dat (heel) veel mensen die binnen een vereniging actief zijn (nog) niet als lid bij de KNBSB zijn
aangemeld. De afgelopen seizoenen zijn er diverse voorbeelden geweest waarbij spelers of coaches geen lid van
de KNBSB bleken te zijn. Bij de implementatie van de nieuwe ledenadministratie van Sportlink blijkt dat niet elke
verenigingsfunctionaris (bijvoorbeeld wedstrijdsecretaris, consul, etc) ook lid is van de KNBSB.
Wat zijn de redenen die ten grondslag liggen aan dit probleem?
Dit probleem wordt enerzijds veroorzaakt omdat (misschien) niet alle verenigingen weten van het bestaan van de
eerder genoemde verplichting. Afgezien van de vermelding in het Algemeen Reglement communiceert de KNBSB
hier namelijk verder nergens over. Anderzijds doordat verenigingen mogelijk bewust niet al hun leden als lid van
de KNBSB aanmelden, omdat het hen bondsafdracht bespaart.
Oplossingsrichtingen
Met de huidige verwoording in alleen de statuten en reglementen gaan we dit probleem niet verhelpen. Daarom
stellen wij de volgende oplossingen voor:
1. We houden vast aan de reglementaire verplichting dat alle leden van een vereniging lid van de KNBSB
moeten zijn.
2. We communiceren duidelijker richting onze verenigingen over deze verplichting (Home Plate, website,
clusterbijeenkomsten). Daarbij geven we ook duidelijk aan wat de redenen zijn waarom leden bij de
KNBSB moeten worden aangemeld.
3. Daarnaast stellen we een specificatie op van leden/functionarissen van een vereniging die wel/niet lid van
de KNBSB moeten zijn.
Argumentatie
De redenen waarom een lid van een vereniging ook lid van de KNBSB moet zijn, zijn als volgt:
1. Statutair
De basis van het bestaan van de KNBSB is door de verenigingen / leden vastgelegd in de Statuten en het
Algemeen Reglement. In deze documenten is de verplichting opgenomen dat elk lid van de vereniging ook
lid van de KNBSB moet zijn.
2. Zorgplicht
De KNBSB heeft vanuit de zorgplicht voor zijn leden een aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering
met een aanvullende medische kosten verzekering afgesloten. Alleen leden van de KNBSB kunnen
aanspraak maken op deze verzekeringen.
3. Veilig sportklimaat en tuchtrecht
Voor het creëren van een veilig sportklimaat is het onder andere noodzakelijk te weten welke personen
binnen onze verenigingen actief zijn en/of aan onze sporten deelnemen. Alleen leden van de KNBSB
vallen onder het Tuchtreglement van de KNBSB.
4. Subsidies
De grootte van een vereniging kan (mede)bepalend zijn voor de toekenning en hoogte van
(gemeentelijke) subsidies. De KNBSB is afhankelijk van subsidies die vanuit de Lotto en overheid worden
gefinancierd. De hoogte van deze subsidies voor Algemeen Functioneren en Sportparticipatie
(breedtesport) zijn gebaseerd op het ledenaantal van de bond.

Specificatie van leden en verenigingsfunctionarissen
Hieronder geven we een nadere specificatie welke leden en functionarissen van verenigingen ook lid moeten zijn
van de KNBSB. Voor deze specificatie gelden de volgende uitgangspunten:
1. Alle vertegenwoordigende functies binnen een vereniging
2. Alle sportgerelateerde functies die onder de KNBSB vallen
Functie binnen vereniging
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Overige bestuursleden
Wedstrijdsecretaris
Consul
Scheidsrechterscoördinator
Speler
Coach (alle types) *
Scheidsrechter (vereniging)
Sportgerelateerd commissielid (bv
technische commissie, organisatie
toernooi)
Niet-sportgerelateerd commissielid
(bv feestcommissie, website)
Teamscorer
Teammanager
Verzorger/fysiotherapeut
Materiaalman
Kantinepersoneel

Lid KNBSB
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Vereist

Minimale lidmaatschap
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid

Uitgangspunt
Vertegenwoordigende functie
Vertegenwoordigende functie
Vertegenwoordigende functie
Vertegenwoordigende functie
Sportgerelateerde functie
Sportgerelateerde functie
Sportgerelateerde functie
Sportgerelateerde functie
Sportgerelateerde functie
Sportgerelateerde functie
Sportgerelateerde functie

Niet vereist

Niet-spelend lid

Ondersteunende functie

Vereist
Vereist
Vereist
Vereist
Niet vereist

Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid
Niet-spelend lid

Sportgerelateerde functie
Sportgerelateerde functie
Sportgerelateerde functie
Ondersteunende functie
Ondersteunende functie

*) Artikel 4.3 van de Reglementen van Wedstrijden moet hierop nog wel worden aangepast. Daar staat namelijk de
verplichting voor een coach om als spelend lid geregistreerd te staan.

Tot slot
Binnen de nieuwe ledenadministratie Sportlink waar sinds het najaar 2014 mee wordt gewerkt, wordt
onderscheid gemaakt tussen verenigingsleden en clubleden *).
Nr Soort lid
1 Verenigingsleden

2

Clubleden **)

Omschrijving
Dit zijn leden van een vereniging die ook lid van de KNBSB zijn en waarvoor wel
bondscontributie wordt afgedragen. Bondsfuncties en bepaalde
verenigingsfuncties kunnen alleen aan verenigingsleden worden toegekend.
Toekenning van zo’n functie aan een lid is inzichtelijk voor de bond én de
vereniging.
Dit zijn leden van een vereniging waarvoor geen bondscontributie wordt
afgedragen. Een vereniging kan in Sportlink Club voor zijn eigen vereniging
allerlei verenigingsfuncties benoemen en aan leden toekennen. Deze
verenigingsfuncties zijn alleen voor de vereniging inzichtelijk.

**) Binnen Sportlink moet nog wel een wijziging plaatsvinden, omdat daar een onderscheid plaatsvindt in verenigingsleden
en bondsleden. Dit wordt nog met Sportlink kortgesloten.

De opbouw van de Sportlink-database ziet er als volgt uit:

