Verslag Najaarscongres KNBSB op zaterdag 27 november 2021
Locatie:
Tijd:

Online via Microsoft Teams
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) en Job van Beekhoven (Nationale teams en
Talentontwikkeling Honkbal).

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) en Jan van Gorkum
(Commercie).

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), Jolanda van der Vloed (officemanager - verslag), Pascale
Trompetter (Operations manager), Seb Visser (Marketing en Communicatie) en
Freek van der Kooij (Marketing en Communicatie).

Aanwezige verenigingen:

Er zijn 45 van de 155 verenigingen (online) aanwezig.
Adegeest, BSC Almere, Amsterdam Pirates, Badhoevedorp, Blue Birds, Blue
Hawks, Caribe, Catch, BSC Cromtigers, Double Stars, Eurostars, Extra Innings,
HCAW, Herons, Hilversum Hurricanes, Hoofddorp Pioniers, Houten Dragons,
Indians Weert, Kinheim, Knickerbockers, Neptunus, Olympia Haarlem, Orioles,
Pinguïns, Portland Poema’s, Rabbits, Ridderkerk, Rowdies, Robur ’58, Rooswijk,
Sparks Haarlem, Storks, T.I.W. Survivors Diemen, Tex Town Tigers, Thamen, The
Bears, The Harriers, The Hawks Dordrecht, The Herons, The Pioneers, Twins,
Twins Oosterhout, UVV, Vennep Flyers, Zwijndrecht

Overige aanwezigen:

Linda Steijger (Commissioner Scorers), Fred van Groningen Schinkel (Erelid),
Michel van Steenbergen en Mike (Baseball Culture), Feike Drost (Reglement
commissie), Jeroen Groenemans (Honkbal TV), Hans Kunnen (Adviescommissie
Geschillen), Leon Ravestein (Honkbalweek Haarlem)

Afwezig met berichtgeving:

Gerald Smith (Bestuurslid: Marketing, Communicatie en Commercie), Peter Brink
(Commissioner Honkbal), Peter Vink (DSS) en Ralf Akerboom (Nuenen)

1.

Opening en mededelingen
(start bij 0:00 uur van de opname - slides 1 t/m 8 van de PowerPoint-presentatie).
Mark Herbold, voorzitter Bondsbestuur, opent het Congres om 10.00 uur:
Spreekt een speciaal welkom uit aan de Ereleden en de leden van commissies;
Blikt in highlights terug op het jaar 2021
Maakt melding van het Financieel Vragenuur. Er werden 7 aanmeldingen ontvangen, waarvan slechts 2
daadwerkelijk aanwezig waren. Door Herons waren een aantal goede vragen ingediend welke tijdens het
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vragenuur behandeld zijn. De uitwerking hiervan is terug te vinden op de Congres pagina van de KNBSBwebsite.
Vertelt over het digitale stemmingsproces voor dit najaarscongres.
Vraagt om een minuut stilte voor de mensen die ons ontvallen zijn sinds het voorjaarscongres van april jl.;

2.

Vaststelling verslag Congres 21 april 2021
(start bij 0:10:30 uur van de opname – slide 9 van de PowerPoint-presentatie)
Mark vraagt of iemand van de aanwezigen op- of aanmerkingen heeft op het verslag van het Congres van 21 april
jl. Het verslag van het Congres wordt hierna ongewijzigd vastgesteld.
3.

Presentatie Bestuur voortgang 2021
(start bij 0:11:28 uur van de opname – slides 11 t/m 18 van de PowerPoint-presentatie)
Peter van der Aart, Bestuurslid Verenigingssport Softbal verzorgt namens het bestuur dit deel van de presentatie.
Voortgang 2021, resultaatgericht van de 5 Prioriteit Projecten:
1. Vitaliseren verenigingen
• Verenigingsmonitor
o 50% response op de uitvraag
o Benchmark dashboard
o Diensten en producten vraaggericht aanbieden
• Intensiveren communicatie op clusterniveau
• Inzet Sports Professional Network (SPN)
• Ondersteuning via gelden Sportakkoord
2.

Ledenbehoud & ledenwerving
Lidmaatschappen (peildatum 1 november 2021)
Stand 01-11

Verschil 2020

Senioren

8.353

-49

Junioren

1.812

+18

Aspiranten

2.125

+40

Pupillen

2.305

+127

BeeBall

1.059

-24

Recreanten

1030

+174

* exclusief introductieleden & niet-spelende leden

Totale groei t.o.v. 2020 +505 Leden (19.887)
• toename jeugdleden Honkbal
• toename recreanten (Slowpitch Softbal)
• toename introductieleden
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3.

