
 
 

 

 
 

Publicatie: “Vragenuur Financiën”  
 
Locatie : online via Teams 
Datum : 2 november 2020  
Tijd : 20.00 uur – 21.00 uur   
 
 
Naar aanleiding van de publicatie van het jaarplan 2021, de begroting 2021 en de toelichting op de begroting, zijn er 
vanuit de verenigingen vragen en opmerkingen gekomen. De vragen die direct betrekking hebben op de begroting 
worden behandeld in het Vragenuur Financiën op 2 november 2020. De algemene vragen worden behandeld tijdens 
het congres op 7 november 2020. In dit document neemt het bestuur alvast een voorschot op het beantwoorden van 
de vragen die zijn gesteld naar aanleiding van de begroting. 
 
Inleiding 
De KNBSB koos voor 2020 voor een ‘voortschrijdend beleidsplan’. Naast de opdracht om de KNBSB te transformeren 
naar een resultaatgerichte organisatie, is ook door de uitbraak van het Covid-19 virus en de gevolgen daarvan, de 
noodzaak voor flexibiliteit en wendbaarheid van de KNBSB organisatie, meer dan ooit duidelijk geworden. In februari 
van 2020 is onder leiding van de interim directeur een start gemaakt met een veranderingsproces van het uitvoerende 
beleid in lijn met de Picture of Succes (beleidsrichting). 
Na de uitbraak van Covid-19 heeft de organisatie zich maximaal ingezet op het ondersteunen van verenigingen, het 
‘open krijgen’ van de sport, het organiseren van het seizoen en open stellen van de kantines. Alles binnen de 
maatregelen die gelden voor de samenleving en langs de protocollen die we hebben bepaald voor de sport. Omdat de 
organisatie alle zeilen heeft moeten bijzetten, is er vertraging gekomen in het veranderingsproces. 
In de tweede helft van 2020 hebben bestuur en directie een versnelling aangebracht in het veranderproces van de 
organisatie. De Picture of Succes is vertaald naar prioriteit-projecten. Hier zijn SMART doelstellingen aan gekoppeld en 
er is een rapportagesysteem ontwikkeld ten behoeve van besturing en toezicht. 
Het is nog te vroeg om aan alle projecten een aparte projectbegroting te hangen. Veel van de projecten en activiteiten 
passen binnen de huidige organisatie zonder extra kosten te maken. Het ontwikkelen en herinrichten van de organisatie 
heeft als doel ‘de organisatie toekomstbestendig te maken’. De structuur- én cultuur verandering die gaat plaatsvinden 
heeft direct een ‘shift focus’, een ander gevoel van urgentie en keuzes maken tot gevolg, die ons in staat gaat stellen 
om de plannen uit te voeren zonder veel extra kosten te maken. In de huidige begroting is de noodzakelijke ruimte voor 
2021 aanwezig. Meer leden, meer commercieel exploitabele ‘assets’, meer zichtbaarheid, goede promotie, krachtige 
verenigingen met goed bestuur en vrijwilligers, moeten in de komende jaren gaan leiden tot meer inkomsten. Vanuit 
deze inkomsten kunnen we samen verder investeren op de ontwikkeling van de sport, de verenigingen en de bond. 
In de context van bovenstaande is de begroting voor 2021 opgesteld. 
 
In de afgelopen maanden is duidelijk geworden dat richtlijnen en aanvraagmogelijkheden voor maatwerksubsidies 
vanuit NOC*NSF en de overheid, zeer beperkt worden vrijgegeven. In het licht van de overheidssteun die is toegezegd 
vanwege de Corona maatregelen, is dit begrijpelijk. Ook is er als gevolg van de Corona situatie, nog geen nieuw contract 
met de NOS en verwacht de directie daarop pas een besluit vroeg in 2021.  
 
Het bestuur heeft voor het presenteren van de begroting 2021 voor een scenario gekozen waarin een verlies zichtbaar 
is als we niet ingrijpen. Hiervoor is gekozen vanuit transparantie én om de verenigingen de gelegenheid te geven om 
kritisch mee te denken over de toekomst, de plannen en de gezamenlijke stappen. 
Het bestuur is daarom blij met de vragen die gesteld zijn en de suggesties die worden gedaan. In het vervolg van dit 
document vindt u de vragen die zijn gesteld en de antwoorden vanuit het bestuur. Uiteraard is in het ‘Vragenuur 
Financiën’ gelegenheid voor toelichting. 
 
