
Zaterdag 2 november 2019

Hotel van der Valk Vianen

KNBSB AWARDS 2019



MEEST GESTOLEN HONKEN 

OLIVIER VAN DER WIJST SEVERINO van HCAW

Foto: Alfred Cop



ROEL DE MON AWARD
MEEST VEELBELOVENDE JEUGDWERPER

LUUK TER BEEK van Hoofddorp Pioniers

Roel de Mon was een 
legendarische werper die in 

de jaren 40 van de vorige 
eeuw vele malen drie slag 

gooide. Gooide een wedstrijd 
26 keer drie slag! 



RON FRASER AWARD
MEEST VEELBELOVENDE JEUGDSPELER

DARRYL COLLINS van Curaçao Neptunus

Ron Fraser was van 1960 t/m 
1962 de eerste Amerikaanse 

honkbalcoach van het 
Nederlands team.



COACH VAN HET JAAR HONKBAL
MEEST SUCCESVOLLE HOOFDCOACH 

BRIAN FINNEGAN van Landskampioen L&D Amsterdam



COACH VAN HET JAAR SOFTBAL
MEEST SUCCESVOLLE HOOFDCOACH 

JEROEN SWERS van Landskampioen Roef! Moergestel



DE SLUGGER 
PROMOTIONELE ACTIVITEIT

Geadopteerd door De Kieviten

L.O.C. Olympisch Kwalificatietoernooi Softbal hsv UVV



NOL HOUTKAMP AWARD 
ONTWIKKELING SOFTBALSPORT

SANDRA GOUVERNEUR

Nol Houtkamp heeft in de 
jaren 70, 80 en 90 van de 
vorige eeuw grote invloed 

gehad op de ontwikkeling van 
het softbal in Nederland.



LEEN VOLKERIJK AWARD 
ONTWIKKELING HONKBALSPORT

KAREL CROUWEL

Leen Volkerijk heeft in de 
jaren 70 en 80 van de vorige 

eeuw op verschillende 
manieren bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de 
honkbalsport in Nederland. 



VERENIGINGSOFFICIAL(S) VAN HET JAAR 
.

TOM HUISMAN en JOOP VAN VOORST van HCAW



.

Kees van Vegten

VERENIGING VAN HET JAAR 

Honkbal- en softbaljeugd

Honkbal- en softbalsenioren

(Trouwe) vrijwilligers

Duurzame accommodatie

Innovatie | samenwerking

Gastvrije en toegankelijke vereniging



50 jarig jubileum Birds Zoetermeer 
.



KNBSB Congres

Zaterdag 2 november 2019

Hotel van der Valk Vianen



11 mei 2019 - Jos Loogman (76)

24 mei 2019 - Piet Tromp (81)

17 juni 2019 - Gé van Berkel (84)

14 juli 2019 - Shavently Profar (23)

21 juli 2019 - Hans Bouwen (77)

28 juli 2019 - Loek van Mil (34)

22 augustus 2019 - Benno Niemeijer (78)

21 september 2019 - Wim van der Poel (93)

6 oktober 2019 - Dolf de Zwart (88)



1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Vaststelling Verslag KNBSB Congres 30 maart 2019
4. Rapportage Commissie van Toezicht 2019 tot nu toe
5. Presentatie bestuur voortgang 2019 en jaarplan 2020: Picture of Success 2023

• Verenigingssport
• Nationale Teams en Talentontwikkeling
• Commercie
• Financieel: Stand van zaken 2019

6. Presentatie begroting 2020
7. Vaststelling contributie en heffingen 2020
8. Vaststelling begroting en jaarplan 2020
9. Voorstellen:

a) Opleidingsvergoeding
b) Collectieve Verzekeringen

10. Rondvraag
11. Sluiting

Agenda



1. Mededelingen
a. Ingekomen stukken Scimitars, The Hawks
b. Aanstelling Stefaan Eskes als Interim Algemeen Directeur
c. Procedure werving nieuwe Algemeen Directeur

