
Welkom bij het KNBSB Najaarscongres

Zaterdag 7 november 2020 

Mark Herbold, voorzitter van het bestuur, zal om 10.00 uur starten. 

• Microfoon uitzetten als u niet het woord heeft – voorkomt ‘rondzingen’, echo en omgevingsgeluiden.

• ‘Hand opsteken’ als u het woord wenst of een vraag heeft.

• Gebruik de chatbox voor vragen – deze monitoren wij voor de spreker om te beantwoorden.

• Het gehele congres wordt opgenomen.

• U kunt er uiteraard te allen tijde voor kiezen om zonder camera deel te nemen.

‘Huishoudelijke mededelingen’



Zaterdag 7 november 2020

Congres KNBSB



Welkom
Mark Herbold, Voorzitter KNBSB Bondsbestuur



Het jaar 2020



Enkele kampioenen uit het seizoen 2020

Quick'20

Quick’20

STORKS HOOFDDORP 
PIONIERS

JEKA

Neptunus RCH Pinguins

Een overzicht van alle kampioenen van
het seizoen 2020 vindt u op onze website via: 
www.knbsb.nl/kampioenen-2020/

https://www.knbsb.nl/kampioenen-2020/


Mededelingen

• Voorafgaand aan het Congres heeft op maandag 2 november jl. een Financieel Vragenuur plaatsgevonden.

• 16 deelnemende verenigingen

• De vaststellingen in dit congres hebben reeds via een online stemming plaatsgevonden.

• 76 verenigingen hebben gestemd (63% van de leden).

• Vandaag vindt geen stemming meer plaats.

• Algemene vragen die gesteld zijn, worden tijdens het Congres beantwoord op basis van het onderwerp.



In memoriam

Peter van ‘t Klooster (76) 
22-8-2020

Paul Barts (74)
10-12-2019

Anton Kops (74) 
02-01-2020

Els Smit-ter Meulen (79)
12-01-2020

Hans de Bie (83)
23-01-2020

Ron Voerman (91) 
24-01-2020

Iet Wennekes-Werner (80) 
10-02-2020

Hans Schotel (87) 
30-03-2020

George Andriesse (93) 
21-9- 2020

Cees van Deijzen (90) 
24-10-2020



Agenda KNBSB Najaarscongres 7 november 2020
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda

3. Vaststelling verslag Congres 2 november 2019
4. Ratificering vaststelling KNBSB-jaarrekening 2019

5. Afscheid Commissie van Toezichtleden en aantreden nieuwe commissieleden (mei 2020)

6. Rapportage Commissie van Toezicht over 2020
7. Bondsbestuur: presentatie bestuur over voortgang 2020 en jaarplan 2021

8. Awards uitreikingen
9. Presentatie KNBSB-begroting 2021

10. Vaststelling bondscontributies, vergoedingen en heffingen 2021:

a) Aanpassen bondscontributies (indexering)
b) Aanpassen vergoedingen officials (indexering)

c) Aanpassen administratieve heffingen straf- en beroepszaken
11. Vaststelling KNBSB-begroting 2021

12. Herbenoeming Bondsbestuurslid NTTO Softbal: Petra Arends

13. Voordracht Lid van Verdienste
14. Rondvraag

15. Sluiting



3. Vaststelling verslag Congres 2 november 2019

4. Ratificering vaststelling KNBSB-jaarrekening 2019

Vaststellingen
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Commissie van Toezicht – Afscheid commissieleden

Diana Remmers 

Sjoerd Visser Gijs ten Bosch 



Commissie van Toezicht
Nieuwe commissieleden (mei 2020)

Jan Kuipers 
NTTO - Softbal

Chris Licher
Financiën

Sander van Elst
Verenigingssport



Commissie van Toezicht over 2020

René van der Horst – Lid Commissie van Toezicht



Commissie van Toezicht 2020

VerenigingsSport

Erik Eilering
René van der Horst

Sander van Elst

NTTO

Peter Kwakernaak (HB)
Jan Kuipers (SB)