 



 
 

 

Vragen & Antwoorden 
 
Jaarrekening 2019 
Betreffende de jaarrekening 2019 is aan de penningmeester gevraagd de volgende cijfers te bevestigen: 
*de Jaarrekening is door CvT in het Voorjaarscongres vastgesteld. 
 
Solvabiliteit van de KNBSB = 0,46 
Current ratio van de KNBSB  = 1,83  
Quick ratio van de KNBSB  = 1,81  
Netto verenigingskapitaal  = € 373.546 
 
Met een solvabiliteit van 0,46 en current ratio van 1,83 voldoet de KNBSB aan de minimale kwaliteitseisen van 
NOC*NSF (solvabiliteit > 0,20 / current ratio > 1) 
 
Blz. 22 de hoogte van Overige Debiteuren. Hebben deze in 2020 betaald? 
Er staat nog 30K van het WPT. WPT heeft de overeengekomen en toegezegde betaling nog niet uitgevoerd en lijkt ook 
niet in staat deze op korte termijn te kunnen voldoen. Partijen bespreken een oplossing.  
Nog 3K waar betalingsafspraken over zijn. Dit zijn verenigingen. 
 
Blz. 26 de hoogte van Crediteuren. Jaarlijks rond de € 100.000. Waarom jaarlijks zo hoog? 
Dit komt voornamelijk door de opmaak van de jaarrekening half januari en het feit dat het bondsbureau tussen Kerst 
& Oud en Nieuw gesloten is. Facturen/declaraties worden dan nog wel in het boekjaar van de jaarrekening geboekt, 
maar worden dan pas in januari van het volgende boekjaar betaald. 
 
Prognose 2020 Verenigingssport 
 
Wat is de invloed van COVID-19 (1e en 2e golf) op de financiën KNBSB. 
Gevolgen van de 1e golf (competitie gerelateerd) zijn zichtbaar in de begroting: 

• vermindering van de contributie inkomsten 

• vermindering van sponsoring 

• vaste kosten lopen door 

• personeelskosten lopen door 

• de NOW 1 + 2 aanvraag is toegekend, waardoor de uiteindelijke negatieve effecten geminimaliseerd kunnen 
worden voor 2020 

 
De gevolgen voor eind 2020 en 2021 zijn mede afhankelijk hoe de situatie rondom Covid-19 zich verder ontwikkelt. 
 
In de prognose voor 2020 is de NOW-regeling verantwoord. Is dit verantwoorde bedrag inclusief de laatste extra 
steunpakketten vanuit de overheid, of wordt hierin nog een suppletie verwacht met de kennis van vandaag?  
De NOW aanvraag betreft de aanvragen in de 1e en de 2e periode. De aanvraag voor een eventuele 3e periode kan nog 
niet worden aangevraagd. Deze opent naar verwachting pas half november 2020. Omdat er in september 2020 
bekend werd dat NOC*NSF gerealoceerd kon worden naar 2021, zal dit van invloed zijn op de definitieve afrekening 
van de NOW aanvragen. Bij de aanvraag van de NOW aanvragen voor de 1e en 2e periode is uitgegaan van de op dat 
moment bekende gegevens en aannames in nog te verwachten inkomsten. De verwachting is dat er een verschil 
ontstaat die positief van invloed zal zijn op de definitieve afrekening. Bij de opmaak van de jaarrekening 2020 zal ook 
de definitieve afrekening NOW aanvraag worden meegenomen. 
 
Waarom worden directie salarissen, financiën en algemene kosten niet ook naar rato doorbelast aan NTTO? 
Aannemelijk is dat de kosten deels zouden moeten worden doorbelast waardoor ook besparingen bij NTTO-zijde 
onvermijdelijk zijn en niet alleen worden afgewenteld op verenigingen. 
Dit gebeurt ook en is in de begroting Verenigingssport opgenomen onder de regels “Elimineren dubbele kosten”. 