2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling Verslag KNBSB Congres 30 maart 2019

Agendapunten 2 en 3



Financiën: 

• Ontvangst maandelijkse financiële rapportage
• Regelmatig telefonisch overleg

• Bespreking maandcijfers
• Maatregelen om verder in control te komen

• Sparren over vertrek en vervanging Controller
• Bespreking uitgangspunten Budget 2020
• Conclusie; het bestuur heeft veel beter grip op de financiën van de KNBSB
Commercie:

• Controlerend, maar ook actief deelnemend door initiatieven
• Nauwe samenwerking
CvT algemeen:

• Voorstel gedaan voor ondersteuning cultuurverandering (bos-dag)
• Meedenken over opvolging directie functie
• Jaarplan / picture of succes discussies (hoe SMART te maken)

Agendapunt 4: Rapportage Commissie van Toezicht 2019 



NTTO:

• Overleg over nieuw samenwerkingsverband Fundashion Curaçao
• Betrokken bij selectiecriteria coördinatoren academies met subsidie NOC/NSF
• Meedenken over sponsorwerving
• Lobby voor meer en beter scouten voor Nationale Selecties
• N.T.T.O. budget reviews
• Uitgangspunten nieuw op te zetten Regionale Training Centra (RTC)

Verenigingssport:
• Overleg over opleidingen en verzekeringen
• Betrokken bij klankbordgroep Ledenbinding
• Verbinding zoeken met clusters (bijwonen bijeenkomsten)
• Maandelijkse call met bestuursleden

Agendapunt 4: Rapportage Commissie van Toezicht 2019 



Voortgang 2019 en jaarplan 2020: Picture of Success 2023

De KNBSB is een actieve organisatie die zich primair richt op het 
verenigen van mensen in en rond de honkbal- en softbalsport. 

‘VERNIEUWEN IN VERENIGEN’ 

Agendapunt 5 



Hoogtepunten Verenigingssport



Reguliere zaken:
• Competitie-indeling, tucht-, bezwaar en beroepszaken en dispensatieverzoeken.
• Aanstellingen, begeleiding officials en pilot Ordemaatregel.
• Clusterbijeenkomsten, contacten verenigingen, doelgroepoverleggen en projectgroepen.
• Lidmaatschappen: invoering Strippenkaart (vijf keer meespelen) en afschaffen 

dubbellidmaatschap jeugdleden.

Projecten: 
• Aanpassingen en innovatie competities.
• Introductie Baseball5 (inclusief subsidie).
• Olympisch Kwalificatietoernooi Softbal (side-events) in samenwerking met Lokaal Organisatie 

Comité vereniging UVV.
• Deltaplan Officials en implementatie Opleidingsplicht Umpire 3-opleidingen.
• Landelijke BeeBall-dag, landelijke G-honkbaldag, NK Little League en Season Finals.
• Slagvaardig Organiseren Sport (2019-2020) onder andere de pilot digitale ledenraadpleging.

Verenigingssport



Stand 16-10 verschil 2018

Senioren 8.475 -45

Junioren 1.861 -60

Aspiranten 2.103 -266

Pupillen 2.166 -45

Beeball 1.164 -74

Recreanten 837 6

Ledenaantallen 2019

Niet-spelende leden 3.313

Honkbal
56%

Beeball 7%
Softbal 
heren

15%

Softbal 
dames

22%



Vitale verenigingen

• Clusters activeren

• Opleiden
- Bestuurlijk en Technisch
- Intervisie en samenwerking

• Digitale ledenraadpleging

• Witte vlekken onderzoek

Verenigingssport

Softbal

Honkbal

Beeball



Innovatie Organisatievormen

Ideeën ontwikkelen voor het anders inrichten van competities.

• Flexibeler qua opzet.

• Denken in periodes in een jaar.

• Onze sport beheersbaarder maken qua tijdsinvestering.

