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Verslag KNBSB-Congres op zaterdag 2 november 2019 
 
Locatie:     Hotel Van der Valk Vianen, Prins Bernhardstraat 75 in Vianen 
Tijd:     13.30 – 17.10 uur 
 
Aanwezigen Bondsbestuur: Mark Herbold (Verenigingssport, Voorzitter), Peter van der Aart

 (Verenigingssport), Remko de Bie (Penningmeester), 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), Diana 

Remmers (Nationale Teams en Talentontwikkeling Softbal), Gijs ten Bosch 
(Financieel), Jan van Gorkum (Commercieel)  

 
Aanwezigen Bondsbureau:  Bart Volkerijk (Directeur Verenigingssport), Stefaan Eskes, (ad interim Algemeen 

Directeur), Roy Vink (Manager Sportontwikkeling en Competitiezaken), Corinne 
van de Griendt (Accountmanager), Angelique Linschoten (Administrateur), Gijs 
Selderijk (Accountmanager topcompetities), Daan de Jong (Marketing en 
Communicatie), Harumi Ueda, Jolanda van der Vloed en Pascale Trompetter 
(verslag) 

 
Aanwezige verenigingen: Er zijn 41 van de 158 verenigingen aanwezig. Zij vertegenwoordigen 7412 

stemmen van de in totaal 18.796 stemmen.  
     Amsterdam Pirates, Badhoevedorp, Bears, Birds, Blue Birds, Boekaniers, BSV 

Kickers Waalwijk, Caribe, Catch, Diamonds Amsterdam,  DSS, Gryphons, The 
Hawks, HCAW, Hellevoet Athletics, The Herons, Hilversum Hurricanes, Hoofddorp 
Pioniers, Houten Dragons, Kinheim, Knickerbockers, Neptunes, Olympia Haarlem, 
Onze Gezellen, The Orioles, Phoenix, Portland Poema’s, Quick Amersfoort, RCH-
Pinguins, Red Caps, Ridderkerk Rowdies, Robur ’58,  Roef!, Rooswijk, Saints, 
Scimitars, Sparks Haarlem, Thamen, THB, TIW Survivors, Twins, Urbanus, UVV, 
Vennep Flyers, Vlaardingen Holy, Zwijndrecht.  

 
Overige aanwezigen: Linda Steijger, André Prins, Carolien Stadhouders, Fred van Groningen Schinkel en 

Bert Loggen  
 
Afwezig met berichtgeving: Verenigingen: Cromtigers, Spaarnwoude, Sittard Condors, DVH, Animals, 

Cardinals, Almere 90 
 KNBSB: Tjerks Smeets (Directeur Nationale Teams en Talent Ontwikkeling) Peter 

Kwakernaak (CvT Nationale Teams en Talentontwikkeling Honkbal) Sjoerd Visser 
(Verenigingssport) 

 

 
1. Opening en mededelingen 

 
De voorzitter opent het najaarscongres om 13.30 uur. N.a.v. het voorstel bij het Voorjaarscongres om meer 
inhoud op het najaarscongres te geven, wordt gerefereerd naar de stimulerende en positieve ochtend gevuld met 
diverse workshops. Memorerend naar de benauwde situatie in de zaal in het KNBSB gebouw is nu gekozen voor 
het Van der Valk in Vianen. Dankzij een collega heeft het Van der Valk niet alleen een mooie korting aangeboden, 
maar is het ook 2020 sponsor geworden.  
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Ingekomen stukken: brieven van Scimitars en The Hawks- Deze worden bij Agendapunt 9 besproken. 
 
De voorzitter licht toe dat het bestuur niet meteen een nieuwe opvolger voor vertrekkend Directeur Bart 
Volkerijk heeft willen benoemen. Eerst moet een goede evaluatie komen van de situatie sinds het nieuwe bestuur 
zitting heeft. Er is geconstateerd dat het hebben van een Technisch directeur en Verenigingssport Directeur te 
veel ruis oplevert en dus gaan zij op zoek naar een Algemeen Directeur zoals die eerst was. Stefaan Eskes is als 
Interim Algemeen Directeur benoemd. Hij had in juli 2019 aangegeven zijn bestuurszetel op te geven omdat hij 
toch meer van de uitvoering is. Na de aankondiging van het vertrek van Bart Volkerijk is hij gevraagd om diens 
functie ad interim te vervullen. Hij wordt sinds 1 oktober ingewerkt. Het bestuur verwacht dat hij de taken tot 
ongeveer eind 1e kwartaal 2020 zal uitvoeren. Nu zijn zij bezig met het opstellen van een profielschets met 
ondersteuning van NOC*NSF. 
Vanwege het vertrek van Stefaan Eskes uit het bestuur (Commercieel) is daar een vacature ontstaan, welke 
hopelijk aan het eind van 2019 vervuld is. 
Technisch Directeur Tjerk Smeets is afwezig vanwege de Premier12 in Mexico. 
 

2. Vaststelling agenda 
De agenda wordt doorgenomen en vanuit de zaal zijn geen aanpassingen of wijzigingen. 
 

3. Vaststelling verslag Congres 30 maart 2019 
Verslag is vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen. 
 

4. Presentatie Commissie van Toezicht (CvT) over 2019 tot nu toe 
De leden van de Commissie van Toezicht geven een beeld van de werkzaamheden en uitkomsten sinds de 
instelling 1 jaar geleden. Er wordt nauw overlegd met het Bondsbestuur. Eerst een korte opsomming van de 
verschillende portefeuilles en personen; Financiën uitgevoerd door Gijs ten Bosch; NTTO door Diana Remmers 
(softbal) en Peter Kwakernaak (honkbal); Commercie door Jan van Gorkum; Verenigingssport door Erik Eilering, 
René van der Horst en Sjoerd Visser. 
 