 
 

 

Het betreft hier kosten van de (financiële) administratie alsmede een deel van de kantoorkosten. 
Ook kosten voor commerciële werkzaamheden en communicatie zijn opgenomen in de NTTO begroting. 
 
Kan het flexbudget van 2019 worden getoond als extra post in de prognose van 2020? Nu zie ik deze niet terugkomen 
en dreigt bij een resultaat in 2020 van € 6.951 zoals nu geprognotiseerd het flexbudget niet alsnog te worden 
toegevoegd aan de algemene reserve ten behoeve van continuïteit KNBSB. 
In het Congres van november 2019 is inderdaad besloten een positief resultaat 2019 dat hoger is dan € 15.000 tot een 
maximum van € 17.000 toe te voegen aan het flexbudget 2020 (stagiaires en inhuur o.b.v. projecten). Het resultaat 
2019 is uiteindelijk € 7.000 hoger uitgevallen bovenop de taakstelling van een positief resultaat van € 15.000. De 
begroting 2020 is vastgelegd in het Congres van november 2019. Daar het eindresultaat over 2019 tijdens het Congres 
nog niet bekend was, is de verwerking van deze toevoeging dan ook niet zichtbaar in de vastgestelde begroting 2020. 
Uiteindelijk is gebleken dat o.a. door de situatie rondom Covid-19, dat deze toevoeging van € 7.000 aan het 
flexbudget niet noodzakelijk is en is meegenomen in het geprognotiseerde resultaat voor 2020. 
 
In de kosten is een post opgenomen van € 16.560 voor projecten t.b.v. subsidies die niet eerder was voorzien. Kan 
worden toegelicht welke kosten dit betreft in relatie tot welke subsidie en waarom deze zo hoog zijn in verhouding tot 
de ontvangen subsidies? 
Dit betreft de inhuur van projectmanagement; (€ 16.560) voor het gesubsidieerde project Slagvaardig organiseren 
Sport (SOS). Deze kosten staan tegenover de ontvangen subsidie (€ 43.150). De overige inkomsten worden 
verantwoord met gemaakte uren van het bondspersoneel. 
 
Kunnen de hogere uitgaven automatisering nader toegelicht worden? 
Microsoft heeft de KNBSB als één van de weinige bonden binnen een categorie geplaatst, waardoor de licentiekosten 
dermate zijn verhoogd. Er is getracht dit via NOC*NSF te veranderen, maar dat is helaas nog niet gelukt. Er worden 
diverse mogelijkheden bekeken om deze kosten te rationaliseren. 
 
Worden de incidentele uitgaven voor automatisering in 2020 voor minimaal € 8.000 gedekt uit de bestemmings-
reserve van € 8.000? 
Dat is vooralsnog niet de bedoeling. De bestemmingsreserve is een reservering voor ontwikkelkosten van Sportlink. De 
verhoging van de automatiseringskosten in 2020 heeft te maken met de veranderde licentievoorwaarden van 
Microsoft, die daardoor hoger uitvallen. 
 
Prognose 2020 NTTO 
 
Prognose 2020 positief. Komt dit door COVID-19? 
Dit komt inderdaad door Covid-19. Dit wordt nog nader toegelicht in het Jaarplan 2021. In het kort; door Covid-19 zijn 
nagenoeg alle nationale programma’s (toernooien) komen te vervallen en derhalve minder kosten gemaakt. De 
ontvangen gelden in 2020 vanuit NOC*NSF voor deze vervallen toernooien zijn gerealoceerd naar 2021; dit betreft 
geoormerkte bedragen.  
Op de algemene kosten versus baten prognotiseren we een positief resultaat.  
 
 
Begroting 2021 Verenigingssport 

Ten aanzien van het Jaarplan 2021 is gevraagd of de genoemde zaken die de KNBSB dwingen tot verandering, niet al 
bekend waren en waarom de KNBSB niet eerder heeft geanticipeerd?  