Attractieve competities
• Nieuwe opzet Softbal Topcompetities
• Pilots 2021:
o Softbal Aspiranten toernooi opzet
o Slowpitch softball
o Honkbal Pupillen 3e klasse (zonder uitslagen en stand)
• Little League
• Nationale BeeBall Dag
• NK Baseball 5 – uitgesteld
• Voorbereiding Honkbal Hoofdklasse 2022+

4.

Inkomsten vergroten
• Contributie inkomsten stijgen:
o Meer leden
o 2,5%
• Druk op sponsorinkomsten:
o Geen nationale activatie vanwege Corona
o Geen nationale toernooien – WPT gecanceld
• Sponsorinkomsten Honkbal TV
• Sponsorinkomsten Baseball5
• Mediadeal gesloten met NOS

5.

Zichtbaarheid vergroten
• Honkbal TV:
o Voorloper in Europa
o Nu ook Italië en Oostenrijk
o Interesse WBSC
• Nieuwe content strategie:
o Veel zichtbaarheid rondom EK’s
• Nieuwe website www.honkbalsoftbal.nl
• Succesvolle samenwerking met mediapartners:
o Baseball Culture
o ESPN
o NOS
o Sport America

Voortgang 2021 – Organisatieontwikkeling
De KNBSB is in transitie naar een resultaatgerichte organisatie, met:
• Een kleinere kern:
o Natuurlijk verloop niet opgevangen
o Herverdeling van taken
• Flexibele schil van experts en specialisten
(ZZP / Freelance / Vrijwilligers)
Voortgang 2021 – Nationale Teams & Talent Ontwikkeling
• Vol Internationaal programma Honkbal & Softbal
• Olympische Spelen niet gehaald
• Softbal Dames zilver op EK
• Honkbal Heren:
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o Goud EK U18
o Goud EK U23
o Goud A-team
Wildcard WK U23
WK Softbal Dames U18 => 3 december 2021 in Peru

4.

Rapportage Commissie van Toezicht over 2021
(start bij 0:29:09 uur van de opname – slide 20 van de PowerPoint-presentatie)
Chris Licher, Lid Commissie van Toezicht (Financiën) verzorgt namens de Commissie van Toezicht dit deel van de
presentatie
• Complimenten vanuit CvT voor het Bondsbureau.
• Zetten in om feeling met de leden te houden door bijwoning van (online) clusterbijeenkomsten.
• Door deze aanwezigheid bestaat de indruk dat ook de leden (verenigingen) positief zijn gestemd.
• CvT ervaart positieve gesprekken met Bestuur. Respecteren elkaar en staan open voor elkaars
bevindingen.
• Naast de vergaderingen, hebben individuele CvT-leden regelmatig één op één contact met hun
portefeuille-bestuursleden.
• Chris zelf een aantal gesprekken met Remko heeft gehad over de begroting 2022
Begroting 2022
• CvT is van mening dat er een gedegen begroting voorligt voor 2022.
• Er werd in de begroting rekening gehouden met de 5 prioriteit projecten (vraag vanuit CvT vorig jaar en in
de uitvoering inmiddels opgepakt)
• CvT is zeer content met de ombuiging van een negatieve begroting van vorig jaar naar een positief
resultaat voor dit jaar.
• Overall is de CvT tevreden met de begroting voor 2022. Weliswaar met wat risico’s op het gebied van
sponsorinkomsten, doch deze zullen op te vangen moeten kunnen zijn met het (deels) schrappen van de
flexibele schil.
• De Commissie van Toezicht gaat dan ook akkoord met de begroting 2022 en adviseert de leden om deze
goed te keuren.
5.