Financiën: 
Gijs ten Bosch werkt nauw samen met penningmeester Remco de Bie. Gijs complimenteert Remco met de 
hoeveelheid tijd die hij vrijwillig spendeert aan de KNBSB en daarmee de controle over de financiën binnen 1 jaar 
heeft bewerkstelligd.  
Hij geeft aan op maandelijkse basis een financieel rapport te ontvangen. Ook is hij goed geïnformeerd over het 
afscheid van de controller en de werving van een nieuwe controller.  
Hij geeft positief advies over de uitgangspunten en de voorliggende begroting 2020.  
Gijs geeft aan een gerust gevoel te hebben van ‘in controle te zijn’ van de financiële situatie van de KNBSB. 
 
Commercie:  
De commissie werkt samen met het Bondsbestuur en controleert deze. Zij zijn in gesprek met het Bondsbestuur 
hoe het Jaarplan Picture of success haalbaar te maken en te bewerkstelligen.  
Een voorbeeld: voorheen waren er onvoldoende sponsorinkomsten, maar tegenwoordig is Berry van Driel daar 
constant mee bezig. Daardoor zijn de financiële doelstellingen inmiddels behaald.  
 
NTTO (Nationale Teams en Talentontwikkeling): 
Peter Kwakernaak schakelt met bestuurslid Job van Beekhoven voor het honkbal en Diana Remmers met 
bestuurslid Petra Arends voor het softbal. 
Deze commissie heeft o.a. contact over het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) en met overzee 
Fundasion Curaçao.  
Tevens worden de financiën van NTTO gemonitord. 
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Verenigingssport: 
Zij bespreken de vraagstukken zoals o.a. de opleidingsvergoeding, ledenbinding en de verzekering. Zij monitoren 
ook  adviezen van bijvoorbeeld de klankbordgroep. Zij zoeken de verbinding met clusters, daarom is er altijd 1 
persoon aanwezig bij de clusterbijeenkomsten. 
 
Concluderend hebben alle leden uit de Commissie van Toezicht een dusdanig contact met het KNBSB- bestuur dat 
er goed toezicht gehouden kan worden.   
 
Vraag vanuit de zaal- Tatjana Blom: Op sheet 1 is een beter inzicht gegeven in de financiële situatie, maar geen 
conclusie op sheet NTTO.   
Reactie CvT Diana Remmers (NTTO softbal): De Rapportage komt vanuit het bestuur. CvT heeft voornamelijk een 
controlerende en meedenkende functie.  
 
Vraag vanuit de zaal- Lex Bruijn (Caribe): Indien de CvT ook aan de voorkant zit, hoe kan de afstand gegarandeerd 
worden? Hij constateert nu dat de CvT erg dichtbij zit. Kan de CvT de controlerende taken nog goed uitvoeren?  
Reactie CvT: het is heel belangrijk om bij Financiën nauw contact te hebben. Als daar alleen op afstand wordt 
meegekeken dan kunnen we achteraf alleen constateren. Bij de Verenigingssport is dit anders. Daar wordt niet 
inhoudelijk gereageerd maar wel meegekeken met een brede blik.  
Lex Bruijn blijft zijn twijfels houden. 
 
 

5. Presentatie Bestuur voortgang 2019 en jaarplan 2020  

De voortgang van het jaarplan Picture of success. 
De voorzitter projecteert de vragen die dit bestuur heeft zoals; waar willen we in 2023 staan? Waar gaan 
we mee aan de slag om dat te behalen? 
2 kernzaken: KNBSB is een actieve organisatie die zich primair richt op het verenigen van mensen in en 
rond de honk- en softbalsport. En vernieuwen in verenigen, met als motto; samen doen. 
 
De voorzitter geeft een korte terugblik op de laatste hoogtepunten van het seizoen:  

1- De nieuwe landskampioen honkbal, L&D die na een 0-3 achterstand toch de Holland Series met 4-3 wint. 
2- In de Seasons Finals was een soortgelijk fantastische ontknoping. Eerder was deze letterlijk in het water 

gevallen maar uiteindelijk was de winst voor Roef! 
3- Het heren softbalteam van Quick Amersfoort is voor 4e jaar op rij landskampioen. 
4- In de Topklasse is op eigen verzoek nog een kampioenswedstrijd georganiseerd met winst voor HCAW.  

 

Verenigingssport 2019 
Vanuit verenigingsport is de KNBSB via de medewerkers van het Bondsbureau met de verenigingen in gesprek en 
hen ten dienste in ondersteuning. 
 
Vitale verenigingen 
De KNBSB staat voor een uitdaging aangezien het ledenaantal ook in 2019 met circa 500 leden is gekrompen. Het 
verlies is voornamelijk te vinden bij de jeugd en dan vooral aspiranten. 
Het stoppen van de ledenuitstroom kan de KNBSB niet alleen oplossen. De KNBSB kan de competitie aanpassen 
maar dit moet in overleg met de verenigingen. 
 
De KNBSB houdt zich bezig met het activeren van de clusters. Aangezien verenigingen kleiner worden en zij 
lastiger vrijwilligers kunnen vinden, is het van belang dat de verenigingen samenwerken en elkaar opzoeken zodat 
er weer meer vitale verenigingen kunnen ontstaan.  

