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Verslag Voorjaarscongres KNBSB Congres op woensdag 21 april 2021 
 
Locatie:     Online via Microsoft Teams  
Tijd:     19.00 – 21.00 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:      René van der Horst (Verenigingssport), Erik Eilering (Verenigingssport), Sander 

van der Elst (Verenigingssport), Jan Kuipers (Nationale Teams en 
Talentontwikkeling Softbal), Peter Kwakernaak (Nationale Teams en 
Talentontwikkeling Honkbal), Chris Licher (Financieel),  

 
Aanwezigen Bondsbureau:  Stefaan Eskes, (Algemeen Directeur), Tjerk Smeets (Technisch Directeur), Roy Vink 

(Manager Sportontwikkeling en Competitiezaken), Berry van Driel (commercieel 
manager), Corinne van de Griendt (Accountmanager), Angelique Linschoten 
(Administrateur), Daan de Jong (Marketing en Communicatie), Jolanda van der 
Vloed (officemanager - verslag),  Pascale Trompetter (Operations manager), 
Margo Braakman (Financiën) en Freek van der Kooij (Marketing en 
Communicatie). 

 
Aanwezige verenigingen: Er zijn 55 van de 155 verenigingen (herkenbaar online) aanwezig.  
     Adegeest, AHSV OVVO, BSC Almere, Alphians, Amsterdam Pirates, The Animals, 

Badhoevedorp, Birds, Blue Birds Delft, Blue Hawks, Boekaniers, SHV Boosters, 
Bullfighters, Cardinals Oss, Catch, BSC Cromtigers, Diamonds Amsterdam, DSS, 
DVH, Green Hearts, HSV Gryphons, HCAW, ASC Hilversum Hurricanes, H.S.V. 
Hitmanics, Hoofddorp Pioniers, Houten Dragons, H.S.V. Indians Weert, Kinheim, 
Knickerbockers, Neptunus, Onze Gezellen, Orioles, Portland Poema’s, Quick AHC, 
Quick Amersfoort, Rabbits, Ridderkerk Rowdies, Robur ’58, Rooswijk, Royals, 
Saints, Scimitars, Sparks Haarlem, HSV Spikes, T.I.W. Survivors Diemen, Tex Town 
Tigers, HSV Thamen, THB Softbal, The Harriers, The Hawks Dordrecht, The Herons, 
Twins, Urbunus, Vennep Flyers, Zwijndrecht  

   
 
Overige aanwezigen: Linda Steijger (Commissioner Scorers), Hans Daanen (Commissioner Softbal), Fred 

van Groningen Schinkel (Erelid), Annie Kerkhof (vertrouwenscontactpersoon), 
Carolien Stadhouders (Official, Erelid), Huub Nelissen (Scorer) en Paul Bokern 
(voorzitter Commissie Strafzaken) 

 
Afwezig met berichtgeving:  -- 
 

1. Opening en mededelingen  
(start bij 0:00 uur van de opname - slides 1 t/m 4 van de PowerPoint-presentatie).  

Mark Herbold, voorzitter Bondsbestuur, opent het Congres om 19.00 uur: 
- Geeft aan dat er weer zicht is op de sport!; 
- Maakt melding van het Financieel Vragenuur, waarvoor 7 verenigingen hadden aangemeld maar helaas maar 

3 verenigingen aanwezig zijn geweest; 
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- Vertelt over het digitale stemmingsproces voor dit voorjaarscongres. (47 verenigingen hebben digitaal 
gestemd, vertegenwoordigen 35% van de leden). Ook zijn de stemmen geteld van verenigingen die hun stem 
niet hebben bevestigd door de 2e vertegenwoordiger. Helaas zijn er dit keer minder stemmen dan tijdens het 
najaarscongres van november 2020 uitgebracht; Vandaag vindt geen stemming meer plaats.  

