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Verslag KNBSB-Congres op zaterdag 19 november 2022 
 
Plaats:     Bondsbureau, Kelvinbaan 48, Nieuwegein. 
 
Tijd:     9.30- 12.30 uur 
 
Aanwezigen Bondsbestuur: Mark Herbold (Verenigingssport, voorzitter), Peter van der Aart 

(Verenigingssport), Remko de Bie (Penningmeester), Petra Arends (Nationale 
teams en Talentontwikkeling Softbal), Job van Beekhoven (Nationale teams en 
Talentontwikkeling Honkbal) en Gerald Smith (Marketing, Communicatie en 
Commercie) 

Aanwezigen Commissie van 
Toezicht:      Jan Kuipers (voorzitter, Nationale Teams en Talentontwikkeling Softbal), Chris 

Licher (Financieel), Jan van Gorkum (Marketing, Communicatie en Commercie), 
Ilse Kaandorp (Verenigingssport), Sander van der Elst (Verenigingssport)  

 
Aanwezigen Bondsbureau:  Stefaan Eskes, (algemeen directeur), Peter Kwakernaak (Technisch Directeur a.i.), 

Roy Vink (Manager Sportontwikkeling en Competitiezaken), Angelique Linschoten 
(Administrateur), Jolanda van der Vloed (Coördinator & backoffice commercie), 
Corinne van der Griendt (Medewerker sportontwikkeling en Verenigingsadviseur), 
Jolien Storsbergen (communicatie) en Jason Houtkamp (Operationeel manager 
NTTO). 

 
Aanwezige verenigingen: Er zijn 28 van de 155 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: Ferenc Jongejan (genodigde), Hans Daanen (Commissioner Softbal), Andre Prins 

(Erelid), Willem Boertjes (genodigde), Danny Rombley (Genodigde), Martijn 
Nijhoff (genodigde), Akio Hirata (genodigde), dhr. Franken (notulist)  

 
Afwezig met berichtgeving: Linda Steijger (Commissioner Scorers), HSV Thamen, 
 

 
1. Opening en mededelingen 

Mark Herbold, voorzitter, opent de vergadering om 9.30 uur en heet alle aanwezigen van harte welkom. Vandaag 
is de eerste fysieke bijeenkomst na de coronaperiode. Tijdens corona waren er veel beperkingen, maar het 
afgelopen jaar is weer een normaal seizoen geweest. Toch zijn er zorgen door de oplopende inflatie, de 
oplopende energiekosten en signalen over een recessie. Er is geen sprake van een onbezorgde toekomst en alle 
zeilen moeten bijgezet worden. Dat kan alleen wanneer we samenwerken. Tussen verenigingen onderling en met 
het bondsbureau. De voorzitter spreekt de hoop uit dat met elkaar stappen voorwaarts gezet kunnen worden. Tot 
slot noemt de voorzitter het personeelsperspectief een grote uitdaging waar het Bestuur voor staat.  
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2. Vaststelling agenda 
Er is een financieel vragenuur geweest. Daarvoor hebben zeven verenigingen zich aangemeld. Twee verenigingen 
hebben vragen gesteld en alle vragen zijn naar tevredenheid toelicht. Er is een vraag terecht gekomen in de 
spambox, maar deze wordt nog beantwoord.  Enkele e-mails met vragen voor de rondvraag die pas gisteravond 
laat binnenkwamen zullen na vandaag worden beantwoord.  
 
De voorzitter vraagt een moment van stilte om de overledenen te herdenken. 
 
Na het congres vindt de uitreiking van de awards plaats.  
 
De agenda wordt doorgenomen en vanuit de zaal zijn geen aanpassingen of wijzigingen. 
 

3. Vaststelling verslag Congres 20 april 2022 
Tekstueel: 
Er zijn geen opmerkingen of aanvullingen. Het verslag is vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 
De vraag was of het mogelijk is het congres via een livestream te kunnen volgen. De voorzitter geeft aan dat de 
kosten daarvoor zo hoog zijn dat gekozen is om alleen fysiek op locatie bij elkaar te komen. 
 