 
De KNBSB investeert in het opleiden van leden op zowel bestuurlijk- als technisch vlak.  
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Op technisch vlak zijn de opleidingen TC1 (4 avonden) en TC2 (6 bijeenkomsten) zeer laagdrempelig.  
 
De KNBSB zet in op intervisie en samenwerking tussen verenigingen. Voorbeelden van ‘Best practices’ van de ene 
vereniging voor andere verenigingen. In een aantal clusters is er bijvoorbeeld een app groep gemaakt met 
voorzitters om daarmee elkaar gemakkelijker te vinden. 
 
Daarnaast is de KNBSB op zoek naar de verenigingen die er nu niet zijn. Om toch hun stem te horen is het 
invoeren van de digitale ledenraadpleging een mogelijkheid. 
 
Tot slot vertelt de voorzitter dat naar aanleiding van een suggestie van Gerard Vaandrager een overzicht wordt 
gemaakt met de witte vlekken in NL waar geen honk- of softbal wordt gespeeld. Daarvoor starten binnenkort 2 
stagiaires van de Universiteit van Utrecht een onderzoek. Zij zullen een overzicht opstellen van alle demografische 
gegevens. Dit biedt vervolgens mogelijkheden voor gericht beleid per regio / cluster. 
 
Opmerking  vanuit de zaal- Hans Ruben (The Hawks): Met het invoeren van de digitale ledenraadpleging 
mis je de discussie over punten waarover mensen een idee hebben. 
Reactie voorzitter: We gaan het zien bij de behandeling van agendapunt 9. 
 
Opmerking vanuit de zaal- Bill van der Hout (Portland Poema’s): Op dit moment is een kwart van de leden 
aanwezig, we hebben ongeveer 160 verenigingen, dus hier zijn 41 verenigen aanwezig. Vorige keer waren er 19 
aanwezig dus ik heb er wel vertrouwen in.  
Reactie voorzitter: De vorige congresdag was op een zaterdag eind maart toen er nog oefenwedstrijden waren. 
Daardoor waren veel verenigingen niet aanwezig. Zoals in maart toegezegd, gaat de KNBSB ook de 
voorjaarsvergadering anders organiseren zodat daar ook meer verenigingen aanwezig kunnen zijn. Het streven is 
om de aanwezigheid van meer dan 50 verenigingen te behalen. 

 
Innovatie organisatievormen 
Mark Herbold geeft aan dat we met ingewikkelde vraagstukken te maken hebben. Wat kunnen we doen om 
nieuwe leden te vinden en de bestaande leden langer vast te houden. Dit raakt veel verenigingen.  
Er zijn ideeën om de competitie anders in te richten, in 3 kortere periodes, daarbij meer flexibiliteit tijdens de 
zomerperiode, wellicht ook wedstrijden met minder innings voor bepaalde competities. De KNBSB heeft in 2019 
een pilot gedaan binnen de 3e klasse om deze 7e innings te laten spelen. De deelnemende teams waren positief.  
 
De Pace of play moet sneller. Dan worden de wedstrijden ook aantrekkelijker om naar te kijken. 
 
Het vraagstuk van de consequenties van de afschaffing van de zomer- en wintertijd. Waarschijnlijk wordt het een 
continu wintertijd. Hierdoor worden het aantal trainingstijden gereduceerd en voor avondwedstrijden is 
anderhalve maand korter de tijd. 
 
Om te helpen deze en andere vragen te beantwoorden heeft de KNBSB een Klankboordgroep, bestaande uit  5 
personen: René van der Horst van Blue Birds Zoetermeer, Paul van Kimmenaede van Onze Gezellen, Lex Bruijn 
Van Cariben, Jan Maarten Kops van Twins en Ronald Bouwman.  

 
Vraag vanuit de zaal- Hans Ruben (The Hawks): In Rotterdam zijn we een voorloper van de tijdslimietregel met 7 
innings, maar nu zijn er in de senioren 6 verschillende soorten competitie. Ik ben voorstander te zoeken naar een 
competitie met 7 en 9 innings zonder drempel qua klasse. Teams blijven daarom nu in een klasse zitten, terwijl ze 
daar kwalitatief niet horen.  
Reactie voorzitter: Mee eens om de drempels zo veel mogelijk weg te nemen bij teams om ze in een andere 
klasse te laten moeten spelen. Maar een “One size fits all” moeten we niet doen. We moeten maatwerk bieden 
op de behoefte van de individuele sporters. 
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Opmerking vanuit de zaal- Sander Fokker (HCAW): Goede ervaring met het hockey waarbij doorlopend gewisseld 
kan worden. Spelers zouden ook in honkbal meer moeten kunnen spelen. Wel negen in het veld, maar met meer 
spelers aan slag én honkbal spelen. De spelers moeten in het spel gezet kunnen worden, je moet kunnen blijven 
wisselen. Je rijdt niet heel eind om maar een paar innings te spelen. 

 

Overzicht van NTTO Softbal 2019 door Petra Arends: 
Helaas heeft het A-team niet het ticket voor de Olympische Spelen behaald tijdens het OKT in Utrecht. Bekend 
was dat Italië een tegenstander is waar we soms van winnen, soms van verliezen, maar niet eerder hebben we 
van een ander team verloren. Dit was een grote domper. 
 