Financiën 

Chris Licher

Commercie

Jan van Gorkum



Overlegstructuur

• 4x per jaar overleg met Bondsbestuur (maart, april, juni, oktober)

• Aanwezig bij Clusterbijeenkomsten

• Bilateraal overleg met bestuursleden



Terugblik 2020

• VerenigingsSport

▫ direct verenigingscontact vanuit bondsbureau, NOC*NSF lobby rondom 

COVID, inrichting en bijstelling competitie 2020, vertaling PoS naar 
projecten/doelstellingen

• NTTO

▫ Internationale toernooien, Nationale Teams, NOC*NSF lobby COVID, CTO 

en Academy programma’s, budgettair toezicht



Terugblik 2020

• Financiën

▫ Jaarrekening 2019, ontwikkelingen 2020 door COVID, 

begroting 2021

• Commercie

▫ Doelstellingen 2020, partners begripvol, Corona gevolgen, verbreding 
focus (talenten, Honkbal TV, softbal), toernooien 2021 ?, structurele 

samenwerking met partners



Evaluatie

• Overall: Bestuur is in control en slagvaardig.

• Implementatie van Picture of Success vordert.

• Financiën blijven zorgelijk, maar geen verrassingen meer.

• Ondanks COVID-crisis is er een stabiele sponsor situatie.

Vragen of opmerkingen: cvt@knbsb.nl

mailto:cvt@knbsb.nl


Bestuur voortgang 2020 en jaarplan 2021

Petra Arends - Bondsbestuurslid NTTO Softbal



Voortgang 2020

Voortgang 2020

Ondanks de Corona-maatregelen en de gevolgen voor de verenigingen en de KNBSB is er langs de lijn 

van het beleidsplan veel gedaan in 2020:

➢ Verenigingsport: alle activiteiten die rechtstreeks ten dienste staan van de verenigingen

➢ NTTO: alle activiteiten aangaande de nationale teams en talentontwikkeling

➢ Strategisch: onze Picture of Success concreet vertaald in de innovatie van onze 

uitvoeringsorganisatie



Ambitie van de KNBSB

In het kort:
▪ De KNBSB is een actieve sportorganisatie die zich primair richt op het verenigen van mensen in en 

rond de honkbal- en softbalsport.

Dat doet de KNBSB door:
▪ de GEBONDEN EN ONGEBONDEN SPORTERS bij elkaar te brengen in competities, 

toernooivormen,  introductie activiteiten, opleidingstrajecten en andere nieuwe vormen van 
aanbod, die passen en aansluiten bij de behoefte van de sporter en sociaal maatschappelijke 
ontwikkelingen.

▪ de VERENIGINGEN en andere organisaties TE FACILITEREN in hun organisatie van het 
sportaanbod.

▪ het creëren en ACTIVEREN van een geëngageerde COMMUNITY die actief meeleeft en mee 
beleeft met de honkbal- en softbalsport.

Strategie: Picture of Success



▪ De VERENIGINGEN aanmoedigen zichzelf ‘opnieuw uit te vinden’ in een vorm van organisatie die 
het mogelijk maakt om:

▪ GEBONDEN SPORTERS - van ambitieus tot recreatief - te verenigen en
wedstrijden te organiseren in een competitieve vorm,

▪ ONGEBONDEN SPORTERS te verenigen door honkbal en softbal aan te bieden in nieuwe 
(open) wedstrijd en belevingsvormen,

▪ de honkbal- en softbalsport in zetten als bindmiddel voor SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE 
THEMA’S.

Strategie: Picture of Success



“van een actiegerichte organisatie naar een resultaatgerichte organisatie” 

Wat hebben we gedaan:

- PoS vertaald naar Prioriteit-projecten

- 5 Prioriteit-projecten met SMART-doelstellingen

- Rapportagesysteem ten behoeve van de sturing en het toezicht op de activiteiten

Strategisch Proces





Verenigingsport

We zetten in op behoud van kwaliteit en zichtbaarheid van onze sporten en competities, groei van 

leden en versteviging van onze verenigingen.