4. Presentatie Commissie van Toezicht over 2022 
Jan Kuipers verzorgt de presentatie van de Commissie van Toezicht en geeft aan dat het voor velen een bewogen 
jaar is geweest.  
De commissie bestaat uit Erik Eilering (Verenigingssport), Sander van Elst (Verenigingssport),  Ilse Kaandorp 
(Verenigingssport), Chris Licher (Financiën), Jan van Gorkum (Commercie & Nationale Teams en 
Talentontwikkeling Honkbal) en Jan Kuipers (Voorzitter & Nationale Teams en Talentontwikkeling Softbal). 
 
De Commissie van Toezicht is sparringpartner voor het bondsbestuur op basis van expertise en op basis wat 
commissieleden aan signalen opvangen (voelsprieten).   
Het toezicht, namens de verenigingen, vindt plaats door een-op-een gesprekken en daarnaast door drie keer per 
jaar met het bondsbestuur te overleggen. Daarnaast is toezicht ook mogelijk via de clusterbijeenkomsten. Tot slot 
komt de Commissie van Toezicht zelf vier tot vijf keer per jaar bij elkaar.  
 
In september van het afgelopen jaar zijn er overschrijdingen van budgetten gemeld. Het signaal van 
overschrijding van de budgetten is te laat afgegeven. Het financiële proces zal strakker bestuurd moeten worden, 
onder andere door vaker controlemomenten in te bouwen.  Dat is zeker nodig voor het budget 2023. Het budget 
voor de nationale teams kent nu nog onzekerheden.  Nog niet alle locaties en data van toernooien zijn in detail 
bekend, hetgeen invloed heeft op de kosten. Zodra hier meer zekerheid over is, zal dit in de begroting verwerkt 
worden. De inzet van Peter Kwakernaak als ad interim TD eindigt op 1 april 2023.    
 
De voorzitter vult aan dat scherpte, transparantie en creativiteit voor de Commissie van Toezicht van groot 
belang is. De commissie houdt het bestuur ook scherp.  Het bestuur legt verantwoording af aan de commissie van 
toezicht. Dat helpt om de koers vast te houden.  
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5. Voortgang 2022 en jaarplan 2023 
Stefaan Eskes gaat in op de voortgang 2022 en geeft aan dat de financiën in de context van de maatschappelijke 
ontwikkelingen geplaatst moeten worden. Het coronatijdperk ligt achter ons en we kennen een onzekere start 
van het seizoen. Er zijn thema’s bijgekomen als onderdeel van een groter geheel.  
 
Maatschappelijke thema’s van het afgelopen jaar zijn: 

- Inclusiviteit, 
- Diversiteit, 
- Verbeteren sportklimaat en  
- Niet roken. 

Deze thema’s zijn van invloed op het beleid en de uitvoering. Daarnaast zal het gedrag een belangrijke plaats 
krijgen door het vragen naar een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag). Vanuit de overheid zal hier meer 
aandacht voor komen en wij moeten hierin onze rol nemen. 
 
Binnen de maatschappelijke context benoemen we ook de situatie in Oekraïne die van invloed is op onder andere 
de energiekosten 
 
Er zijn dit jaar vijf citytours georganiseerd op pleinen in enkele grote steden, waarmee de sport onder de 
aandacht is gebracht.  
Gedurende acht dagen is de Honkbalweek Haarlem met succes georganiseerd. 
 
De ledenaantallen in 2022 laten een daling zien vergeleken met 2021. Er is sprake van een daling van 243 leden. 
Dit is de stand van 1 november 2022. De organisatie is ingekrompen door het wegvallen van twee medewerkers. 
Ook de komst en het vertrek van de technisch directeur heeft invloed. De diensten en de service blijven echter op 
peil. De ledenwerving en ledenbehoud heeft veel aandacht gehad. In december 2022 worden daarover nog twee 
bijeenkomsten gehouden. De daling van het aantal leden is niet nieuw. Sinds begin 2021 is steeds sprake geweest 
van een stijging, maar nu is een daling ingezet en daar moeten we op handelen.  
Vanuit de data zien we trends. Zo is er sprake van stabiliteit bij de grotere verenigingen, maar sprake van een 
daling bij de kleinere verenigingen. Beleid maken bij kleine verenigingen is moeilijker. Daar zit dan ook grote zorg. 
Het gaat daarbij om 39 verenigingen.  
 