Daarnaast is opgemerkt dat de begroting 2021 te weinig taakstellend is. Er is een voorstel gedaan om voor het verschil 
een aparte (stel)post op te nemen van € 78.450 in de begroting, zodat het taakstellende karakter voor de KNBSB 
hierin goed zichtbaar blijft. In de rolling forecasts van 2021 kan dit bedrag dan correct worden toegewezen. 



 
 

 

E.e.a. is reeds in de inleiding beschreven. Verder valt hier het volgende over op te merken: 

In 2020 prognotiseert de KNBSB een resultaat rond de nul-lijn. Dat is gezien de omstandigheden waar we in 2020 mee 
te maken hebben gehad, een knappe prestatie. Dit is tot stand gekomen vanuit een aantal zaken die in 2020 zijn 
gedaan. 

• we hebben zo veel als mogelijk de hand op de knip gehouden, zonder de sportieve & promotionele 
activiteiten, opleidingen en commerciële activiteiten te veel onder druk te zetten; 

• we hebben waar mogelijk gebruik gemaakt van en aanvragen gedaan voor project subsidies (SOS/Positieve 
sportcultuur); 

• we hebben NOW 1 & 2 aangevraagd; 

• we hebben met het oog op het wegvallen van toekomstige inkomsten en exposure (NOS) besloten om een 
investering te doen in Honkbal (en Softbal TV) om voor de toekomst perspectief te bieden; 

• we hebben maximaal ingezet op het ondersteunen van verenigingen door de aanvraag en communicatie van 
steunmaatregelen via NOC*NSF en de overheid; 

• we hebben ons maximaal ingezet om de velden op te kunnen, een seizoen te organiseren en de kantines open 
te krijgen. 

De vaste kosten in Verenigingssport zijn naar verhouding hoog (hoger in vergelijking tot andere sportbonden) en 
personeelskosten groeien door als we niets doen. Om de organisatie toekomstbestendig te maken, balans te krijgen in 
de begroting van 2021 en de afspraak met het congres te kunnen nakomen, dat we elk jaar €15K in de plus komen, is 
een ingrijpend organisatieontwikkelingstraject noodzakelijk en al in voorbereiding.  

Het bestuur bespreekt graag met de verenigingen een voorstel voor een begroting 2021 met een taakstellend 
karakter. 

Ten aanzien van het Jaarplan en de begroting zijn daarnaast nog de volgende opmerkingen geplaatst en vragen 
gesteld; 

De ‘gewijzigde’ koers zie ik nergens terug in de begroting voor 2021. Personeelskosten gaan niet omlaag terwijl 
accountmanagement vervalt… Investeringen in opleidingen voor verenigingen mn. Op bestuurlijk niveau zie ik niet 
begroot. Er zijn geen extra kosten begroot voor online communicatie, terwijl porti- drukwerk etc op hetzelfde niveau 
blijven. Hoe komen deze plannen naar uw mening terug in de gepresenteerde begroting voor 2021? 

Kan de KNBSB deze actievere inzet voor het behoud en werving van leden realiseren zonder extra kosten te maken? 
Of is hiervoor de extra post van € 7.500 ‘Projecten en events’ beschikbaar. Denkt u dat dit toereikend is gezien de 
ambitie? 

De 5 prioriteiten zijn niet direct terug te vinden in de begroting. Uit ervaring weten wij dat het dan niet gaat werken. 
De prioriteit projecten moeten een duidelijke begroting hebben. 

Graag verwijzen we voor het antwoord op bovengenoemde vragen naar de inleiding. 

Het pas eind 2021 realiseren van een besparing zet de KNBSB zo’n € 80.000 in z’n achteruit (tlv algemene reserve). De 
kosten gemoeid met dit de organisatieontwikkeling/reorganisatie zie ik niet direct terug in de begroting van 2021. 
Kunt u aangeven hoe deze verwachte kosten zijn verantwoord in de begroting?  En welke stappen zijn nu reeds 
ingezet (2020) om de personeelskosten terug te brengen? 

Het bestuur en de directie hebben ervoor gekozen om de urgentie en noodzaak van organisatie ontwikkeling / 
reorganisatie zichtbaar te maken door een realistisch en fors negatief resultaat te laten zien voor 2021.  