Awards uitreiking 2021
(start bij 0:35:00 uur van de opname – slides 21 t/m 27 van de PowerPoint-presentatie)
Tjerk Smeets, Technisch Directeur verzorgt dit deel van de presentatie
Een aantal award winnaars 2021 werd inmiddels via social media ook al bekend gemaakt, maar passeren in de
presentatie nogmaals de revue:
Honkbal
- Meest gestoken honken: Brendly Martina – Silicon Storks
- Homerun King: Shurman Marlin – Twins Oosterhout
- MVP én Beste Slagman: Denzel Richardson - L&D Amsterdam
- Beste Werper: Lars Huijer – HCAW
- MVP Holland Series: Sharlon Schoop - L&D Amsterdam
Softbal
- Beste Werpster: Kirsten Scheele – Sparks Haarlem
- Homerun Queen: Maxime van Dalen – Sparks Haarlem
- Beste Slagvrouw: Britt Vonk – Tex Town Tigers
- Meest gestolen honken: Brenda Beers – Olympia Haarlem
- MVP Award én Egbert van der Sluis Award: Lisa Hop – Olympia Haarlem
- MVP Holland Series: Jessie van Aalst – Olympia Haarlem
Tijdens het Congres worden de volgende Award winnaars bekend gemaakt:
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De Slugger 2021: Extra Innings
Nieuwe vereniging die met een concept afwijkend van de traditionele vereniging, veel mensen aan het
honkballen/softballen krijgt dan wel daar weer bij betrokken. Verder is Extra Innings met zijn achterliggende
stichting al jaren erg actief met activiteiten als winterschool, coachtrainingen, workshops, promobus in het cluster
Den Haag om de sport op een positieve manier voor het voetlicht te brengen, maar ook landelijk daaraan bij te
dragen.
Namens Extra Innings neemt bestuurslid Quilan de Windt de award “in ontvangst”, hij bedankt voor deze mooie
erkenning.
De Vereniging van het jaar 2021: BSC Almere
De vereniging heeft het afgelopen jaar moeilijk gehad, maar hebben het tij weten te keren. Met een nieuw
bestuur werd hard gewerkt aan de succesvolle heropbouw van de vereniging.
Complimenten voor de behaalde resultaten op de gebieden:
- Bestuurlijke organisatie
- Ledenwerving
- Communicatie
- Events en toernooien
- Veilig sportklimaat
- Verduurzaming
Namens BSC Almere neemt voorzitter Frank Groen de award “in ontvangst”.
Nog niet alle awards zijn uitgereikt aan de winnaars. De overige award winnaars zullen via de social media
kanalen van KNBSB bekend gemaakt worden!
6.

Presentatie Jaarplan 2022
(start bij 0:48:40 uur van de opname – slides 29 t/m 37 van de PowerPoint-presentatie)
Stefaan Eskes, Algemeen Directeur verzorgt dit deel van de presentatie
Ook de plannen voor 2022 worden langs de 5 Prioriteit Projecten gepresenteerd.
1.

Vitaliseren Verenigingen
• Diensten & Producten vraaggericht aanbieden
• Introductie pilot Sportbestuurdersplatform
• Intensivering aanvraag gelden Sportakkoord
• Professionalisering Honkbal Hoofdklasse-verenigingen
o vereniging <=> vereniging
o KNBSB => vereniging
o externe expertise

2.

Ledenbehoud & ledenwerving
• Uitstroom onderzoek automatiseren
• Proactief delen van 'Good & Best pratices'
• Introductie nieuwe lidmaatschapsvormen
• Registratie 'grijze leden' - waarde toevoegen
• Bijeenkomst Ledenwerving & Ledenbehoud vroeg in 2022

3.

Attractieve competities
• Uitbreiden en intensiveren 'pilots 2021'
• Meer ruimte en ondersteuning Toernooi organisatie
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Wijziging competitieopzet Intructional League (Honkbal Academy)
Naamwijzigingen jeugd competities => U12, U15, U21
Honkbal Hoofdklasse
Deltaplan Officials => meer officials op de velden (OPROEP AAN DE VERENIGINGEN!)

4.

Inkomsten vergroten
• Ontwikkelen van nieuwe verkoopbare 'assets':
o Online (mediakanalen, content platform, database)
o Offline (promoties, toernooien, evenementen)
• Vergaande samenwerking met Honkbal Week Haarlem (8 t/m 15 juli 2022)

5.

Zichtbaarheid vergroten
• Organisatie Softbal EK U15 in Enschede
• HonkbalTV (Hoofdklasse)
• NIEUW: Media platform (Honkbalsoftbal.tv)
• Intensiveren mediapartnerships
• Documentaire WK 2011 (8 december op ESPN)