- Vraagt om een minuut stilte voor de mensen die ons ontvallen zijn sinds het najaarscongres van november; 
- Algemene vragen die gesteld zijn, worden tijdens congres beantwoord op basis van het onderwerp of aan 

het eind tijdens de Rondvraag. 
 

2. Vaststelling agenda  
(start bij 5:07 uur van de opname – slide 5 van de PowerPoint-presentatie)  

 
3. Vaststelling verslag Congres 7 november 2020  

(start bij 6:22 uur van de opname – slides 7 en 8 van de PowerPoint-presentatie) 
Uitkomst van de online stemming: 
Stemmen voor  : 44 verenigingen. 
Stemmen tegen  : 0 
Onthouding van stem :  3 verenigingen 
Het verslag van het Congres is hiermee vastgesteld.  
 
4. Vaststelling KNBSB jaarrekening 2020 
 (start bij 7:08 uur van de opname – slides 10 t/m 17 van de PowerPoint-presentatie) 
 
Remko de Bie, Penningmeester Bestuur  
 (start bij 7:08 uur van de opname – slides 10 t/m 14 van de PowerPoint-presentatie) 
De penningmeester van het Bondsbestuur Remko de Bie verzorgt de presentatie van de jaarrekening 2020 en de 
belangrijkste vragen van het financieel vragenuur. 
 
Jaarrekening 2020 
Toelichting wordt gegeven over: 

- Corona / NOW regeling 
- Inkomsten / Uitgaven 
- Behaalde resultaat 2020 en toewijzing van de bestemmingsreserves. 
 

Terugkoppeling financieel vragenuur 
Door HSV Saints – André Ficken was de vraag gesteld waarom de KNBSB het initiatief niet genomen heeft om 
verenigingen te helpen hun financiën draaglijker te maken door de bondskosten niet, of gedeeltelijk te innen 
tijdens de Corona tijd.  
 
Antwoord / uitleg KNBSB:  
Vroeg in 2020 heeft de KNBSB besloten om niet bij voorbaat contributievermindering toe te passen. Indien de 
KNBSB zelf in financiële nood zou komen, zou dat de onderhandelingspositie van de KNBSB bij bijvoorbeeld 
overheidsinstanties niet ten goede komen. Gedurende het jaar heeft de KNBSB met andere bonden en NOC*NSF 
gelobbyd bij de overheid om steunmaatregelen direct bij verenigingen terecht te laten komen, juist om de 
verenigingsstructuur in stand te houden.  Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de TASO-regeling, waar in het 
4e kwartaal ook de bondsafdracht als kostenpost kon worden opgenomen.  
De KNBSB heeft gedurende het jaar via de clusteroverleggen en financiële enquêtes vinger aan de pols gehouden. 
Hieruit bleek de financiële effecten van Corona bij de meeste verenigingen  niet tot hele grote problemen te 
leiden. 
Indien er bij een vereniging toch financiële problemen ontstaan dan is maatwerk altijd mogelijk. Hiervoor kan een 
vereniging direct met de KNBSB contact opnemen via de accountmanager of eventueel via de Commissie van 
Toezicht. Onderdeel van dit maatwerk kan zijn uitstel van betaling en/of inzet van een financiële adviseur.  
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De KNBSB heeft NOW-subsidie aangevraagd en ontvangen. Dit dekt echter maar een beperkt deel van de vaste 
kosten.   
Wij zijn op de hoogte dat enkele grote sportbonden zoals de KNVB, NeVeBo en KNHB een korting op de 
bondsafdracht hebben gegeven. Dit zijn kapitaalkrachtige sportbonden met grote reserves en stabiele externe 
inkomsten en uitzonderingen op de regel.  
 
Door Herons – Ronald van Langen was de vraag gesteld of er inzage gegeven kan worden van de impact van 
COVID19 op de beoogde begroting 2021.  
 
