
Te behandelen bij agendapunt 9a KNBSB congres 2 november 2019. 
 
Voorstel opleidingsvergoeding door KNBSB:  
een grote financiele achteruitgang voor alle breedtesportverenigingen  
 
De KNBSB wenst de opleidingsvergoeding te veranderen. In het kort komt het erop neer dat 
de vergoeding niet meer over 5 jaar maar over 4 jaar van toepassing is en geen + € 300 maar 
€ 150 per opleidingsjaar gaat bedragen. Afgerond van € 1500 naar € 600. Specifieke 
argumentatie voor deze verlaging wordt niet gegeven. 
 
In de argumentatie van de KNBSB wordt aangegeven dat 80% van de opleidings 
vergoedingen tussen de top clubs onderling plaatsvinden en het slechts een heen en weer 
schuiven van geld is. De top clubs zouden van de opleidingsvergoedingen af willen. 
 
Een ander argument is dat sommige ouders van mening zijn dat ze met het betalen van 
contributie al voldoende hebben bijgedragen aan de opleiding van hun kind. Het is echter 
algemeen bekend dat er geen club in Nederland is die de financiële jaar exploitatie, inclusief 
de opleidingskosten, rond krijgt met uitsluitend de contributie als inkomsten. Deze situatie is 
nu niet anders dan bij de introductie van de huidige opleidingsvergoedingen regeling, in 
tegendeel de kosten voor de breedtesportverenigingen zijn alleen maar toegenomen terwijl 
de opleidingsvergoedingsregeling nimmer substantieel is verhoogd. 
 
Door onderstaande motie aan te nemen krijgen 

-  de topclubs wat ze graag willen, geen (onnodig?) heen en weer gesleep van geld. 
-  en krijgen de overige 120 verenigingen een redelijke vergoeding voor de inspanning  

 die zij verrichten om spelers op te leiden. Zij houden het niveau van de vergoeding 
zoals deze momenteel van toepassing is. 

 
Motie: 
 
Het congres van de KNBSB bijeen op 2 november 2019 in Nieuwegein besluit dat akkoord 
gegaan wordt met KNBSB voorstel 2 met de volgende wijzigingen: 

1. Bij artikel a toevoegen: Opleidingsvergoedingen tussen topclubs zijn niet van 
toepassing (staat in feite al in artikel 2b) 

2. Artikel c geen 4 jaar maar 5 jaar (zoals het nu is) 
3. Artikel e geen € 150 maar € 300 per opleidingsjaar (zoals het nu is) 

 
 
 
Was getekend: Scimitars d.d. 14 oktober 2019  