• Pace of play

• Aandacht voor mogelijk afschaffen zomertijd en de consequenties voor 
onze sport inventariseren.

Klankbordgroep

Verenigingssport



NTTO Softbal 2019



EK Senioren (Tsjechië) 2e plaats

OKT Softbal (Utrecht) 3e plaats

EK U16 EK (Kroatië) 1e plaats

WK U19 (USA) 13e plaats (in 2017 14e)

WK Mens Fastpitch (Tsjechië) 13e plaats

EK Slowpitch (Hongarije) 5e plaats

NTTO Softbal 2019



• Proces om te komen tot officiële RTC’s softbal is voorbereid en in gang 
gezet.

• Er is een businessplan gemaakt om de verworvenheden van het CTO te 
vermarkten.

• Coaches van Academies werken samen met CTO en nationale teams om 
op die manier meer kennis te vergaren.

• Coördinatoren zijn dankzij subsidie van NOC*NSF (pilot voor drie jaar) 
voltijd in dienst.

• Er is een start gemaakt met bijeenkomsten vanuit de Baseball Academies 
om bijeenkomsten te organiseren voor coaches uit de regio.

NTTO - CTO en Talentontwikkeling



NTTO Honkbal 2019



WPT Senioren (Rotterdam) 1e plaats

EK Senioren (Duitsland) Europees kampioen

OKT Honkbal (Italië) 2e plaats

Geeft recht op deelname intercontinentaal OKT in 
maart 2020

EK U23 (Tsjechië) 6e plaats

WK U18 (Zuid Korea) 7e plaats

EK U15 (Italië) 3e plaats

EK U12 (Tsjechië) 2e plaats

EK Dames Honkbal (Frankrijk) 2e plaats

Premier 12 Start vanavond!

NTTO Honkbal 2019



Introductie BB5



Partners



Uitgangspunten najaar 2018

“Wat gaan we in de komende periode doen om succesvol te zijn?"

• Uitbreiding groep van sponsoren/partners

• Verenigingen en Evenementen ondersteunen in succesvolle acquisitie 
sponsoren/partners.

• Inzet op produceren eigen content en een wekelijks honkbal-softbal 
journaal in samenwerking met de verenigingen en marktpartijen.

Commercie, Marketing & Communicatie



Resultaten najaar 2019

• Bestaande partnerships behouden en upsell (betere deals)
Nieuwe partners/sponsoren aangesloten
Totale waarde verbetering t/o 2018: cash – barter – inkind €100.000+
80% van de contractwaarde is meerjarig t/m eind 2020
Actieve partner-community (netwerkbijeenkomsten, (inter)nationale events, Londen 
Series, Mexico)

• Ontwikkeling eigen content distributie platform i.s.m. Eyecons, 360SI en Southfields
- Hoofdklasse & Golden League wedstrijden, wedstrijd v/d week en week-journaals
- Highlights, best plays, interviews, event highlights en andere korte items
- Kingdom Teams en 'onze' spelers/speelsters internationaal

• Ondersteuning van Hoofdklasse-, Golden League-verenigingen en Events met 
exploitatie beeldrechten en zichtbaarheid (zie punt 2).

Commercie, Marketing & Communicatie



Financien



• De realisatie 2019 ligt in goede lijn met de begroting 2019.

• Gedurende het jaar is er een aanpassing gedaan o.b.v. de ledenontwikkeling per 1 mei. De 
contributie inkomsten zijn met € 15.000 naar beneden bijgesteld.

• Door efficiënt om te gaan met de twee grote projecten (Baseball 5 en OKT side-events) kan 
deze inkomstendaling grotendeels worden opgevangen.

• Een derde project waar subsidie voor ontvangen wordt is Slagvaardig Organiseren Sport SOS). 
Dit gaat over bestuurlijke- en organisatorische vernieuwing en digitale ledenraadpleging. Het 
project wordt uitgevoerd van oktober 2019 tot mei 2020.