Antwoord / uitleg KNBSB:  
Prognose 2021 (Q1)  
- NTTO => Budget neutraal 
- Verenigingssport  

Begroting 2021: resultaat -/- € 63.450 
Prognose 2021: resultaat € 22.350 
Verschil € 86.000 ontstaan door:  

o Minder personeelskosten 
o Ontvangen subsidie NOC*NSF 
o NOS-deal 

 
Chris Licher, Commissie van Toezicht 
 (start bij 27:20 uur van de opname – slides 15 van de PowerPoint-presentatie) 
Sinds aantreden in de Commissie van Toezicht maandelijks in contact met Remko de Bie en koppelt dit terug aan 
de Commissie van Toezicht. Daarnaast 3x per jaar overleg met Bondsbestuur en Directeur Bondsbureau.  
Begin dit jaar gesprek met accountant gehad en met accountant zaken doorgenomen als administratieve 
organisatie KNBSB, processen, medewerking vanuit bondsbureau en gevraagd naar onregelmatigheden en/of 
fraudezaken. Naar aanleiding van dit gesprek en de bevindingen van Chris, heeft hij een positief advies gegeven 
richting de Commissie van Toezicht. Vanuit deze commissie zijn er enkel een aantal tekstuele suggesties 
voorgedragen voor het bestuursverslag, welke suggesties door het Bestuur zijn opgepakt en verwerkt.  
 
Uitkomst van de online stemming: 
Stemmen voor  : 42 verenigingen (98% gewogen stemmen)  
Stemmen tegen  :  1 vereniging (2% gewogen stemmen) 
Onthouding van stem :  4 verenigingen 
De KNBSB jaarrekening 2020 is hiermee vastgesteld.  
 
5. Update Corona en opstart seizoen  

(start bij 33:34 uur van de opname – slides 19 t/m 23 van de PowerPoint-presentatie)  
Stefaan Eskes, Algemeen Directeur, verzorgt een update rondom Corona, de opstart van het seizoen 2021 en 
vraagt aandacht voor diversiteit & inclusiviteit. 
 
Corona update 

• Corona beïnvloedt ons dagelijks leven én onze leukste bezigheid in teamverband: honkbal en softbal 

• Lobby en campagne in Den Haag om keuzes te beïnvloeden 

• Er is perspectief voor onze sporten en de opstart van het seizoen 

• We volgen het openingsstappenplan van de overheid.  
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Opstart seizoen 2021 
Onder voorbehoud van opstartplan overheid: 

• 29 april – start Hoofdklasse Honkbal 

• 1 mei – start Hoofdklasse Softbal 

• 15/16 mei – start jeugdcompetities 

• Week van 31 mei – start overige competities 
 
Diversiteit & Inclusiviteit 

• Iedereen moet zich welkom voelen binnen de sport 

• Charter Diversiteit ondertekend met 26 Sportbonden 

• Er gaat beleid gemaakt worden op dit thema 

• Britt Vonk – Ambassadeur Inclusieve Sport 
 

 
6. Status en Voortgang Prioriteit Projecten    

(start bij 56:11 uur van de opname – slides 25 t/m 33 van de PowerPoint-presentatie)  
Job van Beekhoven doet verslag namens het Bestuur: 
In het Jaarplan 2021 hebben we een ‘Routekaart 2021 langs 5 prioriteit-projecten’ gepresenteerd. 
Vanuit het bestuur wordt maandelijks kritisch gekeken naar de voortgang van deze projecten, de resultaten die 
geboekt worden en de vervolgstappen op elk afzonderlijk deelproject.  
De Directie heeft in het najaar een dashboard gepresenteerd waarin deze projecten zichtbaar gemaakt zijn. In het 
dashboard staan de milestones en deliverables en wordt voortgang en resultaat op deelprojecten eenvoudig 
zichtbaar gemaakt. Maandelijkse rapportage vanuit de Directie vindt plaats met behulp van het dashboard en ook 
de Commissie van Toezicht wordt elke kwartaal langs deze rapportage geïnformeerd. 
 