We doen dit langs de volgende 5 Prioriteit-projecten:

• Vitaliseren verenigingen

• Ledenbehoud & ledenwerving

• Organiseren van attractieve competities

• Zichtbaarheid van de sporten vergroten

• Inkomsten vergroten

Routekaart 2021 +



Gezamenlijke missie!

Leden, Verenigingen en Bond zetten er samen de schouders onder.



Ledenaantallen

Peildatum 1 november 2020

Stand 01-11 Verschil 2019

Senioren 8.402 -81

Junioren 1.794 -61

Aspiranten 2.085 -20

Pupillen 2.178 -12

Beeball 1.083 -72

Recreanten 856 16



Organisatieontwikkeling

Doel: Bondsorganisatie toekomstbestendig en begroting ‘in balans’ 

- een kleinere en wendbare kernorganisatie met minder overhead

- een flexibele schil van partijen en mensen met specifieke kennis en ervaring inzetbaar

- een gezamenlijke inkoop van diensten en producten met collega-bonden

- het gebruikmaken van kennis, expertise en capaciteit van onze community

Routekaart 2021 +



NTTO

Mondiale top-5 positie

Dat doen we met Koninkrijksbrede selecties, we bieden daarmee perspectief voor spelers en speelsters en 

creëren een uithangbord voor onze sporten (Picture of Success).

Routekaart 2021 +



NTTO 

Intensief programma voor de honkbal- en softbalselecties in 2021

Continuïteit in kwaliteit CTO-programma

‘Center of Excellence’: opleidingsinstituut voor spelers en coaches – aansluiten opleidingen verenigingen

Baseball & Softball Science center: data verzamelen, data analyse, inzetten voor verbetering

Zekerheid van de topsportsubsidies van NOC*NSF t/m 2024

Routekaart 2021 +



VS :  Van actiegericht naar resultaatgericht

➢ Focus & gevoel van urgentie op een 5-tal belangrijke projecten.

➢ Ingrijpend traject van organisatieontwikkeling met als doel een toekomstbestendige organisatie en 

balans in de begroting.

Impact op de wijze van uitvoering van bondstaken en de samenwerking met verenigingen. Samen!

NTTO:  Onveranderde ambitie om te streven naar mondiale Top-5 positie. 

➢ Continuïteit in de programma’s t/m 2024.

➢ 2021 vol en bijzonder jaar.

➢ Methodische kennis en expertise vanuit onze Topsport-programma’s beschikbaar en bereikbaar 

maken voor verenigingen, trainers, coaches en sporters.

Samenvattend



Awards

Gerald Smith – Bondsbestuurslid Marketing, Communicatie en 

Commercie



KNBSB Awards 2020

MVP Award en beste slagman:

Victor Draijer van Hoofddorp Pioniers



KNBSB Awards 2020

Homerun King 

Kalian Sams van L&D Amsterdam



KNBSB Awards 2020

Meeste gestolen honken

Roelie Henrique van L&D Amsterdam



KNBSB Awards 2020

Verenigingsofficial van het Jaar

Rein Eikema van BSV Falcons

Hier een fragment uit het filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=YitsbXV0uzw&feature=youtu.be&ab_channel=KNBSB


KNBSB Awards 2020

De Slugger

Erik Eilering van Bedrocks Emmen

Hier een fragment uit het filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=H9kg9XgfACg&feature=youtu.be&ab_channel=KNBSB


KNBSB Awards 2020

Official van het jaar

Huub Nelissen

Hier een fragment uit het filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=GK_n3kPBo_c&feature=youtu.be&ab_channel=KNBSB


KNBSB Awards 2020

Vereniging van het Jaar

HSV Thamen



KNBSB Awards 2020

Wordt vervolgd…

Vanwege coronamaatregelen zijn nog niet alle awards uitgereikt aan de winnaars,
zoals de softbal-awards. Houd daarom de online KNBSB-kanalen goed in de gaten!