Wel een groot succes voor de U16 op het EK in Kroatië, zij hebben de 1e plek behaald. 
De U19 kreeg d.m.v. een wildcard een plek op het WK in Irvine, Californië. Daar hebben zij de 13e plek behaald. 
Dit toernooi was voornamelijk om ervaring op te doen. We hadden verder geen verwachtingen.  
De Mens Fastpitch pakten de 13e plek op het WK in Tsjechië, welke 1 plek hoger is. En op het EK Slowpitch 
werden we 5e. 

 
Verder geeft Petra Arends aan dat zij bezig zijn met de ontwikkeling van de samenwerking met de honkbal 
academies en het realiseren van softbal-RTC’s. Dit heeft een flinke aanlooptijd gehad. Eerst is goed bekeken op 
welke manier we het softbal willen ontwikkelen. Er is een beleidsplan opgesteld waarmee de komende maanden 
verder wordt gewerkt.  
 
Opmerking vanuit de zaal- Sandra Nypels (Sparks Haarlem): Wordt de evaluatie inzichtelijk voor de clubs en dan 
voornamelijk de clubs die spelers leveren? De softbaldames zeggen dat zij nu hetzelfde programma volgen als 
afgelopen seizoen, gaan jullie door met de ingeslagen weg? 
Reactie Petra Arends: Ja we gaan zo door. Met name in talentontwikkeling zie je niet meteen de effecten in het 1e 
jaar. Wel halen we de kinderziektes uit het programma.  Voor inzicht in de evaluatie adviseer ik contact op te 
nemen met Tjerk Smeets 

 

Overzicht van NTTO Honkbal door Job van Beekhoven: 
Bij de honkbal is sprake van 2 belangrijke assets: het Centrum Topsport en Onderwijs (CTO) programma en A-
team. 
 
Ons CTO programma is door het NOC*NSF beoordeeld als een van de beste programma’s van Nederland, daarom 
hebben we 4 Technisch Coördinatoren (TC’s) kunnen aannemen in een pilot van 3 jaar. Zij zijn voltijd in dienst van 
de KNBSB en werken bij de regionale Honkbal Academies. De volgende stap is dat zij meer naar verenigingen gaan 
om de binding te bevorderen. 
Vanuit het CTO-programma zijn dit jaar 8 jongens naar de USA vertrokken (3 jongens zijn getekend/5 zijn naar 
College).   
De kennis en kwaliteit op het CTO wordt wereldwijd gerespecteerd. Amerika kijkt tegenwoordig naar ons. Er zijn 3 
stafleden ook deels aangenomen door Amerikaanse baseball organisaties.  
Er is dusdanig grote belangstelling dat deze winter enkele MLB organisaties de trainingsmethodieken komen 
bekijken. Martijn Nijhof is hier op hoog niveau mee bezig. Toch moeten we niet uit het oog verliezen dat er 
zonder breedtesport geen CTO kan zijn. 
 
Vraag vanuit de zaal- Michel Lub (Kinheim): Waarom zijn we blij dat we spelers aan de USA kunnen afleveren?  
Reactie Job van Beekhoven (NTTO): Onze ambitie is de top 5 ontwikkelen in Koninkrijksverband. In Nederland is 
het hoogst haalbare de Hoofdklasse maar de top van de wereld is de MLB en de Colleges.  
Reactie Mark Herbold (voorzitter): de KNBSB krijgt assets hieruit. Het moet kinderen inspireren. Later komen de 
spelers vaak ook weer terug naar de Hoofdklasse, neem bv Sharlon Schoop.  
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Vraag vanuit de zaal- H. Schrijver (HCAW): Hoe kunnen de TC’s bijdragen aan versterken van het kader in de regio: 
hij wil graag invulling zien.  De KNBSB moet een aanspreekpunt hebben ook naast de TC’s. 
Reactie Job van Beekhoven (NTTO): de TC’s zijn er voor de Academies en niet voor de verenigingen. Voor de 
verenigen ontwikkelen we andere dingen. 
Reactie Mark Herbold (voorzitter): Er gebeurt meer dan je denkt. Tjerk Smeets stuurt de TC’s aan. De TC’s hebben 
instructie om coachclinics te geven. Vorige winter hebben Evert Jan ’t Hoen van Unicorns in Rotterdam en 
Michael Duursma van Rabbits in Haarlem een start daarmee gemaakt en dit jaar volgen Diamonds in Amsterdam 
en Scimitars in Bussum. In het verleden waren de Academies zelfstandige verenigingen waar de KNBSB geen 
invloed op had. Nu kunnen ze voor een deel de verenigingen helpen. Ook kan meer talent binnenstromen door 
betere samenwerking. 
 
Opmerking vanuit de zaal- Bill van der Hout (Portland Poema’s): Maak een businessplan om de verworvenheden 
van de CTO te vermarkten. Maak het zichtbaar. Maak het simpel.  
 
Vraag vanuit de zaal- Hans Ruben (The Hawks): Wordt de RTC Softball anders aangestuurd dan de Honkbal RTC?   
Reactie Petra Arends (NTTO): De aantallen talenten in softbal zijn kleiner. Er komen dus geen eigen wedstrijden, 
geen aparte competitie alleen het ontwikkelen van individuele talenten. Er komen zelfstandige stichtingen, dus 
we voeren wel regie, maar zijn niet 100% in control. 
 