Tijdens seizoen 2022 veel zichtbaarheid van de sport. Ter illustratie de cijfers van de Holland Series in 2022; Er 
was  veel aandacht hiervoor. Live streams zijn bekeken door 11.014 kijkers, de samenvattingen door 31.901 
kijkers.  Het bereik op social media laat 34.030  accounts zien en tot slot zijn er 149 (PR) berichten geweest met 
een bereik van totaal 88.000 lezers. Dat vertegenwoordigt een advertentiewaarde van € 196.000,-.  
Tot slot wordt er gewerkt aan een nieuwe competitieopzet. 
 
Peter Kwakernaak gaat in op de NTTO-voortgang 2022: 
 
Softbal: 

- In juni won Team Kingdom of the Netherlands het EK softbal in Spanje, 
- Het Koninkrijksteam U-22 pakte  brons op het EK in Tsjechië.  
- Tenslotte veroverde Oranje  brons op het EK U-15 in Enschede.  

Honkbal 
- Het Koninkrijksteam wint de finale van de Honkbalweek Haarlem van Team Curaçao.  
- U-23 TeamNL sluit het WK af in Taiwan met een historisch hoge achtste plaats. 
- Jong Oranje ofwel U-18 verliest de EK-finale van Spanje, nadat de finale in de vierde inning werd afgelast 

vanwege aanhoudende regen. De finaleplek gaf wel recht op deelname aan het WK. 
- Op dit WK in Florida wordt U-18 vijfde, ook dat is een unieke, geweldige prestatie 
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- Het Koninkrijksteam U-12 wint een bronzen medaille op het EK door winst op Italië. 
 
Enkele organisatorische wijzigingen worden toegelicht. Er worden  twee profcontracten bij MLB clubs getekend. 
Eentje is Connor Prins die naar de Seattle Mariners gaat. Het andere contract wordt in januari getekend.  
 
Er is vanuit Talent TeamNL veel uitstroom naar College en doorstroom naar de hoofdklasse geweest. Op dit 
moment zitten er 35 talenten in het programma.  
 
NTTO-programmering voor 2023 
De World Baseball Classic is het meest prestigieuze honkbaltoernooi ter wereld. Dit toernooi waar profs aan 
deelnemen wordt gespeeld in maart 2023 op vier locaties in de wereld en in vier poules. Nederland begint zijn 
poulewedstrijden in Taiwan. Tegenstanders zijn Cuba, Chinese Taipei, Italië en Panama. De nummers 1 en 2 in de 
poule gaan door naar de kwart finales in Japan. Daarna worden de halve finales en de finale gespeeld in Miami.  
 
Verder zijn er in het honkbalprogramma een EK voor U12, een EK voor U15 als qualifier voor de WK, het U23 EK in 
september en het EK voor het A-Team eind september in Tsjechië. De andere locaties zijn nog niet bekend.  
 
Het softbalprogramma bestaat uit het U18 EK dat recht geeft op deelname aan het WK bij bereiken van de finale. 
Verder is de poulefase van het WK softbal voor de A-selectie, die leidt tot kwalificatie voor de finaleronde van 
acht teams in 2024.  
 
Opleiding en delen van kennis 
Er komen verschillende video’s online voor verenigingen en trainers. Voor de fysieke opleidingen te weten de TC4 
opleiding is er voldoende belangstelling inclusief twee deelnemers vanuit de Antillen. De  academies gebruiken de 
programma’s van TTNL steeds meer. Alle opleidingsmiddelen zijn van ons en voor ons allemaal. 
 