Kalender 2022 – Nationale Teams & Talent Ontwikkeling
Internationaal programma Softbal (Fastpitch)
• A-team
o Canada Cup
o EK 2022 => Spanje
o Super6 => Spanje
• EK U22 => Tsjechië
• EK U15 => Enschede
• Heren => Zeisterslot Toernooi
• EK Slowpitch
Internationaal programma Honkbal
• A-team
o Honkbal Week Haarlem
o Super6 => Spanje
• WK U23 => Taiwan
• EK U18 v Tsjechië
• & WK U18 => Florida
• EK U12
• Dames => EK in Frankrijk
Naar aanleiding van de presentatie volgen de volgende vragen:
Blue Birds
Hoe gaan we in de nieuwe naamgeving de Beeball benoemen? Of blijft deze gewoon bestaan?
KNBSB: Deze naam blijft inderdaad behouden.
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Orioles
Wordt “meer ruimte en ondersteuning Toernooi organisatie” voor de attractieve competities ook omgekeerd?
Met andere worden wordt het ontmoedigd om toernooien binnen de competitie periode te organiseren
waardoor teams incompleet zijn voor deze toernooien?
KNBSB: we gaan het niet ontmoedigen. We horen zelf ook dat toernooien leuk zijn om aan deel te nemen en
interessant voor verenigingen (inkomsten en het samenzijn) zijn. Wel willen we gaan kijken of er periodes
geblokt kunnen worden zodat e.e.a. niet conflicteert met de competitie. Bedoeling is om hierover afstemming
te gaan krijgen. Doch KNBSB gaat dit niet alleen bepalen, zullen het net op gaan halen hoe we dit het beste
kunnen inrichten.
Er zijn ook initiatieven buiten verenigingen om die ervoor zorgen dat travelteams van commerciële aanbieders
zorgen voor incomplete teams (met bijbehorende weerslag op competitie).
KNBSB: Ook dit is ons ter ore gekomen. Toevallig heeft afgelopen donderdag een bespreking plaatsgevonden
met een aantal mensen die dit kenbaar hebben gemaakt. Komende week wordt inzichtelijk gemaakt met welke
initiatieven we te maken hebben. KNBSB zal proberen met die partijen in gesprek te komen om te bekijken of
e.e.a. te bundelen is met als doel tot afstemming met elkaar te komen zodanig dat dit niet zal conflicteren met
verenigingen.
Rooswijk
Wil KNBSB overwegen om digitaal / hybride bijeenkomsten ook in de toekomst (wanneer er geen beperkingen
meer zijn vanwege Corona) mogelijk te blijven maken?
KNBSB: Dit jaar hebben we het voorjaarscongres digitaal ’s avonds georganiseerd. Dat is goed bevallen omdat
we dan de oefenwedstrijden niet in de weg zitten. We overwegen dat ook komend voorjaar te doen. Voor wat
betreft clusterbijeenkomsten en Hoofdklasse bijeenkomsten bestaat zeker het voornemen dit deels online te
blijven doen. We hopen het najaarscongres volgend jaar fysiek te kunnen organiseren, maar zullen
onderzoeken of dit ook hybride gedaan kan worden.
Twins
Met betrekking tot zichtbaarheid vergroten: meeste media aandacht gaat uit naar het Team Kingdom of The
Netherlands. Zou het niet leuker zijn dat dit team vaker oefenpartijen gaat spelen tegen Europese teams op
Nederlandse bodem. Leuk voor jeugd en fans en goed voor media aandacht.
KNBSB: dat zou zeker leuk zijn, hoe meer het team kan spelen des te beter. Hier hangen echter de nodige haken
en ogen aan. Denk bijvoorbeeld aan: competitie en de planning en belastbaarheid van de werpers. Maar ook
financiën, wie betaalt de kosten voor het uitgenodigde team.
Vragen via de chat over Honkbalsoftbal.TV
Kunnen er bijvoorbeeld ook training/instructievideo’s geplaatst worden waar kader van verenigingen gebruik van
kan maken?
KNBSB: Dat is zeker een mogelijkheid. We zijn momenteel bezig met het opnemen van trainings- en
instructievideo materiaal aan de hand van “Visie op jeugd”.
Wellicht ook iets voor het leren scheidsen van wedstrijden?
KNBSB: ook dat is een mogelijkheid.
Hoeveel Traffic (views / site visits) hoopt KNBSB hier extra mee te behalen
KNBSB: Dat is natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit van de content. De focus ligt daarom voorlopig vooral op
onze input met nieuwe en mooie content, bijvoorbeeld in samenwerking met Baseball Culture.
Moet je hier een abonnement voor afsluiten of is dit een gratis platform?
KNBSB: Het is een gratis platform, maar om alle video’s te kunnen bekijken moet je wel een account
aanmaken.
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Overige vragen via de chat
Extra Innings
Vraag over Hoofdklasse & Golden League: Lijkt me belangrijk om jaarlijks te proberen wedstrijden aan begin van
het seizoen in het Noorden, Oosten en Zuiden te spelen. Om ook fans en spelers daar te entertainen en te
inspireren. Blijft/is dit een jaarlijks doel vanuit KNBSB?
KNBSB: Is zeker het streven. We willen heel Nederland graag inspireren!