 
 

 

Het traject rondom organisatieontwikkeling is in voorbereiding.  Het vergt evenwel een zorgvuldig proces van 
uitvoering om enerzijds de begroting richting een positief resultaat te krijgen door te bezuinigen en anderzijds onze 
verenigingen, leden en de sport positief en progressief te laten ontwikkelen. 

In de 6 e alinea op pagina 8 staat iets over collectieve ongevallenverzekering. Deze verzekering was een onderdeel van 
de bondscontributie. De bond heeft deze verzekering stopgezet en de bondscontributie niet verlaagd! Dit geld komt 
dus rechtstreeks aan de leden toe. De bondscontributie dient te worden verlaagd met dit bedrag. 
Het laten vervallen van de collectieve ongevallenverzekering is in de bondscontributie voor 2020 wel aangepast. Voor 
een enkele categorie is de bondscontributie zelfs lager dan die van 2019. In deze bedragen zit overigens ook de 
prijsindexatie, zoals reglementair vastgesteld, verwerkt. Zie onderstaand overzicht. 
 

 
  

Bondscontributie (incl. verzekeringen en bijdrage Sportlink) 

Leeftijd Spelactiviteit 2019 2020 

Vanaf 18 jaar Honkbal / Softbal € 64,00 € 64,70 

10 t/m 17 jaar Honkbal / Softbal / Beeball € 28,60 € 28,35 

t/m 9 jaar Honkbal / Softbal / Beeball € 17,45 € 16,90 

Vanaf 18 jaar Honkbal / Softbal toeslag dubbellid € 10,00 € 10,25 

Alle leeftijden Recreanten / Slowpitch / G-Honkbal* € 33,85 € 33,75 

Alle leeftijden 
Basislidmaatschap, eveneens een bondslid 
waaraan geen spelactiviteit is toegekend, niet-
spelend bondslid 

€ 17,45 € 16,90 

Alle leeftijden Introductie, bijv. buurtsport of Baseball5  € 10,00 € 10,25 

 
De uitzendrechten van de NOS leverde per jaar € 50.000, 8 hoofdklasse verenigingen krijgen € 12.000 hiervan, bleef 
voor de bond dus € 38.000. Daar is door de bond jarenlang flink op verdiend. Nu de inkomsten wegvallen, wordt het 
verschil op de verenigingen afgewenteld. Hiervoor heeft de Pirates geen budgettaire ruimte. 
De KNBSB heeft voor wat betreft de NOS gelden in het verleden een verdeling gemaakt; €12K kwam direct ten bate 
van de Hoofdklasse verenigingen en €38K is ten goede gekomen aan de algemene middelen en dus ten bate van alle 
verenigingen. Met het vooralsnog wegvallen van deze inkomsten heeft de KNBSB besloten om te investeren in het 
project Honkbal (Softbal) TV voor het bieden van toekomstperspectief. Bij een eventueel nieuwe overeenkomst met 
de NOS zal op dat moment worden besloten hoe de verdeling zal plaatsvinden. 

Attractieve Competities; Hier zie ik inderdaad een extra budget van € 10.000 beschikbaar bovenop de vorig jaar 
begrootte € 20.000. Hoe is de € 20.000 aan sportontwikkeling besteed in 2020? Welke activiteiten en projecten 
verwacht de KNBSB voor 2021 op dit vlak en is de begrootte € 30.000 hierin toereikend? 

Voor het project Attractieve Competities is vooralsnog geen aparte projectbegroting gemaakt, dat is te prematuur. De 
geplande activiteiten passen in de begroting van 2021 (zie inleiding). 

In 2020 is op deze post een investering gedaan in het project Honkbal TV. Ook in 2021 en de jaren die volgen zal de 
KNBSB investeren in dit project. In 2022 moet het project nagenoeg break-even zijn. Het project is ingezet voor 
minimaal 5 jaar, met als doel om alle betrokkenen in onze sporten, de direct betrokken verenigingen en de bond te 
laten profiteren van de exposure en/of de inkomsten. 

Graag nadere toelichting op het onderdeel Sportontwikkeling en Promotie, want deze is hoger begroot t.o.v. 2020. 
Plus waarom hogere uitgave voor Little League? Waarom moet daar geld bij? 
  