 

Introductie BB5 
Stefaan Eskes vertelt over de introductie campagne van Baseball 5 in meerdere fasen. Deze wordt mede nationaal 
gefinancierd door NOC*NSF.  
In het kort, BB5 is de urban variant van het honkbal- en softbalspel; is laagdrempelig, om de (ongebonden) 
sporter kennis te laten maken met de sport. Het wordt in een klein team van 5 spelers gespeeld, het is overal te 
spelen (straat/strand), de regels zijn eenvoudig, gebaseerd op de basisregels van honkbal. 

 
In een later stadium komt video content beschikbaar en krijgt het een eigen website. Er komt een roadshow. Het 
wordt geïntroduceerd bij gemeenten en verenigingen, daarbij worden introductiepakketten beschikbaar gesteld. 
Ook zullen ambassadeurs aan het spel worden gekoppeld. 
 
 

Commercie, marketing & communicatie 
We hebben positieve resultaten qua partnerships. De lijst met partners wordt langer, Berry van Driel werkt hier 
full time aan. Een actieve partner-community houdt netwerkbijeenkomsten.  
Dinsdag 5 november zal een kleine handelsmissie in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in 
Guadalajara een netwerkbijeenkomst organiseren voorafgaand aan de wedstrijd tegen Mexico.  
 
Een eigen content distributieplatform in samenwerking met Eyecons, 360SI en Southfields is in ontwikkeling. We 
krijgen de mogelijkheid om content te laten zien, highlights, interviews maar ook hele wedstrijden (Hoofdklasse 
en Golden league). 
Eyecons is een bedrijf dat werkt in samenwerking met House of Sport, zij investeren hierin. 

 
Vraag uit de zaal- Jesper Perik (Ridderkerk Rowdies): Wat is er mis met Youtube? 
Reactie Stefaan Eskes: Er zijn een aantal belemmeringen in Youtube omdat het niet een eigen kanaal is. Als 
voorbeeld geeft hij aan dat Youtube content eraf haalt, bijvoorbeeld als er muziek op de achtergrond bij een 
wedstrijd is waar we niet voor hebben betaald.  
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6. Financieel: voortgang begroting 2019 

Penningmeester Remco de Bie geeft aan dat de realisatie in goede lijn is met de begroting 2019. 
Waarschijnlijk houdt Verenigingsport €15.000 over en is NTTO break-even. 
Remco de Bie is zeer positief dat we eind 2019 gaan behalen wat we hebben beloofd.  
 
De begroting bij Verenigingssport is allemaal op orde, alleen de contributie is lager uitgevallen. Dit bedrag is al 
eerder bijgesteld.  
Bij NTTO was het moeilijker te begroten. Er zijn meerdere oorzaken voor de verschillen te noemen:  

1- De locatie van het internationale toernooi was nog niet bekend op het moment van begroten.  
2- De locatie viel duurder uit, dit uitte zich in hogere reiskosten.  
3- Duurdere verzekeringspremies.  
4- Bij materiaal was vorig jaar een miscommunicatie, maar waarschijnlijk houden we nu materiaal over dat 

in 2020 kan worden gebruikt. 
5- De kosten voor de trainingssituatie in Amsterdam zijn hoger uitgevallen omdat de gemeente Amsterdam 

zelf vergeten was de vergunningen aan te vragen. Daarom moesten we dus een andere locatie huren. 
Indien de verrichtingen van het Kingdom team in Mexico goed gaan, zal er ook nog wat reserve kunnen worden 
opgebouwd. 
 
 

7. Begroting 2020  
 
Verenigingssport 
Dit is een stabiele begroting. De begroting komt redelijk overeen met 2019. De personeelskosten zijn iets omlaag 
vanwege het vertrek van Bart Volkerijk en de andere invulling van de controllersfunctie. De kosten voor de 
Controller zijn nu geen interne kosten meer maar externe. Voordeel is wel dat deze Controller ook voor andere 
sportbonden werkt. Hij heeft ervaring en dat schept vertrouwen.  
De uitgavenpost Opleidingen is opgeschroefd als gevolg van de opleidingsplicht die we hebben ingevoerd voor 
Umpires. 
Het verwacht resultaat is positief €15.000.  
Als een bedrag overblijft van boven de €15.000 dan willen we dit bedrag weer inzetten voor additionele 
werkzaamheden. 
 
Vraag uit de zaal- Kun je niet meer standaardwerkzaamheden automatiseren? Dit kan dit kosten besparen.  
Reactie KNBSB: Wellicht is het wel mogelijk dat het nieuwe systeem van de Controller werkzaamheden kan 
automatiseren. 
We werken al met Sportlink, maar we hebben met zoveel uitzonderingen te maken, helemaal automatiseren is 
niet mogelijk. Voorbeeld: Jeugdwedstrijden moet gespeeld worden voor een Hoofdklasse wedstrijd zodat de 
jeugd blijft hangen. Ook het contact met jullie, de verenigingen, kunnen en willen we niet automatiseren.  
 
Opmerking uit de zaal: wanneer gaat de automatische overschrijving plaatsvinden?  
Reactie KNBSB: Dit is helaas recent misgegaan in de testfase dus dit jaar niet meer haalbaar.  
 