Data-analyse 
Steeds meer wordt gebruikgemaakt van analyse van data in opleidingen en bij wedstrijdstrategie op hoog niveau. 
Hiervoor wordt een video getoond. Data analyse wordt verwerkt in de TTNL en Academy programma’s om deze 
naar een hoger niveau te tillen.  
 
Jaarplan 2023 
Het jaarplan 2023 heeft een andere vorm gekregen. In plaats van een tekstueel plan is gekozen voor een 
presentatie. Er spelen veel thema’s, die eerder genoemd zijn en met name de samenwerking met organisaties en 
instanties buiten de sportsector wordt belangrijk in het behalen van onze doelstellingen. Onderwijs is van groot 
belang voor de sportwereld. Daarnaast is preventie en gezondheidszorg belangrijk. Allemaal thema’s die zijn 
ingebed in het jaarplan.  
 
Het jaarplan 2023 is in lijn met het Sportakkoord II en de sportagenda van NOC*NSF. Het Sportakkoord II is een 
verbreding en verdieping van Sportakkoord I.  Voor Sportakkoord II zijn meer middelen en geld beschikbaar 
vanuit de overheid. Het KNBSB Beleidsplan 2024; Picture of Success 2024, heeft een goede verbinding heeft met 
de sportagenda van NOC*NSF.  
Het jaarplan bevat ook een onderdeel Topsport 2024 en Olympische Spelen 2028.  
 
De thema’s uit het jaarplan 2023 zijn: 

- Intensieve en effectieve samenwerking binnen en buiten de sportsector, 
- Vitaliseren van verenigingen voor vrijwilligers en professionals, 
- Ledenbehoud en Ledenwerving (passend aanbod en nieuw bindingsmodel). Dit is versneld door Corona, 

wat leidde tot een andere manier van sporten. De vraag is of een ander ledenmodel nodig is. 
Terugkoppeling vanuit de verenigingen wordt meegenomen.  

- Koninkrijksbreed opleiden en presteren, 
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- Zichtbaarheid van de sport vergroten en 
- Innoveren (technologie en data). Daarbij heeft kennis ontwikkelen en gebruiken aandacht.  

 
De uitdagingen voor 2023 zijn onder andere: 

- Personeel (bezetting, ziekte en verloop), 
- Vitaliteit van verenigingen (betrokkenheid en beleid), 
- Ledenaantallen. Dit heeft in het bestuur een hoge prioriteit, 
- Financiën. De kosten gaan omhoog en er komt niet zomaar geld bij.  

De voorzitter roept iedereen op dat deze plannen alleen gerealiseerd kunnen worden als iedereen hier aan 
bijdraagt.  

 
6. Financieel: voortgang 2022 en begroting 2023 

Penningmeester Remko de Bie geeft aan dat afgelopen maandag de door de verenigingen gestelde vragen zijn 
behandeld.  
 
Dit jaar kent een negatief resultaat. Dit wordt veroorzaakt door lagere inkomsten; de personeelskosten zijn hoger 
door een langdurig zieke. Ondanks verzekeringen is er sprake van een eigen risico.  De kantoorkosten zijn hoger 
door IT-investeringen. Op het gebied van sportparticipatie is sprake van een meevaller.  
Voor eind 2022 wordt een negatief resultaat verwacht van € 60.000,-. 
 
Marketing voor honk- en softbal is lastig en daarvoor worden lagere inkomsten verwacht.  Voor de internationale 
teams zijn de kosten hoger. De prognose wordt eerder gemaakt op een moment dat de definitieve kosten nog 
niet bekend zijn. Inflatie is een oorzaak van de hogere kosten.  
Naast inflatie speelt de teruglopende economie en de langdurige zieke een rol in de kostenontwikkeling.  
Vanaf volgend jaar zal er vaker tussentijds overleg zijn met het bestuur over de financiën.  Daar is nu meer 
capaciteit voor omdat er nu een financial controller is voor vijf dagen per week in plaats van twee dagen per 
week. 
 
Toelichting 2023. 

