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Verslag Najaarscongres KNBSB Congres op zaterdag 7 november 20209 
 
Locatie:     Online via Microsoft Teams  
Tijd:     10.00 – 12.00 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), Chris Licher (Financieel),  

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

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

 
Aanwezige verenigingen: Er zijn 44 van de 155 verenigingen aanwezig.  
     Alcmaria Victrix, All-in, Amsterdam Pirates, Badhoevedorp, Bedrocks Emmen, Blue 

Birds, Blue Hawks, Boekaniers, Caribe, Catch, Cromtigers, De Panters, Falcons, 
Gryphons, HCAW, Hilversum Hurricanes, Hoofddorp Pioniers, Houten Dragons, 
Indians Weert, Kinheim, Knickerbockers, Neptunus, Nieuwegein Diamonds, Onze 
Gezellen, Pioneers, Portland Poema’s, Quick Amsterdam, Rabbits Baseball 
Academy, RCH-Pinguins, Ridderkerk Rowdies, Robur ’58, Rooswijk,SHV Boosters, 
Tex Town Tigers, Thamen, The Bears, The Hawks, The Herons, TIW Survivors., 
Twins Oosterhout, Urbanus, Vennep Flyers, ZBSV Birds en Zwijndrecht 

 
Overige aanwezigen: Hans Daanen (Commissioner Softbal), Feike Drost (Reglementscommissie), Fred 

van Groningen Schinkel (Erelid), Annie Kerkhof (vertrouwenscontactpersoon), 
Bert Loggen (Erelid), Huub Nelissen (Scorer), Patrick Reus (Official) en Linda 
Steijger (Commissioner Scorers).   

 
Afwezig met berichtgeving: Jan van Gorkum (CvT-lid Commercie) 
 Verenigingen: HSV Phoenix  
 

1. Opening en mededelingen  
(start bij 0:00 uur van de opname - slides 1 t/m 7 van de PowerPoint-presentatie).  

Mark Herbold, voorzitter Bondsbestuur, opent het Congres om 10.00 uur: 
- Geeft een korte terugblik op het jaar 2020 tot nu toe; 
- Staat stil bij een aantal kampioenen uit het seizoen en het afzien van een kampioenen i.vm. Covid; 
- Vraagt om een minuut stilte voor de mensen die ons ontvallen zijn afgelopen jaar; 
- Vertelt over het digitale stemmingsproces dit jaar. (76 verenigingen hebben digitaal gestemd, 

vertegenwoordigen 63% van de leden); 
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2. Vaststelling agenda  
(start bij 11:54 uur van de opname – slide 8 van de PowerPoint-presentatie)  

 
3. Vaststelling verslag Congres 2 november 2019  

(start bij 13:35 uur van de opname – slide 9 van de PowerPoint-presentatie) 
Uitkomst van de online stemming: 
Stemmen voor: 69 verenigingen, 10.703 stemmen 
Stemmen tegen: 0 
Onthouding van stem: 7 verenigingen, 792 stemmen 
Het verslag van het Congres is hiermee vastgesteld.  
 
4. Ratificering vaststelling KNBSB jaarrekening 2019   
Uitkomst van de online stemming: 
Stemmen voor: 71 verenigingen, 11.079 stemmen 
Stemmen tegen: 1 vereniging, 96 stemmen 
Onthouding van stem: 4 verenigingen, 320 stemmen 
De vaststelling van de KNBSB jaarrekening 2019 is hiermee geratificeerd. 
 
5. Afscheid Commissie van Toezichtleden en aantreden nieuwe commissieleden (mei 2020)  

(start bij 14:08 uur van de opname – slide 10 en 11 van de PowerPoint-presentatie)  
Mark Herbold bedankt de vertrokken Commissie van Toezichtleden: 
- Diana Remmers (NTTO Softbal) 
- Sjoerd Visser (Verenigingssport) 
- Gijs ten Bosch (Financiën) 

 
En introduceert de toegetreden Commissie van Toezichtleden: 
- Jan Kuipers (NTTO Softbal) 
- Chris Licher (Financiën) 
- Sander van Elst (Verenigingssport) 

 
6. Rapportage Commissie van Toezicht over 2020   

(start bij 17:40 uur van de opname – slides 12 t/m 17 van de PowerPoint-presentatie)  
Namens de Commissie van Toezicht verzorgt René van der Horst de presentatie. Aan de orde komt:  
- De verdeling van de aandachtsgebieden binnen de Commissie van Toezicht. 
- De overlegstructuren (4x per jaar met bestuur), aanwezigheid bij clusterbijeenkomsten en bilaterale 

overleggen met bestuursleden. 
- Een terugblik op 2020 v.w.b. besproken onderwerpen binnen de aandachtsgebieden Verenigingssport, NTTO 

en Financiën. 
- Evaluatie CvT:  

o Overall: Bestuur is in control en slagvaardig; 
o Implementatie van Picture of Success vordert; 
o Financiën blijven zorgelijk, maar geen verrassingen meer; 
o Ondanks Covid-crisis is er een stabiele sponsorsituatie.  