KNBSB begroting 2021

Remko de Bie  - Penningmeester Bondsbestuur 



KNBSB-begroting 2021
1.  Vragen en antwoorden Financiële Vragenuur, maandag 2 november 2020

• Korte samenvatting 

2. Toelichting begroting

• Corona impact

• Tekort op 2021 begroting € 63.450

• Voornaamste oorzaken 

• Acties ondernomen/te ondernemen

• Doel

• Risico’s



3. Impact Algemene Reserve

• Gebudgeteerd tekort: € 63.450 / Stand 01-01-2020 € 330.661 (doel € 375.000)

4. Begroting 2022 e.v.

• Begroting volgt organisatieopzet

• Meer projectmatig, deels vaste kosten voor kerntaken, deels variabel voor projecten

• Flexibeler, meer gedetailleerd, transparanter

KNBSB-begroting 2021



• Aanpassen bondscontributies (indexering)

Vaststellingen

Vaststelling bondscontributies, vergoedingen en heffingen 2021

65
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Vaststellingen

Vaststelling bondscontributies, vergoedingen en heffingen 2021

• Aanpassen vergoedingen officials (indexering)

69
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Voor 100%

Tegen 0%



Vaststellingen

Vaststelling bondscontributies, vergoedingen en heffingen 2021

• Aanpassen administratieve heffingen straf- en beroepszaken

Twins heeft tegen de verhoging van de kosten voor strafzaken gestemd en is van mening dat de bond de stemming 
van dit onderwerp van de agenda moet halen en met een beter plan moet komen.

Voor
74%

Tegen
26%

51
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Vaststellingen

Vaststelling bondscontributies, vergoedingen en heffingen 2021

• Aanpassen administratieve heffingen straf- en beroepszaken

Twins heeft tegen de verhoging van de kosten voor strafzaken gestemd en is van mening dat de bond de stemming 

van dit onderwerp van de agenda moet halen en met een beter plan moet komen.
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Vaststellingen

Vaststelling begroting 2021

Voor
84%

Tegen
16%

53
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12. Herbenoeming Bondsbestuurslid NTTO Softbal: Petra Arends

68
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De heer Dieks Bannink is sinds 1995 official scorer honkbal en 
softbal en staat sinds 2001 onafgebroken op de internationale 

lijst.

Hij is sinds enige jaren ook jaarlijks betrokken bij de score-

examens en maakt dan deel uit van de examencommissie

Criteria onderscheidingen binnen de KNBSB
Onderscheiding Lid van Verdienste (speld met logo KNBSB in goud)

Criterium c) Minimaal 25 jaar landelijk (of oud-district) 
wedstrijdofficial (scheidsrechter / scorer), 
waarvan onafgebroken 8 jaar op internationale 
lijst

Toekenning Goedkeuring Congres op voordracht Bondsbestuur

Voordracht Dieks Bannink als Lid van Verdienste



Gefeliciteerd Dieks,

Door het Congres van de KNBSB op 7 november 
2020 benoemd tot Lid van Verdienste KNBSB .

De gouden speld met KNBSB-logo en een mooie 
bos bloemen komt coronaproof jouw kant op!



Rondvraag

Amsterdam Pirates mist de details, plannen en specifieke projectbegroting achter de benoemde projecten.

Daarnaast is de vereniging van mening dat ledenbehoud en ledenwerving het belangrijkste project 
en enige project zou moeten zijn en alle werkzaamheden gericht zouden moeten worden op 'meer mensen 

naar een honkbal- of softbalveld krijgen'.

De vereniging doet een aantal waardevolle suggesties om leden te binden en te werven.

Tenslotte vraagt de vereniging of op basis hiervan de begroting radicaal aan te passen en doet hier een 

voorzet voor.



Dank voor uw deelname!

www.knbsb.nl