- Verenigingssport. Hier wordt een break-even resultaat verwacht. Het inflatie percentage wordt niet 
volledig doorbelast aan de verenigingen.  

- Daling salariskosten waarbij opgemerkt wordt dat de zieke medewerker hierin wel een financieel risico 
laat zien.  

- De hogere inflatie wordt in de kosten meegenomen.  
- Er wordt meer uitgegeven aan prioriteitsprojecten. 
- Het mes is gezet in de kosten voor communicatie en promotie. Als de financiële situatie beter wordt, dan 

kan dat bijgesteld worden. 
- NTTO laat een licht positieve begroting zien.  
- Voor de World Baseball Classic zijn de inkomsten nog niet meegenomen. 

 
Het doel is naar een flexibelere begroting te gaan.  
 



 
 

Verslag KNBSB congres – zaterdag 19 november 2022    6 

 
 

 
In  het voorjaarscongres in april zal bij het vaststellen van de jaarrekening 2022 voorgesteld worden om de € 
60.000 negatief resultaat te dekken vanuit de bestemmingsreserves reorganisatiekosten, ziektekosten en 
automatiseringskosten. De algemene reserve blijft daarmee op € 345.878,-, waarmee we voldoen aan het 
uitgangspunt dat 50% van de vaste loonkosten in de algemene reserve gedekt wordt. 
 
Vereniging HCAW vraagt wat de verenigingen merken van de bezuinigingen op communicatie. 
Stefaan Eskes geeft aan dat het effect voor de verenigingen zo beperkt mogelijk gehouden wordt.  Het aspect 
zichtbaarheid van de sport door marketing wordt wel negatief geraakt. 
 
Yvonne Campfens (Kinheim) merkt op dat er veel uitdagingen zijn en dat er sprake is van een risicovolle 
begroting. De balans tussen de zorgwekkende situatie en maatregelen wordt gemist.  
De voorzitter begrijpt de zorgen en geeft aan dat bezuiniging op communicatie onderdeel is van de maatregelen. 
Ook de sponsoring is behoudender begroot dan vorige jaren. De Classic in maart kunnen tot meer sponsoren 
leiden, de gesprekken daarover lopen. De startgelden zitten nog niet in de begroting en conservatieve 
uitgangspunten bij de begroting kunnen de zorgen wegnemen. In de loop van het komende jaar komt meer 
informatie over de financiën.   
Yvonne Campfens reageert daarop dat de zorg daarmee structureel nog niet weg is en dat de kraan dicht moet 
om te blijven bestaan. 
 
De voorzitter reageert dat het ledenaantal is afgenomen. Het beleid op ledenbehoud en ledenwerving heeft 
eerder geleid tot groei. Dat er nu weer sprake is van een daling is zeker reden tot zorg. Er kan niet bezuinigd 
worden op activiteiten voor ledenbehoud en ledenwerving. De verenigingen hebben een belangrijke rol hierin en 
het bestuur ondersteunt.  Bij enkele verenigingen loopt de ledenwerving goed. Bij andere verenigingen wordt 
gesproken over de aanpak van de ledenwerving en het ledenbehoud.  
 
Gregor Rossen (Amsterdam Capitals) vraagt of er gekeken wordt naar eventuele structurele oorzaken van het 
ziekteverzuim. 
De voorzitter antwoordt bevestigend en geeft aan dat er als werkgever een verplichting is dit te doen. Er is bij het 
huidige ziektegeval geen relatie met werkomstandigheden of sport. Vervanging is door de situatie op de 
arbeidsmarkt op dit moment erg moeilijk. Een voorbeeld daarvan is de situatie met een office manager, waar na 
een periode van drie maanden afscheid van elkaar genomen is. Het zoeken naar vervanging loopt inmiddels 
alweer drie maanden.  
 