 
 

 

Het onderdeel Sportpromotie & Ontwikkeling is hoger omdat met name op dit vlak geïnvesteerd moet worden; 
organisatie van activiteiten & promoties, introductie Baseball5, Honkbal & Softbal TV, versterken van Verenigingen 
etc. Evenwel staan aan de inkomstenkant van de begroting ook substantieel meer inkomsten opgenomen, die 
voortvloeien uit de activatie en commerciële exploitatie van deze activiteiten. 
Naast het werven van nieuwe leden is het behouden van bestaande leden ook van groot belang. Little League is een 
door de leden gewaardeerd onderdeel van de activiteiten en draagt bij aan het behoud van leden. In 2021 is er voor 
gekozen om Little League budget neutraal op te nemen. 
 
Als we dan kijken naar ledenwerving en de begroting dan zien we eigenlijk alleen Baseball5 terug. En wat blijkt, 
daarvoor krijgt de bond in 2020 € 30.000 en geeft maar € 15.000 uit. Voor 2021 zijn de geplande uitgaven weer € 
15.000. Daarmee ga je het niet op de kaart krijgen. En blijkbaar maakt de bond winst op de inkomsten Baseball5… 
Uitgaven op Baseball5 in 2020 zijn hoger. Er zijn o.a. materiaalkosten die niet zichtbaar zijn en deels binnen NTTO zijn 
opgenomen. Daarnaast staan de inzet van personeel en andere kosten in andere line-items van de begroting. 
 
Voor Baseball5 is in 2020 € 15.000 begroot aan uitgaven. Hier staan € 3.500 aan inkomsten tegenover 
geprognotiseerd. De € 30.000 was het begrootte bedrag voor 2020 en gebaseerd op het binnenhalen van 
(gemeentelijk) subsidies. Dat is niet gelukt omdat de lokale overheid veel gelden voor Corona steun hebben ingezet. 
Er is geen sprake van winst in de begroting van de KNBSB. Geoormerkte inkomsten die niet besteed worden, komen 
ten goede aan de Algemene middelen en worden derhalve ingezet voor de sport, de verenigingen en de leden. 

Waarom worden pas per 2021 de kosten van SportLink Club doorberekend aan de verenigingen? Terwijl volgens 
Home Plate #32 22/12/2017 dit al zou gaan gebeuren vanaf 2018. 
Deze kosten worden sinds 2018 aan de verenigingen doorbelast. In 2018 betrof dit een vast bedrag per vereniging. 
Vanaf 2019 is dit omgeslagen naar € 1 per lid. In de begroting 2020 zit het bedrag voor Sportlink opgenomen in het 
begrotingsbedrag Contributie. Op verzoek van het bestuur is in het kader van transparantie, besloten om deze voor 
2021 weer apart te vermelden. 

Kunnen de hogere uitgave op het gebied van Marketing en Communicatie nader toegelicht worden? 
Een belangrijke doelstelling is het ‘meer zichtbaar maken van onze sporten’, om onze sporten te positioneren, 
maatschappelijk relevantie te laten zien, ter ondersteuning aan het behoud en werving van leden en waarde creatie 
voor sponsoren en partners. In de begroting 2021 zit voor 15K extra begroot t.b.v.  ondersteuning op marketing & 
communicatie. 
 
De premies collectieve verzekeringen KNBSB zijn fors lager begroot. Graag nadere toelichting. 
In de begroting 2020 was nog de collectieve ongevallenverzekering opgenomen. Tijdens het Congres in november 
2019 is besloten deze per 1 januari 2020 te beëindigen. Voor 2021 is deze derhalve lager begroot. 
 
Bij de 5e alinea op pagina 8 van de toelichting staat dat de vaste kosten van officials vanaf 2021 worden verrekend 
met de verenigingen die deze gebruiken, dit is ca € 20.000 of te wel circa 10% op basis van de cijfers van 2019. Wat 
betekent dit voor een club als de Amsterdam Pirates? Op basis van onze eerdere kosten denken wij dat dat ons 
tenminste € 1.400,- kost. In de toelichting staat: “Er is besloten vanaf komend jaar naast de variabele (on)kosten, ook 
de vaste kosten van officials te verrekenen met de verenigingen die daar gebruik van maken.” Door wie is dat 
besloten? Wij hebben niet de budgettaire ruimte om dat te compenseren. 
 