Vitaliseren Verenigingen 

• Van “aanbod gericht” naar “vraag gericht” 

• Implementatie Verenigingsmonitor t.b.v. nul-meeting 

• Introductie “bestuurdersplatform” in de zomer 

• Actieve en intensieve communicatie naar verenigingen 

• Delen van “good practices” 

• Maatwerk op specifieke dossiers 

• Inzet SPN netwerk  
NB: Actieve betrokkenheid van veel verenigingen moet beter! 
 
Organiseren van Attractieve Competities 

• 3 pilots van start in 2021: 
o Pupillen 3e klasse 
o Softbal aspiranten 
o Slowpitch gesloten toernooi competitie 

• Opleiding Softbal Pitch Training level 1 van start 

• Top-softbal competities verbeterd 

• Revisie Hoofdklasse 2022 in proces 
Alles in samenspraak én met medewerking van de doelgroepen 
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Ledenbehoud & Ledenwerving 

• Doel 2021: ‘instroom = uitstroom’ 
o  Eerste exitonderzoek afgerond 
o Vanaf deze zomer geautomatiseerd 
o ‘de achterdeur te sluiten’ 

• Veel promotionele acties om leden te werven: 
o Verenigingen zijn in staat leden te werven 
o Baseball5 gebruikt als promotie voor de sport 

 
Zichtbaarheid van de sporten vergroten  
Doel 2024: 250.000 community 

• Nieuwe Honkbal/Softbal website 

• Nieuwe media partnerships 
o Baseball Culture 
o Sport Amerika 
o ESPN 
o NOS 

• Honkbal TV 

• Meer events: elk jaar minimaal 1 EK Honkbal + 1 EK Softbal 
 

Inkomsten vergroten 

• 5 nieuwe Kingdom Team Partners 

• Vernieuwd partnership met Wellink 

• Kenko balls aangesloten voor Baseball5 

• Sponsoring Honkbal TV 

• Sponsoring Softbal Kingdom Teams (team versterkt met o.a. Maxime van Dalen) 
 
Ingekomen vraag van Amsterdam Pirates met betrekking tot dit agendapunt: 
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 zogenaamde Prioriteit Projecten. 
Tijdens het congres wordt gevraagd of met de presentatie van Job e.e.a. afdoende werd beantwoord. Reactie 
Amsterdam Pirates: “wij constateerden dat projecten zonder budget in de begroting stonden. Dat verbaasde ons. 
Kennelijk was dat geld ergens vandaan gekomen. We vinden het goed dat deze projecten lopen, maar vinden ook 
dat het begroot moet worden”.  
Mark Herbold, namens Bestuur: “Zoals we tijdens het najaarscongres hebben aangegeven zijn we hier naartoe 
onderweg. In aanloop naar de begroting 2022 zijn we druk bezig met deze projectbegrotingen en zullen de 
begroting 2022 baseren op deze projectbegrotingen.” 

 
7. Vaststelling aangepast Algemeen Reglement  

(start bij 1:40:28 uur van de opname – slides 35 t/m 37 van de PowerPoint-presentatie)  
 

Met betrekking tot dit agendapunt werd nog een vraag ingediend over de privacy borging.  
- CMSS wordt beheerd door NOC*NSF en heeft een eigen reglement waarin privacy als onderwerp is 

opgenomen; 
- NOC*NSF heeft privacy aspecten afgestemd met Autoriteit Persoonsgegevens 
- Jaarlijks laat NOC*NSF een Data Protection Impact Analysis uitvoeren om de beveiliging te borgen; 
- Vanuit KNBSB hebben 2 medewerkers (case managers) toegang. 
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Uitkomst van de online stemming:  
Stemmen voor  : 44 verenigingen 
Stemmen tegen  : 0 verenigingen  
Onthouding van stem : 3 verenigingen 
Het aangepaste Algemeen Reglement is hiermee vastgesteld 

 
8. Vaststelling aangepast Tucht Reglement  

(start bij 1:42:20 uur van de opname – slides 39 en 40 van de PowerPoint-presentatie)  
 
Uitkomst van de online stemming:  
Stemmen voor  : 44 verenigingen (98% gewogen stemmen) 
Stemmen tegen  : 1 vereniging (2% gewogen stemmen) 
Onthouding van stem : 2 verenigingen 
Het aangepaste Tucht Reglement is hiermee vastgesteld. 
 