Leo Kerkhof (The Red Caps) stelt een vraag over de NTTO-begroting (pagina 1) waar inkomsten staan van          € 
330.000,- (WBC) 
Remko de Bie antwoordt dat aan de kostenkant eveneens deze € 330.000,- zijn opgenomen. De inkomsten zijn 
wel meegenomen, maar nu al is bekend dat er ook kosten tegenover staan. 
De voorzitter reageert met de opmerking dat dit lijkt op een boekhoudkundige truc. Echter, door aan de 
inkomstenkant en de uitgavenkant hetzelfde bedrag op te nemen, staat dit punt wel in de begroting. Dat is ook 
een verplichting richting NOC*NSF.   
 
Martin van Drunen (HBSV Urbanus) stelt een vraag over tegenvallers destijds in 2017 met betrekking tot 
verzekeringen van spelers. Wordt daar nu wel rekening mee gehouden? 
De voorzitter geeft aan dat daar rekening mee gehouden wordt. We hebben geleerd van de situatie in 2017. De 
technisch directeur is verantwoordelijk dit te managen. De werkwijze met betrekking tot de verzekeringen wordt 
toegelicht. Van groot belang is dat de regels bekend zijn over welke instantie in welke situatie de 
verzekeringsgelden voor zijn rekening neemt. Er is nu een standaard werkwijze ingevoerd om issues hiermee te 
voorkomen. 
 
John Bening (HSV Cheetahs) heeft een vraag over het recreatief spelen van competities buiten de bond om.  
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De voorzitter geeft aan dat dit een zorgpunt is en dat het bestuur daar alert op is.  
 
In Zuid-Holland gaan 3 verenigingen naast de reguliere competitiewedstrijden een “boosterserie” (2e klasse) 
spelen op woensdagavonden waarvoor ook startende scheidsrechters worden uitgenodigd. Dit zijn allen leden 
van verenigingen en van de KNBSB. Het bestuur juicht dit initiatief toe.  
 
Matthieu Andriessen (Green Hearts) stelt een vraag over het percentage van de inflatiecorrectie. Waarom is voor 
7,5% gekozen? 
Remko de Bie geeft aan dat de consumenten prijsindexatie normaal doorberekend wordt aan alle leden. Bij het 
opstellen van de begroting was dit percentage nog niet bekend. De correctie is een aanname geweest.  
De voorzitter vult aan dat 14,2% correctie te veel is om door te belasten en dat daarom een lager percentage is 
genomen. 
 
Yvonne van Hest (HSV Gryphons) vraagt of door het bestuur ook naar subsidiekansen gekeken wordt. 
De voorzitter meldt dat actief gewerkt wordt aan het krijgen van subsidies. De overheid denkt hierin ook mee. 
Het Sportakkoord II leidt tot de inzet van veel gelden vanuit de overheid. 
Peter van Aart vult aan dat er nog veel geld blijft liggen. In Haarlem is anderhalf tot twee ton onbenut gebleven. 
Er zijn geen aanvragen vanuit honkbal en softbal. Verenigingen kunnen ook lokaal subsidies aanvragen.  
De voorzitter geeft aan dat voorbeelden voor lokale subsidies in de clusterbijeenkomsten worden gedeeld. Ook 
op social media pagina’s is er regelmatig informatie beschikbaar. Het sport bestuurdersplatform is een sport 
overstijgend platform.  
Roy Vink zegt dat in bijna alle gemeenten het sportakkoord is afgesloten en dat er lokale adviseurs sport zijn 
aangesteld. 
 

7. Vaststelling contributie en heffingen 2023  
De voorzitter gaat over tot het in stemming brengen van de aanpassing van de contributie, de aanpassing van 
vergoedingen voor officials en de aanpassing van administratieve heffingen van straf- en beroepszaken. 
 
Aanpassing van de contributie.  
Aangenomen. 
 
Aanpassing van vergoedingen voor officials. 
Aangenomen. 
 
Aanpassing van administratieve heffingen van straf- en beroepszaken. 
Aangenomen. 
 

8. Vaststelling begroting en jaarplan  
De voorzitter gaat over tot stemming. 
De begroting 2023 en het jaarplan zijn aangenomen. 