Opmerking uit de zaal- Geert Velzel (Rooswijk): Ik had contact met Bondsbureau. Ik had de indruk dat heel veel 
druk op de medewerkers lag. De druk wordt alleen maar groter binnen het behalen van het €15.000 verhaal. Is 
het handig om een virtueel bondsbureau in den lande te creëren? er is een hoop expertise bij de verenigingen die 
de KNBSB zouden kunnen helpen.  
Reactie KNBSB: we moeten de verantwoordelijkheid niet bij het Bondsbureau weghalen. Wel zijn nu bezig met 
SOS (Slagvaardig organiseren Sport), waarbij we onder andere ervaring gaan opdoen met het inzetten van 
vrijwillegers onder regie van mensen van het bondsbureau. 
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NTTO 
Remco de Bie geeft aan dat de kosten over het algemeen vergelijkbaar zijn aan 2019, met dien verstande dat er 
er minder internationale toernooien zullen zijn en daarmee de begroting ook iets lager uitkomt. We hebben 
conservatief begroot, niet alleen in euro’s, ook rekening gehouden met valutaschommelingen. 
In 2020 is wel een extra OKT gekomen, deze was eerder niet begroot/verwacht. Daardoor hebben we de 
trainingsstage in het voorjaar geschrapt en extra subsidie aan NOC*NSF gevraagd. We gaan ervan uit dat we die 
krijgen. Anders zijn er andere mogelijkheden in de begroting die we kunnen schrappen.  
Aan de inkomstenkant hebben we aan sponsoring een realistische doelstelling gezet van €100.000 aan cash 
sponsoring waarvan de helft al  in doorlopende overeenkomsten gerealiseerd is.  
Al met al een sluitende begroting. 
 
Vraag uit de zaal van Mark Herbold: Wat gebeurt er met de begroting als we de Olympische Spelen halen? 
Reactie Remco de Bie: Dat kost ons niets, kosten Olympische spelen worden betaald door NOC*NSF. 
  

8. Vaststelling contributie en heffingen 2020 
Alle contributies en andere vergoedingen/heffingen worden verhoogd met de consumentenprijsindex per 1 
oktober. Zodra het indexcijfer bevestigd is, worden de bedragen gepubliceerd. 
 
Het Congres gaat akkoord met de voorstellen m.b.t. de begroting 2020 en de contributies en heffingen. Het 
Congres gaat akkoord met het voorstel om een positief resultaat 2019 dat hoger is dan €15.000 tot een maximum 
van €17.000 toe te voegen aan het flexbudget 2020. 
 

 
9. Voorstellen 

Voorzitter Mark Herbold vervolgt dat 2 voorstellen zijn opgesteld en tijdens dit Congres moeten deze in stemming 
worden gebracht. 

 
a) Opleidingsvergoeding 

De voorzitter geeft aan dat de verenigingen zijn aangeschreven voor een ledenraadpleging omtrent het voorstel 
van de KNBSB om het systeem van de opleidingsvergoeding aan te passen.  
We hebben 57 responsen van de verenigingen ontvangen, daarvan zijn nu 21 verenigingen ook aanwezig. 23 
verenigingen zijn alleen op het congres aanwezig. In totaal zijn dus 80 verengingen (=50%) die meepraten. We zijn 
aan het experimenteren met digitale ledenraadpleging. Als dit goed bevalt kunnen we de statuten aanpassen, 
zodat we het een meer formelere status kunnen geven. 
 
Vraag uit de zaal- Ellen van der Moezel (Zwijndrecht) - Zijn alle verenigingen aangeschreven? 
Reactie KNBSB: Ja. 
Opmerking uit de zaal: Mijn secretaris heeft het niet ontvangen. 
Reactie Mark Herbold: Moeten we dan uitzoeken. 
Vraag uit de zaal Jörgen Balk (Kinheim): Wie hebben de mails ontvangen?  
Reactie Bart Volkerijk: De 1e mail is gestuurd naar het bij ons bekende adres van de voorzitter, de 2e mail naar het 
bij ons bekende adres van de secretaris. Ik doe meteen een oproep: update in Sportlink wie aangeschreven moet 
worden. 
 
Meerdere malen zijn de opleidingsvergoedingen op congressen en clusterbijeenkomsten besproken; daaruit 
volgde het voorstel van aanpassing van het reglement. Vervolgens was er ook regelmatig een oproep van 
verenigingen tot het afschaffen van de opleidingsvergoeding. 
Bij de digitale ledenraadpleging is daarom voorgesteld te stemmen voor: afschaffen of aanpassen. 
 
De uitkomst van de digitale ledenraadpleging: van de 57 verenigingen zijn er 32 voor ‘aanpassen’ en 23 voor 
‘afschaffen’. In gewogen stemmen zijn dat 4053 stemmen voor ‘aanpassen’ en 3226 voor ‘afschaffen’. 
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Van de 57 uitgebrachte stemmen, zijn er 30 bevestigd met een 2e stem. 2 stemmen waren tegenstrijdig, dus 
hebben we niet meegenomen. 
 
We hebben het Amendement van Scimitars ontvangen. Deze is op de website gepubliceerd  
Tevens hebben we een brief van The Hawks ontvangen, deze is ook gepubliceerd. 
 
Opmerking van Geert Snellen (Twins): Als ik kijk naar de cijfers van de afgelopen 3 jaar, zijn er 228 claims. Daarvan 
waren er 28 van de breedtesport, dat is 12% en daarvan 14 claims uit Noord-Holland. Dat zijn er nog geen 10 per 
jaar. Er zijn maar heel weinig spelers die uit de breedtesport naar HK/OK of SL/GL gaan. Laten we het maar 
afschaffen.  
 
Opmerking uit de zaal- Loekie Jahn-Enklaar (Robur ’58): De claim is een substantieel deel van onze begroting, wij 
hebben er baat bij.  
 