• De kosten en inkomsten voor TC-opleidingen zijn significant lager dan gebudgetteerd.

• Kosten 2019 aanstellen interim directeur in verband met vertrek Bart Volkerijk komt ten laste 
van het flexbudget.

• Het doel om € 15.000 positief te eindigen en te kunnen toevoegen aan de algemene reserve 
wordt gehaald.

Financiën 2019 - Verenigingssport



• De realisatie zal conform doelstelling per saldo break-even zijn.

• Er hebben ten opzichte van de begroting aanpassingen moeten plaatsvinden:

- Door de hogere kosten voor WK U18 is besloten de trainingsstage te laten vervallen.

- Kosten EK en OKT honkbal zijn hoger uitgevallen, met name door de hogere kosten 
van reiskosten en stijging premies voor verzekeringen.

- Dit is gecompenseerd door hogere inkomsten commercie + ca. € 20.000 en hoger 
prijzengeld Premier 12 + €15.000

- De kosten voor de dagelijkse trainingssituatie zijn hoger uitgekomen, doordat het 
nieuwe nationaal trainingscentrum in Amsterdam nog niet volledig klaar is. 
Daardoor moest additionele trainingsfaciliteit worden ingekocht. Dit wordt 
gecompenseerd door extra inkomsten van (CTO) Amsterdam.

Financiën 2019 - NTTO



Per 1 januari 2019 € 308.550.

Doelbedrag € 375.000 vastgelegd in Jaarrekening 2016.
Dit bedrag is nodig om zes maanden de operationele kosten te 
kunnen betalen.

Verwacht resultaat Verenigingssport 2019 +/+ € 15.000, waardoor 
algemene reserve per 31 december 2019 uitkomt op € 323.550.

Om het doelbedrag te halen moet in de komende jaren een positief 
resultaat worden behaald.

Voor de komende drie jaar nog ca. € 50.000 = ca. € 15.000 / jaar 
positief resultaat halen.
In Begroting 2020 is dit opgenomen.

Eigen vermogen



Naast het eigen vermogen zijn er bestemmingsreserves:
• NTTO HB/SB € 25.343

• Een eventueel positief resultaat NTTO wordt aan deze reserve toegevoegd.

• Huisvesting / automatisering € 8.000
- Verwachting is dat dit in 2019 niet wordt gebruikt.
- Verwacht saldo per 31-12-2019  € 8.000.
- Voorstel: deze bestemmingsreserve handhaven.

Eigen vermogen



Agendapunt 6: Begroting 2020



• Begroting € 1.791.500 iets lager dan vorig jaar (2019 € 1.863.500).

• Over het algemeen zijn de kosten gelijk aan de kosten van 2019.

• Echtere minder kosten voor trainingen en wedstrijden a.g.v. minder toernooien in vergelijking 
tot 2019. € 441.500 (2019 € 541.000).

• Toernooikosten (vervoer en verblijf) conservatief ingeschat.

• Extra OKT in maart gefinancierd door schrappen van trainingskamp i.c.m. extra subsidie 
NOC/NSF (aangevraagd).

• Extra kosten voor voeding, dopingvoorlichting & supplementen, € 20.500 (2019 € 1.500)

- Inkomsten door barter Osoniq.

• Doelstelling is minimaal € 100.000 aan cash sponsoring, waarvan € 50.000 al met doorlopende 
overeenkomsten is gedekt.

• Overige inkomsten realistisch en in overeenstemming met verwacht gerealiseerd resultaat 2019.

• In totaal een sluitende begroting.

Begroting 2020 - NTTO



• Begrotingsvolume daalt met ruim € 62.000 door daling ledenaantal, vermindering 
subsidie en minder projecten waar apart subsidie voor wordt gekregen .

• Aanpassingen op basis van indexeringen.