 
9. Voorstellen 

 
a) Herbenoeming bestuursleden Job van Beekhoven en Remko de Bie.  
De voorzitter gaat over tot stemming. De herbenoeming van beide heren is akkoord. 

 
b) Voordracht Lid van Verdienste 
De voorzitter vraagt de vergadering akkoord te gaan met de benoeming van Willem Broertjes tot lid van 
verdienste. De vergadering gaat hier bij acclamatie mee akkoord. 
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De voorzitter vraagt de heer Broertjes naar voren te komen en overhandigt de speld en bloemen aan de 
heer Broertjes. De voorzitter noemt de heer Broertjes een icoon voor de bond en voor de 
scheidsrechters.  
De heer Broertjes bedankt de vergadering en maakt van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat het 
water bij de scheidsrechters aan de lippen staat en doet een oproep aan alle verenigingen om leden te 
stimuleren om het pad van scheidsrechter op te gaan.  

  
De voorzitter merkt op dat in de begroting budget opgenomen is voor het beleid rondom officials.  
Uit de zaal komt de vraag hoe de situatie met betrekking tot het aantal officials en scheidsrechters het komende 
jaar eruit gaat zien. 
De voorzitter noemt dit een zorgwekkende situatie en geeft het woord aan Jason Houtkamp.  
Jason Houtkamp licht toe dat er gewerkt wordt aan de uitvoering van het beleid voor officials en scheidsrechters.  
De voorzitter vult aan dat dit niet in één seizoen is op te lossen.  
 
Hans Daanen (Commissioner Softbal KNBSB) is van mening dat dit probleem aangepakt moet worden. Het aantal 
officials is te laag. De schatting is dat er de helft is van het aantal dat nodig is. De vereniging coördinatoren zijn 
aan de slag.   Aan de verenigingen de oproep deze mensen te ondersteunen of alsnog aan te stellen. De kwaliteit 
en kwantiteit is niet in balans. 
 
Frank Mooijman (HCAW) is blij met de bijdrage van Hans Daanen. Scheidsrechters zijn altijd welkom bij 
trainingen. Respect voor de scheidsrechters is van belang, maar respect voor de spelers mag niet vergeten 
worden.  
De voorzitter onderschrijft deze mening. Zorg er voor dat spelers en scheidsrechters elkaar kennen. Dit is een 
goede activiteit voor de wintermaanden.  

 
10. Rondvraag 

Yvonne Campfens (Kinheim) heeft de volgende vragen ingediend voor de rondvraag: 
- We maken ons zorgen over de uitholling van de honk- en softbalsport in Nederland.  
- Wat kunnen we met elkaar meer/anders doen om deze ontwikkeling te keren? Bijvoorbeeld zo goed 

mogelijk gebruikmaken van de samenwerkingsvormen die ons ter beschikking staan. 
- Waar moeten we met elkaar mee ophouden, wat moeten we anders doen?  
- In dit kader stellen we de academies in de huidige vorm ter discussie. 

 
De voorzitter stelt de vraag wat er verstaan moet worden onder wat anders moet.  
Jurgen Balk (Kinheim) geeft aan dat de vereniging Kinheim veel spelers heeft zien vertrekken naar de academie de 
afgelopen jaren. Spelers zijn daardoor niet veel meer aanwezig bij hun eigen vereniging, wat veel effect heeft op 
de spelers die wel bij de vereniging achterblijven en daardoor op aspirant leeftijd het spelen minder leuk gaan 
vinden of zelfs stoppen met spelen. Dat is een slechte ontwikkeling en daar laten we als bond en verenigingen 
wat liggen om juist deze spelers aan boord te houden.  
 
Job van Beekhoven neemt de uitnodiging om in gesprek te gaan over dit onderwerp graag aan. De academies 
leveren ook veel op, maar erkend wordt dat de basis over het algemeen te smal is.  
Yvonne Campfens (Kinheim) hoort enorme ambities, maar de basis is niet breed genoeg. Maar topsport en 
breedtesport moet in samenhang bekeken worden.  
Job van Beekhoven geeft aan dat hier het afgelopen jaar te weinig aan gedaan is en geeft nogmaals aan het 
gesprek te willen aangaan.  
Gregor Rossen (Amsterdam Capitals) sluit zich aan bij Yvonne Campfens en geeft aan dat vertrek naar de 
academie zorgt voor uitholling van de vereniging. 
 
