ONTVANGEN VRAGEN ALGEMEEN & RONDVRAAG

AMSTERDAM PIRATES – Kerstin Anthoni
Wij zouden namens de Amsterdam Pirates graag inzicht krijgen in de concrete targets, acties en voortgang op het
gebied van de in het Jaarplan 2021 genoemde 5 zg. Prioriteit Projecten. Bij voorkeur een kort overzicht van
behaalde en gestelde targets voor elk van de 5, te weten:
• Vitaliseren Verenigingen
• Ledenbehoud en Ledenwerving
• Attractieve Competities
• Zichtbaarheid van de sporten vergroten
• Inkomsten vergroten

SCIMITARS – Guus Verduijn & Wil Kitslaar
1.
Het eerste rondvraag punt betreft de door ons gevoelde grote noodzaak om het jarenlange ledenverlies via
ledenbehoud naar ledenwinst om te zetten. De gevoelde noodzaak wordt bij ons vooral gevoed door het besef
dat van de jongens die bij ons vijf jaar lang worden opgeleid tot tophonkballers in overgrote meerderheid (ruim
70 procent) gaan spelen in de overgangsklasse en de hoofdklasse. Door de gestage afname van het aantal actieve,
spelende leden zijn wij bezorgd over de vraag in wat voor “speelveld” de door ons opgeleide jongens over een
aantal jaren terecht komen. Ons bestuur voelt het als een grote verantwoordelijkheid dat niet alleen de opleiding
goed en gedegen is maar ook dat er voor hen op termijn voldoende “emplooi” is.
Scimitars verzoekt de KNBSB om aan de leden van het congres van 21 april 2021 voor te leggen:
het houden van een extra Congres, binnen drie maanden nadat de corona maatregelen dat toelaten, met als
agendapunt:
Van ledenverlies via ledenbehoud naar ledenwinst.
a. vaststellen en erkenning van de huidige situatie mbt ledenontwikkeling
b. gezamenlijke analyse en vaststelling van een belangrijke oorzaak van deze negatieve ledenontwikkeling
c. bespreking van te nemen maatregelen c.q. veranderingen en besluitvorming over de implementatie
Toelichting:
Vanaf medio 80-er jaren, zo’n 35 jaar jaren lang, heeft honk- en softbal, continu met een dalend ledental te maken. Jaarlijks
constateren we dat er weer enkele honderden leden minder geregistreerd staan. In de afgelopen 35 jaar leidde dit tot een
halvering van het aantal spelende leden.
Zeker zo verontrustend is de afname van het aantal clubs met bijna vijftig in de laatste twintig jaar.
Instituten zoals Haarlem Nicols, Amstel Tijgers en Sparta, alle drie vele malen landskampioen, legden het lootje. Een heel
beperkt aantal clubs hebben zich aan deze daling tot voor kort kunnen onttrekken vooral dankzij de aanmelding van spelers
van andere verenigingen. De autonome groei van ook deze clubs is echter ook al jaren laag, de directe instroom van nieuwe
spelers uit de directe omgeving is onvoldoende om het natuurlijk verloop op te vangen.
In februari 2021 is het Manifest, Pleidooi in 30 punten voor attractief honkbal aan het bestuur van de KNBSB aangeboden en
is dit Manifest aan alle verenigingen toegezonden. Dit Manifest is tot stand gekomen na gesprekken met tientallen
sportliefhebbers. Dit Manifest kan als leidraad dienen voor het extra KNBSB congres.
Voor degenen die nog geen kennis hebben genomen van het Manifest, het is digitaal beschikbaar op:
https://www.scimitars.nl/news/manifest

2.
Het tweede rondvraag punt betreft een zaak die al lang in het overleg tussen Scimitars en de toeleverende clubs,
tussen de academy’s onderling alsmede in de discussies met de bond, een rol speelt. Die zaak moet na zo’n lange
tijd eens een keer tot een goed einde worden gebracht. Wij vinden dat het een goede zaak is dat de academy
spelers naast hun onderlinge competitie ook verbonden zijn met de clubs en daar wekelijks meespelen. Goed
voor de ontwikkeling van onze jongens en goed voor de clubs.
Scimitars verzoekt de KNBSB om aan de leden van het congres voor te leggen om zo spoedig als mogelijk de
interne competitie van de Regionale Baseball Academies niet op zaterdag of zondag vast te stellen maar op een
door de weekse dag.
Toelichting:
We kennen in Nederland vier regionale baseball academies. Hier worden zo’n 120 (4 x 30) talentvolle spelers tussen de 13 en
18 jaar opgeleid. De Academies worden geleid door full time professionals (gefinancierd vanuit NOC*NSF en centraal
aangestuurd door de KNBSB) . De spelers worden gedurende hun opleidingsperiode “geïsoleerd”. Zij trainen vrijwel elke dag
en de academies spelen een onderlinge competitie. 4 a 5 jaar intern opleiden leidt in onze ogen onvoldoende tot weerbare
spelers. Ook het aspect “leren winnen” ontbreekt vrijwel geheel, immers het resultaat van de onderlinge competitie heeft
geen enkel effect, van degraderen of promoveren is immers geen sprake. In feite spelen onze talenten al die opleidingsjaren
jaren uitsluitend oefenwedstrijden. De motivatie van spelers wordt gedurende de opleidingsperiode hierdoor niet gevoed en
we zien zelfs dat een enkele speler voortijdig afhaakt tijdens de opleiding of kort na het beëindigen van zijn opleiding.
Spelers die een opleiding aan een regionale academy volgen moeten naar onze mening elke week bij een team
(bijvoorbeeld bij de club waar ze vandaan komen) laten zien dat ze tot “ de beste” behoren. Dat geeft een buitengewoon
belangrijke toevoeging aan de opleiding. Overigens is deze vorm voor spelers die iets ouder zijn en aan het CTO in Amsterdam
hun opleiding vervolgen de standaard aanpak. Ook de recent gestarte softbalacademies, ook die onder Scimitars vlag, spelen
geen onderlinge wedstrijden in het weekend, maar de speelsters spelen bij hun club hun competitiewedstrijden.
Een (eventuele) onderlinge academy competitie c.q. onderlinge academy wedstrijden kunnen op een doordeweekse dag
plaatsvinden.
De aantrekkelijkheid van onze sport zal voor de academy leerlingen toenemen. Het heeft bovendien een positief effect op de
spelers van het team waar zij hun wedstrijden mee spelen: samen een goede wedstrijd spelen, dat wil toch elk kind. En de club
raakt niet zijn beste, nog hele jonge, spelers kwijt. Integendeel, de speler houdt binding met zijn club.