Opmerking uit de zaal- Karel van Ispelen (Neptunus): het is een oud systeem en ik heb de indruk dat door 
wisseling van de besturen het niet bij iedereen bekend is, waardoor er geen claims komen. 
 
Opmerking van Wil Kitselaar (Scimitars): Het proces dat de KNBSB volgt, is prijzenswaardig, maar het gevolg is 
geen optie. Ik ben van mening dat alle belangen moet worden behartigd. Ook al zijn het maar 12 clubs, er moet 
rekening mee worden gehouden. Er is geen argumentatie te vinden voor het aangepaste voorstel. De 
opleidingskosten zijn niet gezakt. Scimitars ontvangt ongeveer €5.000-€6.000 per jaar uit claims.  
Het is belangrijk dat de Hoofdklasse teams niet overal gratis spelers kunnen halen. Laten die betalen, zij kunnen 
dat. 
Reactie KNBSB: Er is gekozen om de opleidingsvergoeding bij honk- en softbal gelijk te trekken. Het voorstel is om 
de honkbalvergoeding te verlagen van €275 naar €150.   
 
Opmerking uit de zaal- Hans Ruben (The Hawks): Er zijn geen cijfers bekend hoeveel spelers er naar de 
Overgangsklasse/Hoofdklasse gaan. De argumentatie van de KNBSB is in het voordeel van de Hoofdklasse clubs. 
Verenigingsbelang moet voor individueel belang. Dus de regel laten staan zoals deze is.  
Reactie KNBSB: Natuurlijk is de KNBSB er voor de verenigingen, maar we zijn er primair voor de sport en daarbij 
staat de sporter voorop. De verenigingen moeten hetzelfde aanhouden. Het gaat niet om de vereniging. We 
moeten de sporter binnen houden. Als ze eraan toe zijn om hoger te spelen, mogen er geen belemmeringen zijn. 
En vanuit dit perspectief, willen we de drempels wegnemen.  
 
Opmerking uit de zaal- Peter Vink (DSS): De spelers uit Nederlandse jeugdteams zullen zich in 1e instantie een weg 
banen via onderste teams in de Hoofdklasse . overgangsklasse, zij gaan niet in 1x naar de top van de Hoofdklasse. 
Door in de Hoofdklasse geen vergoedingen meer uit te wisselen, worden goede spelers daarna gratis opgehaald 
door bijvoorbeeld Pirates en Neptunus.   
 
Vraag uit de zaal- Martin van Drunen (Urbanus): Het nieuwe systeem lijkt lastig om als vereniging te volgen. Hoe 
wordt dit gedaan? 
Reactie KNBSB: Sportlink is het volgsysteem. Na een eerste claim wordt het vervolg door het bondsbureau 
opgevolgd. 
 
Opmerking van Wil Kitselaar (Scimitars): Een gratis op te halen speler is niets waard. Een reële vergoeding is 
normaal. Mijn mening is dat Softbal gewoon omhoog moet worden getrokken naar €275.  
 
Opmerking vanuit de zaal, Hans Ruben (The Hawks): De breedtesportverenigingen moeten uitleg krijgen over de 
opleidingsvergoeding. Het kader voor de jeugdcompetitie is niet te financieren uit de contributie. 
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Reactie KNBSB Angelique Linschoten over de huidige regeling: Een vereniging mag maximaal voor 5 jaar 
vergoeding aanvragen. De 1e periode voor betaling is 3 jaar. Gaat een speler na 1 jaar over, dan is de vereniging 
wel gebonden aan de kosten voor 3 jaar. Daarna kan een claim bij volgende vereniging worden ingediend. 
 
Vraag uit de zaal Koen Gijsbers (Pirates): Zal het een gewogen stemming zijn? 
Reactie Mark Herbold: Ja indien nodig. 
 
Mark Herbold stelt voor de stemming te laten plaats vinden. 
Optie 1; voorstel als in stukken te accepteren.  
Optie 2 opleidingsvergoeding helemaal afschaffen 
Optie 3: opleidingsvergoeding houden als het is. 
Er is enig rumoer in de zaal vanwege deze vraagstelling en Feiko Drost (reglementencommissie) geeft advies in de 
formele procedure van een stemming. 
 
Eerst moet worden gestemd over ‘afschaffen’ vs ‘behouden’ van de opleidingsvergoeding: 
Er zijn van de 41 verenigingen, 13 verenigingen die voor afschaffen zijn en 26 verenigingen die voor ‘behouden’ 
zijn. In gewogen stemmen zijn er 2625 stemmen voor ‘afschaffen’ en 4210 stemmen voor ‘handhaven’. 
 
Deel 2 van de vraag is: Hoe de opleidingsvergoeding moet worden behouden, middels het voorstel van de KNBSB 
of laten zoals het is. 
24 verenigingen willen het voorstel van de KNBSB accepteren, 14 verenigingen willen de regeling van de 
opleidingsvergoeding handhaven zoals deze nu is. In gewogen stemmen zijn 4541 stemmen voor het nieuwe 
voorstel en 2222 voor handhaven van de oude regeling.  
Het nieuwe voorstel is hiermee aangenomen.  
Het amendement van Scimitars is daarmee verworpen. 
 
 

b) Verzekeringen 
 
Mark Herbold wil vervolgen met de stemming over het wel of niet behouden van de collectieve 
ongevallenverzekering, voor overlijden, invaliditeit en ziektekosten. Het voorstel is om deze collectieve 
ongevallenverzekering stop te zetten en het bespaarde bedrag aan de clusters terug te geven. Op deze manier 
komt er een groter bedrag voor de verenigingen beschikbaar.  
 