Krista van Meijgaarden (Blue Birds) merkt op dat er breder gekeken moet worden dan alleen honkbal, want dit 
speelt ook bij softbal. Private initiatieven spelen hier ook een rol. Deze ontwikkelingen hollen de verenigingen uit.  
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De voorzitter geeft aan dat private initiatieven moeilijk grijpbaar zijn. Dat ontslaat de bond niet om hier mee aan 
de slag te gaan.  
 
Uit de zaal wordt de vraag gesteld over een van de verenigingen in het zuiden van het land die geen academie 
heeft. Hoe verhoudt breedtesport zich tot topsport in het algemeen? Zonder breedtesport geen topsport.  
Het erelid, de heer André Prins geeft aan graag betrokken te willen worden bij de gesprekken over dit onderwerp.  
Uit de zaal wordt gereageerd dat alles start met het vertrouwen bij verenigingen in de academies.  
De voorzitter geeft aan dat een brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp nuttig is. Het bestuur staat 
hiervoor open en zal dit organiseren. Doel is dan wel dat er een opbouwende discussie gaat ontstaan. 
 
Aubrey Martina (Euro Stars) reageert ernstig teleurgesteld op de eerdere opmerkingen van de voorzitter over de 
competities die door niet-leden georganiseerd worden. De heer Martina geeft aan de vergadering te willen 
verlaten.  
De voorzitter biedt zijn excuses aan voor de gemaakte opmerking. Het is niet de bedoeling geweest om deze 
groep specifiek aan te spreken.  
Uit de zaal wordt toegevoegd dat toernooien met niet-leden hebben geleid tot extra inkomsten voor de 
verenigingen. Vanuit de zaal komt van meerdere kanten bijval voor de heer Martina.  
De voorzitter geeft nogmaals aan de eerdere opmerking te betreuren en nodigt de heer Martina uit om de 
vergadering niet te verlaten. De heer Martina reageert hier positief op. 
 
Tanya Faro (The Hawks Dordrecht) vraagt of het mogelijk is de bondscontributie in kleinere perioden dan een jaar 
te voldoen.  
Corinne van der Griendt (Medewerker sportontwikkeling en Verenigingsadviseur) merkt op dat het aanpassen 
van het bindingsmodel bekeken wordt. Op 7 december kan bij een online-bijeenkomst aangesloten worden. Deze 
bijeenkomst gaat over de ontwikkeling van een ander bindingsmodel.  
Martin van Drunen (HBSV Urbanus) geeft aan dat een dubbel lidmaatschap een doorn in het oog is, als voorbeeld 
wordt het lidmaatschap van honkbal en softbal genoemd binnen een vereniging. 
Uit de zaal wordt nog opgemerkt dat er voor het dubbel lidmaatschap onderscheid gemaakt wordt tussen 
mannen en vrouwen.  
De voorzitter herhaalt de oproep om 7 december aan te sluiten.  
 

11. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 12.24 uur. 
 

Besluitenlijst KNBSB-Congres van 19 november 2022: 
1. Het verslag van het Congres van 20 april 2022 werd goedgekeurd. 

2. Begroting 2023 is vastgesteld. 

3. Aanpassing van de contributie is vastgesteld. 

4. Aanpassing van vergoedingen voor officials is vastgesteld. 

5. Aanpassing van administratieve heffingen van straf- en beroepszaken is vastgesteld. 

6. Benoeming lid van verdienste akkoord. 

7. Herbenoeming Job van Beekhoven en Remko de Bie akkoord. 

Actiepuntenlijst KNBSB-Congres van 2 november 2019 
1. Organiseren brede maatschappelijke discussie over de rol van de academie 
 