 
7. Bestuur: presentatie Bestuur over voortgang 2020 en jaarplan 2021  

(start bij 26:15 uur van de opname – slides 18 t/m 30 van de PowerPoint-presentatie)  
Namens het Bondsbestuur verzorgt Petra Arends (bestuurslid NTTO Softbal) de presentatie. Aan de orde komt:  
- Voortgang 2020 
- Strategie: Picture of Success 
- Strategisch proces 
- Routekaart 2021 
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- Ledenaantallen, peildatum 1 november 2020: 
 Senioren 8.402 / Junioren 1.794 / Aspiranten 2.085 / Pupillen 2.178 / Beeball 1.083 / Recreanten 856 
 Softbal dames: 3.267 (23%) / Softbal heren: 1.936 (13%) / Honkbal 9.256 (64%) 
- Routekaart 2021+ 

o Organisatieontwikkeling; 
o NTTO en VS 

 
8. Awards 2020 uitreikingen  

(start bij 1:03:20 uur van de opname – slides 31 t/m 39 van de PowerPoint-presentatie)  
Namens het Bondsbestuur presenteert Gerald Smith (bestuurslid Marketing, Communicatie en Commercie) de 
Awards:  
MVP Award en beste slagman :  Victor Draijer van Hoofddorp Pioniers 
Homerun King   : Kalian Sams van L&D Amsterdam 
Meest gestolen honken  : Roelie Henrique van L&D Amsterdam 
Verenigingsofficial van het jaar : Rein Eikema van BSV Falcons 
De Slugger   : Erik Eilering van Bedrocks Emmen 
Official van het jaar  : Huub Nelissen 
Vereniging van het jaar  : HSV Thamen 
Vanwege coronamaatregelen zijn nog niet alle awards uitgereikt aan de winnaars, deze zullen nog onder de 
aandacht worden gebracht via de online KNBSB-kanalen. 
 
9. Presentatie KNBSB-begroting 2021  

(start bij 1:12:35 uur van de opname – slides 40 t/m 42 van de PowerPoint-presentatie) 
De penningmeester van het Bondsbestuur Remko de Bie verzorgt de presentatie van de begroting 2021.  
- Inhoudelijke vragen over de financiële zaken zijn maandag 2 november tijdens het “Financiële Vragenuur” 

aan de orde geweest. 
- Korte toelichting op begroting (Corona impact, tekort op 2021 begroting € 63.450, voornaamste oorzaken, 

acties ondernomen en te ondernemen, doel en risico’s). 
- Impact Algemene Reserve (gebudgetteerd tekort: € 63.450 / stand 01-01-2020 € 330.661 (doel € 375.000). 
- Begroting 2022 e.v. (begroting volgt organisatieopzet, meer projectmatig, deels vaste kosten voor kerntaken, 

deels variabel voor projecten en flexibeler: meer gedetailleerd en transparanter) 
 

10. Vaststelling bondscontributies, vergoedingen en heffingen 2021  
(start bij 1:27:55 uur van de opname – slides 43 t/m 45 van de PowerPoint-presentatie) 
 

a) Aanpassen bondscontributies (indexering)  
(start bij 1:28:10 uur van de opname – slide 43 van de PowerPoint-presentatie)  
Uitkomst van de online stemming:  
Stemmen voor: 65 verenigingen (in gewogen stemmen: 90%), 10.061 stemmen 
Stemmen tegen: 7 verenigingen (in gewogen stemmen: 10%), 1.168 stemmen 
Onthouding van stem: 4 verenigingen, 266 stemmen 
De aanpassing van de bondscontributies (alleen indexering) is hiermee vastgesteld 
 

b) Aanpassen vergoedingen officials (indexering)  
(start bij 1.28.42 uur van de opname – slide 44 van de PowerPoint-presentatie)  
Uitkomst van de online stemming: 
Stemmen voor: 69 verenigingen (in gewogen stemmen: 100%), 10.988 stemmen 
Stemmen tegen: 1 vereniging (in gewogen stemmen: 0%), 53 stemmen 
Onthouding van stem: 6 verenigingen, 454 stemmen 
De aanpassing van de vergoedingen officials (alleen indexering) is hiermee vastgesteld.  
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c) Aanpassen administratieve heffingen straf- en beroepszaken  
(start bij 1:29:14 uur van de opname – slide 45 van de PowerPoint-presentatie) 
Uitkomst van de online stemming: 
Stemmen voor: 51 verenigingen (in gewogen stemmen: 74%), 7.892 stemmen 
Stemmen tegen: 16 verenigingen (in gewogen stemmen: 26%), 2.782 stemmen 
Onthouding van stem: 9 verenigingen, 821 stemmen 