Het bondsbestuur heeft deze omslag aangepast. Nu betalen alle verenigingen mee aan de vaste kosten van officials, 
terwijl er maar een beperkt aantal verenigingen gebruik maken van door de KNBSB aangewezen officials. Het voorstel 
van het bestuur is om in 2021 de verenigingen die er gebruik van maken te laten betalen. 
 
 
  



 
 

 

Begroting 2021 NTTO 
 
Verwachting is dat 2021 uitkomt op € 0,00. Is dat realistisch? 
Dit wordt nog nader toegelicht in het Jaarplan 2021; ook voor NTTO is het afhankelijk hoe de situatie rondom Covid-
19 zich ontwikkelt. Als ook 2021 een jaar wordt waar toernooien zullen moeten worden verplaatst naar het 
opvolgende jaar, zal er door NOC*NSF een beslissing worden gemaakt betreffende de subsidies. Dit zou kunnen leiden 
tot een teruggave van het overschot óf een realloactie zoals in 2020. 
Zoals gebruikelijk zal gedurende het jaar worden gemonitord op het resultaat. Als de prognose een negatief resultaat 
laat zien, dan grijpen we in. 
 
Het is mooi om te zien dat de NTTO begroting budget neutraal is, alleen ontbreekt er een toelichting zoals die wel 
voor de verenigingssport bestaat. Ons valt de post van € 55.000 “bijdrage uit Algemeen Functioneren” op. Is dat een 
bijdrage uit de algemene begroting van de KNBSB? Als dat namelijk zo is, is het begrotingstekort bij de 
verenigingssport een gevolg van deze keuze, en dus ook weer eenvoudig op te lossen. 
De bijdrage uit Algemeen Functioneren is afkomstig vanuit NOC*NSF en betreft een subsidie voor de algemene 
“huishouding” van de bond, dus voor zowel Verenigingssport als NTTO.  De algemene kosten worden pro-rata via de 
begroting van verenigingsport doorbelast (EUR € 35.000). 
 
Wij zouden graag een toelichting bij de NTTO begroting zien. 
Een toelichting op de NTTO begroting staat omschreven in het Jaarplan 2021. Het bestuur denkt hiermee voldoende 
transparantie te hebben gegeven. Mochten er desondanks nog specifieke vragen zijn dan kunnen deze besproken 
worden in het financiële vragenuurtje. 
 
De geschatte jaaromzet van de Major League Baseball was voor corona USD 10,7 miljard. Het is een “stated goal” van 
de MLB om het honkbal ook internationaal te promoten. Een heel klein deel van dat jaarbudget komt bij Nederlandse 
spelers in de Major en Minor leagues terecht. Niets daarvan bij de KNBSB. 
Zou het niet een idee zijn om daar op een of andere manier verandering in aan te brengen? Door bijvoorbeeld een 
opleidingsvergoedingsdeal te sluiten met MLB, analoog aan wat er in het voetbal gebruikelijk is, kan er een deel van 
dat geld naar Nederland komen. Andere samenwerkingsvormen zijn ongetwijfeld ook mogelijk. 
Dank voor het meedenken. Helaas heeft de MLB geen opleidingsvergoeding afspraken met federaties. 
Wel heeft de KNBSB jarenlang een bijdrage gekregen vanuit de MLB ter ondersteuning van de Honkbal Academies en 
tot vorig jaar is ook een bijdrage gedaan vanuit de MLB aan de ontwikkeling van Honkbal op de Antillen. De eerste is 
gestopt en vangen we op met een maatwerksubsidie vanuit NOC*NSF (pilot van 3 jaar en wellicht een vervolg). De 
tweede (Antillen) is dit jaar niet doorgekomen vanwege terugvallen van MLB inkomsten ten gevolge van Corona.  
De KNBSB is op meerdere niveaus en met meerdere projecten in gesprek met de MLB voor een bijdrage in de 
ontwikkeling van HB & SB in Nederland. 