• Inzet op introductie en uitbreiding Baseball 5 en op uitdragen positieve Sportcultuur 
(€ 20.000).
- Er is een aparte subsidie van NOC*NSF beschikbaar als vervolg op Veilig Sport 

Klimaat (VSK).

• Extra geld (€ 22.000) gebudgetteerd voor opleidingen scheidsrechters (2019 € 3.000).

• Flexbudget personeel naar beneden bij gesteld i.v.m. beperkte financiële ruimte.
- Gevraagd besluit: bij een positief resultaat 2019 > € 15.000 voor maximaal 

€ 17.000 toevoegen aan budget 2020.

• Totaal een positief resultaat van € 15.000.

Begroting 2020 - Verenigingssport



Vaststelling contributie en heffingen 2020
• Alleen indexering Consumenten prijsindex 
• Definitieve vaststelling vindt plaats nadat de index per 1 oktober 2019 

bekend is.

• Bondscontributie 2020
• Vergoeding wedstrijdofficials 2020
• Heffingen en overige bijdragen 2020
• Administratieve heffingen behorend bij Reglement van Wedstrijden 

Verenigingssport 2020

Gevraagd besluit: Het Congres gaat akkoord met het voorstel.

Agendapunt 7



1.Gevraagd besluit: Het Congres gaat akkoord met de begroting 2020.

2.Gevraagd besluit: 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.

Agendapunt 8: Vaststelling begroting en jaarplan 2020



Uitgebrachte stemmen 57, waarvan 30 bevestigd met 2e stem. 2 stemmen neutraal

Agendapunt 9a: Voorstel Opleidingsvergoedingen

verenigingen aanpassen afschaffen Gewogen 
aanpassen

Gewogen 
afschaffen

57 32 23 4053 3226

Congres

23 
verenigingen

36 
verenigingen

21
verenigingen

Ledenraadpleging

Totaal 80 
verenigingen

Ledenraadpleging



• Uitkomst ledenraadpleging

• Amendement ingediend door Scimitars
• Ingekomen brief The Hawks

Gevraagd besluit: Het Congres besluit, mede op basis van de uitkomst van 
de ledenraadpleging.

Agendapunt 9a: Voorstel Opleidingsvergoedingen



Advies Bondsbestuur:
1. Handhaven aansprakelijkheidsverzekering. 
2. Stoppen met risicoverzekering en de vrijkomende middelen per cluster inzetten ter bevordering van 

de sport en het werven en behouden van leden. 

Gevraagd besluit: het Congres besluit, gehoord het advies van Bondsbestuur en gehoord de 
vergadering tot optie 1, 2a of 2b. 

1. Aansprakelijkheid € 0,31 per lid 
Advies bondsbestuur: 
Handhaven (zorgplicht) 

2 .Uitkering bij overlijden of 
blijvende invaliditeit als gevolg van 
een ongeval. 

€ 1,00 per lid: Wordt € 0,90 per lid 
• € 0,09 bij overlijden 
• € 0,91 bij blijvende invaliditeit. 

Uitkering maximaal € 125,00 voor 
ziektekosten. 

Advies bondsbestuur: 
Opzeggen collectieve 
ongevallenverzekering 
voor overlijden, 
invaliditeit en 
ziektekosten. 

3. Ziektekosten t.g.v. Ongeval
Indien niet gedekt door eigen 
verzekering, niet zijnde het eigen 
risico. 

Agendapunt 9b: Voorstel Verzekeringen



Aangemelde vragen:

Agendapunt 11: Rondvraag



Ambassadeurs KNBSB
.

Danny Rombley

Jack Heuts Hans Kunnen

Gerard Vaandrager

Daisy de Peinder

Linda Steijger



Het Bondsbestuur en de 
medewerkers van de 
KNBSB wensen u een 
goede overwintering en 
voorbereiding op het 
seizoen 2020.

We zien u graag terug bij 
het Voorjaarscongres.

Dank voor uw aanwezigheid!