 
Twins heeft tegen de verhoging van de kosten voor strafzaken gestemd en een bezwaar ingediend. 
Voorzitter Kjeld Boerendonk licht toe: ziet daling van strafzaken op de website en snapt niet dat kosten 
verhoogd dienen te worden. Daarbij wordt aangegeven dat de ontvangen bedragen in een “potje” gaan 
waarvan de besteding hem niet duidelijk is.  
Stefaan Eskes licht het voorstel en de motivatie toe, benoemt de verharding binnen onze community, de 
vermindering van verdraagzaamheid en afname van respect voor elkaar en de officials. De extra inkomsten 
als gevolg van de verhoging worden toegevoegd aan het subsidiebedrag ter verbetering van de Positieve 
Sportcultuur.  
Tijdens het congres wordt besloten:  
Verenigingen die “voor” hebben gestemd en na het horen van het bezwaar van Twins en de motivatie van 
het bestuur hun stem willen herroepen, krijgen nog 1 week de gelegenheid dit via de mail kenbaar te maken. 
Mocht dit niet gebeuren, dan zal de uitkomst van de stemming aangehouden worden. Mochten er 
herroepingen komen, dan zal dit voorstel opnieuw ter stemming worden voorgelegd tijdens het voorjaars-
congres.  
Aanvulling d.d. 17-11-2020: er werden GEEN herroepingen ontvangen.  
De aanpassing van de administratieve heffingen straf- en beroepszaken is hiermee vastgesteld.  

 
11. Vaststelling KNBSB-begroting 2021  

(start bij 1:39.50 uur van de opname – slide 46 van de PowerPoint-presentatie) 
 

Uitkomst van de online stemming:  
Stemmen voor: 53 verenigingen (in gewogen stemmen: 84%), 7.849 stemmen 
Stemmen tegen: 8 verenigingen (in gewogen stemmen: 16%), 1.539 stemmen 
Onthouding van stem: 15 verenigingen, 2.107 stemmen 
 
De KNBSB-begroting 2021 is vastgesteld.  
 
12. Herbenoeming Bestuurslid NTTO Softbal: Petra Arends  

(start bij 1:40:18 uur van de opname – slide 47 van de PowerPoint-presentatie) 
Uitkomst van de online stemming:  
Stemmen voor: 68 verenigingen, 10.340 stemmen 
Stemmen tegen: 3 verenigingen, 636 stemmen 
Onthouding van stem: 5 verenigingen, 519 stemmen 
 
Petra Arends wordt herbenoemd per 7 november 2020 voor een 2e termijn als bestuurslid NTTO Softbal. 

 
13. Voordracht Lid van Verdienste  

(start bij 1:42:00 uur van de opname – slides 48 en 49 van de PowerPoint-presentatie)  
Dieks Bannink wordt door het Bondsbestuur voorgedragen als Lid van Verdienste en door het Congres op 7 
november 2020 benoemd tot Lid van Verdienste KNBSB. 
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14. Rondvraag  
(start bij 1:43:55 uur van de opname – slide 50 van de PowerPoint-presentatie)  

Het Bondsbestuur heeft 2 vragen voorgelegd gekregen: 
 
1) Twins  
Twins had bezwaar over het in stemming brengen van de aanpassing administratieve heffing straf- en 
beroepszaken. Is aan de orde geweest bij agendapunt 10c. 
 
2) Amsterdam Pirates 
Het ontvangen schrijven van Amsterdam Pirates had vooral te maken met projectbegrotingen achter genoemde 
projecten. Daarbij heeft Pirates voorkeur voor slechts 1 project: ledenbehoud en ledenwerving. Pirates doet ook 
een aantal waardevolle suggesties om leden te binden en werven.  
Gevraagd wordt om deze suggesties te delen met de andere verenigingen.  
 
15. Sluiting  

(start bij 1:50:20 uur van de opname – slide 51 van de PowerPoint-presentatie) 
Mark sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. Spreekt de hoop uit volgend jaar 
weer “gewoon” onze sport te kunnen beoefenen. 
 

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

Besluitenlijst KNBSB-najaarscongres van 7 november 2020: 
 
1. Het verslag van het Congres van zaterdag 2 november 2019 werd goedgekeurd. 

2. De vaststelling van de KNBSB jaarrekening 2019 werd geratificeerd. 

3. Alle contributies en andere vergoedingen/heffingen worden verhoogd met de consumentenprijsindex per 1-

10-2020. Zodra het indexcijfer is bevestigd, worden de bedragen gepubliceerd. 

4. De aanpassing van de administratieve heffingen straf- en beroepszaken wordt doorgevoerd (indien geen 

herroepingen van “voor”-stemmen worden ontvangen uiterlijk 1 week na 7 november 2020). 

Aanvulling d.d. 17-11-2020: er werden GEEN herroepingen ontvangen.  
De administratieve heffingen straf- en beroepszaken worden verhoogd o.b.v. het ingediende voorstel.  

5. De KNBSB-begroting 2021 werd vastgesteld. 
 
 