Vraag uit de zaal: Wat te doen met officials van de KNBSB? Wat te doen met de vrijwilligers bij verenigingen? 
Reactie Mark Herbold: De aansprakelijkheidsverzekering blijft gehandhaafd. Een vrijwilligersverzekering is vaak 
ook gemeentelijk geregeld. Wat we nu bespreken is de ongevallenverzekering. 
 
Vraag uit de zaal: Is er gekeken naar betere verzekering? 
Reactie Bart Volkerijk; Jazeker ook o.a. bekeken in combinatie met de basketbalbond, maar verzekeraars plaatsen 
honkbal/ softbal in een categorie met meer risico. We kregen slechts een beter aanbod van €0,10, maar er was 
geen verbetering van de dekking mogelijk. 
 
Voorzitter Mark Herbold brengt het voorstel in stemming. Ook hier moet voor de helderheid de vraagstelling 
worden opgesplitst. Eerst een stemming of de KNBSB de ongevallenverzekering moet afschaffen of handhaven. 
Een ruime meerderheid van de verenigingen stemt voor afschaffen van de ongevallenverzekering. 
 
Het vervolg van de vraagstelling is of het bedrag dat vrijkomt (€0,90 per lid) aan de vereniging moet worden 
teruggegeven als contributieverlaging of ter beschikking moet worden gesteld aan de clusters zodat een groter 
bedrag beschikbaar komt. 
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24 verenigingen willen een contributieverlaging, 14 verenigingen willen het geld in de clusters investeren. In 
gewogen stemmen zijn 4046 stemmen voor contributieverlaging en 2544 voor de clusters.  
 
Hiermee wordt de collectieve ongevallenverzekering beëindigd en de kosten van de premie worden in mindering 
gebracht op de contributie. 
 
Reactie KNBSB: De begroting 2020 wordt hierop aangepast maar het maakt onder de streep geen verschil.  

 
 

10. Rondvraag 
Twins: Als je op de Honk- en Softbalsite een artikel of foto wilt afhalen moet je soms toestemming verkrijgen. Van 
wie is de Honk- en Softbalsite?  
Reactie KNBSB: De tekst is van de KNBSB, dat is geen probleem om te gebruiken. Maar voor de foto’s betalen wij 
soms. Het advies is om in dit geval een mail te sturen naar: communicatie@knbsb.nl 
 
Bill van der Hout (Portland Poema’s): Sportlink werkt vaak niet zoals gewenst. Vanwege privacy kunnen spelers 
hun gegevens afschermen, dan kan er geen controle plaatsvinden. Er staat soms geen foto op Sportlink. Het is 
beter om een spelerspas in te voeren. 
Reactie KNBSB: Voor de scheidsrechter is het ten tijde van de wedstrijd niet afgeschermd. We gaan niet weer een 
papieren spelerspas invoeren, de verenigingen moeten zelf zorgdragen dat spelers correct zijn ingevoerd. 
 
Hans Ruben (The Hawks): Is het wel verstandig dat de KNBSB dispensatie voor velden afgeeft? Verzoek aan de 
bond hiernaar naar te kijken. Regels vaststellen zoals ze zijn. 
 

11. Sluiting 
Peter van der Aart geeft aan dat de KNBSB zes ambassadeurs heeft aangesteld om het bestuur te ondersteunen 
bij formele aangelegenheden. Zij kunnen namens de KNBSB optreden bij julilea en andere ceremonies 
Dit zijn Jack Heuts, Hans Kunnen, Daisy de Peinder, Danny Rombley, Linda Steijger en Gerard Vaandrager.  
 
Ook is er nog aandacht voor het vertrek van onze directeur. Bart was voor het honkbal en de laatste jaren ook 
voor softbal van grote waarde. Namens het bestuur wordt hij hartelijk bedankt en plezier en succes gewenst met 
Joke en kinderen, kleinkinderen. Een staande ovatie volgt. 
 
Tot slot de mededeling dat het Voorjaarscongres in maart/ begin april, waarschijnlijk niet op zaterdag zal worden 
gehouden.  
 
Veel succes met de voorbereiding voor 2020.  
 
De voorzitter sluit de vergadering om 17.10 uur. 
 

mailto:communicatie@knbsb.nl
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Besluitenlijst KNBSB-Congres van 2 november 2019: 
 
1. Het verslag van het Congres van zaterdag 30 maart 2019 werd goedgekeurd. 

2. Alle contributies en andere vergoedingen/heffingen worden verhoogd met de consumentenprijsindex per 1-

10-2019. Zodra het indexcijfer is bevestigd, worden de bedragen gepubliceerd. 

3. Begroting 2020 is vastgesteld. 

4. Een positief resultaat 2019 dat hoger is dan €15.000 wordt tot een maximum van €17.000 toegevoegd aan 

het flexbudget 2020. 

5. Reglement opleidingsvergoedingen vastgesteld conform voorstel Bondsbestuur, ingangsdatum 1-1-2020. 

6. De risicoverzekeringen als gevolg van een ongeval tijdens de sportbeoefening worden opgezegd. De kosten 

van de premie worden in mindering gebracht op de contributie. 

 
 

Actiepuntenlijst KNBSB-Congres van 2 november 2019 
 
1. Andere dag kiezen voor het Voorjaarscongres. 
2. Aanpassing begroting 2020 als gevolg van beëindiging ongevallenverzekering / verrekening contributies. 
 