9. Rondvraag  
(start bij 1:43:42 uur van de opname – slides 42 t/m 47 van de PowerPoint-presentatie)  

Het Bondsbestuur heeft 2 vragen voorgelegd gekregen: 
 
Scimitars  

1) Scimitars verzoekt de KNBSB om aan de leden van het congres van 21 april 2021 het volgende voor te 
leggen: om zo spoedig mogelijk de interne competitie van de Regionale Baseball Academies niet op 
zaterdag of zondag vast te stellen maar op een doordeweekse dag.  

 
Mark Herbold, namens Bestuur: 
Afgelopen maandag is er met bestuurders van de academies overleg geweest. Tijdens dit overleg is deze vraag 
ook aan de orde geweest: 

- Doordeweekse dag is onhaalbaar (coaches zijn vrijwilligers met betaalde banen en ook voor ouders is het 
niet te doen om doordeweeks de spelers te vervoeren.) 

- Traject over herziening Academie competitie 2022 
- Uitgangspunten:  

o Meer afwisseling 
o Verbinding met verenigingen 

- Ligt primair bij technische managers Academies 
 
Beleid KNBSB: geen ivoren toren, maar verbindingen blijven zoeken en aangaan. Vooral een oproep ook om 
opmerkingen te verzamelen en in te brengen in de klankbordgroepen.  
  

2) Scimitars verzoekt de KNBSB om aan de leden van het congres van 21 april 2021 het volgende voor te 
leggen: het houden van een extra Congres, binnen 3 maanden nadat de Corona maatregelen dat 
toelaten, met als agendapunt: “van ledenverlies via ledenbehoud naar ledenwinst”. 

 
De voorzitter, Guus Verduijn, geeft als extra toelichting tijdens het congres aan zich zorgen te maken over o.a. de 
enorme investering van zo’n 5 jaar intensieve opleiding van jeugdspelers die vervolgens doorstromen naar de 
Hoofdklasse en Overgangsklasse. 
 
Mark Herbold, namens Bestuur: 
Het aangaan van het gesprek is zeker relevant. In de presentatie van Job is ook al aan de orde geweest dat zaken 
MET de verenigingen opgepakt worden. Mark nodigt iedereen uit om vooral input te blijven leveren aan de 
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project groepen, maar vind het geen goed voorstel om daar een heel formeel congres over te gaan houden. Hij 
gelooft niet dat dat de oplossing biedt tot verbeteringen van onze sport.  
 
Ter toelichting worden de statutaire bepalingen voor een extra congres nog gemeld:  
 
Statuten artikel 12 lid 6: 

• “op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 
tenminste 1/10 gedeelte van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering van het Congres kan 
worden uitgebracht”. 

• Dat vraagt op dit moment 1.835 stemmen.  
 
 

10. Sluiting  
(start bij 1:59:07 uur van de opname – slide 48 van de PowerPoint-presentatie) 

Mark sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.  
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Besluitenlijst KNBSB-najaarscongres van 21 april 2021: 
 
1. Het verslag van het Congres van zaterdag 7 november 2020 werd goedgekeurd. 

2. De KNBSB jaarrekening 2020 werd vastgesteld. 

3. Het aangepaste Algemeen Reglement werd vastgesteld. 
4. Het aangepaste Tucht Reglement werd vastgesteld. 
 
 
 