7.

Presentatie Prognose 2021 & begroting 2022
(start bij 1:28:21 uur van de opname – slides 39 t/m 44 van de PowerPoint-presentatie)
Remko de Bie, Penningmeester Bestuur verzorgt dit deel van de presentatie
1) Vragen en antwoorden Financieel Vragenuur van 22 november jl. zijn op de website gepubliceerd.
2) Prognose 2021 - Verenigingssport:
o Begroot € -/- 64.450 => Prognose € 8.550

3) Prognose 2021 - NTTO:
o Begroot € 0 => Prognose € -/- 650
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4) Toelichting begroting 2022:
Verenigingssport:
• Break-even
• Aparte projectbegrotingen
• Stijging contributie-inkomsten
• Stijging NOC*NSF-subsidie
• Daling en flexibilisering salariskosten
• Meer investeringen in opleidingen
• Meer investeringen in sportparticipatie
NTTO:
• Break-even
• Risico internationale toernooien gemitigeerd
• Uitdagend target voor sponsorinkomsten (30% eis)
• Flexibelere begroting 2023
5) Impact Algemene Reserve
• Stand 31.12.2021 € 345.878.
• Doelstelling € 340.000 (50% van de personeelskosten) behaald.
• Bereikt zonder toevoeging resultaat 2021 en eventueel vrijvallen van reserve
6) Begroting 2023 e.v.
• Flexibilisering van kosten ten opzichte van inkomsten
• Vermarkten van activa, diversificatie van inkomsten

8.

Contributie en heffingen 2022
(start bij 1:43:50 uur van de opname – slides 46 t/m 47 van de PowerPoint-presentatie)
Mark Herbold, voorzitter Bestuur verzorgt dit deel van de presentatie
• Aanpassen bondscontributie – indexering
• Aanpassen vergoedingen officials – indexering
• Aanpassen administratieve heffingen straf – en beroepszaken – indexering
Indexering 1 oktober 2020 – 1 oktober 2021: 3,42% (bron: CBS consumentenprijzen)
Deze voorgestelde aanpassingen worden de komende week ter stemming gebracht. Tijdens het congres zijn hier
geen vragen over gesteld.
9.

Benoeming en voordracht
(start bij 1:44:50 uur van de opname – slide 49 t/m 52 van de PowerPoint-presentatie)
Mark Herbold, voorzitter Bestuur verzorgt dit deel van de presentatie
•

Herbenoeming bestuurslid Verenigingssport Peter van der Aart
(start bij 1:45:07 uur van de opname – slide 50 van de PowerPoint-presentatie)
Peter heeft zelf aangegeven er graag nog een termijn aan vast te plakken en het Bondsbestuur draagt
hem graag voor! Dit voorstel wordt de komende week ter stemming gebracht.
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Nieuwe leden Adviescommissie Geschillen
(start bij 1:45:34 uur van de opname – slide 51 van de PowerPoint-presentatie)
Vier nieuwe leden toegevoegd aan de ACG
o Natasja Fokkema
o Sander Kanninga
o Hans Kleij
o David de Swaan
Inmiddels goedgekeurd door de Commissie van Toezicht zoals gemandateerd door het Congres.

•

Voordracht Erelid
(start bij 1:46:50 uur van de opname – slide 52 van de PowerPoint-presentatie)
Het Bondsbestuur draagt de heer Frans van Aalen voor als Erelid van de KNBSB.
Gevraagd wordt of iemand van de aanwezigen hier bezwaar op heeft, waarna dit voorstel bij acclamatie
wordt aangenomen.
Er zal naar een moment gezocht worden om Frans van Aalen persoonlijk de speld met briljant te
overhandigen.

10. Vaststellingen
(start bij 1:48:48 uur van de opname – slide 54 van de PowerPoint-presentatie)
Mark Herbold, voorzitter Bestuur verzorgt dit deel van de presentatie
Komende week kan er digitaal over de volgende onderwerpen worden gestemd:
• Vaststelling bondscontributies (indexering)
• Vaststelling vergoedingen officials (indexering)
• Vaststelling administratieve heffingen (indexering)
• Vaststelling begroting 2022
• Herbenoeming Peter van der Aart
De uitslagen van de stemming zal aan het verslag worden toegevoegd. Mocht één van de voorgelegde voorstellen
niet worden aangenomen, dan zal het Bondsbestuur in beraad gaan.
11. Rondvraag
(start bij 1:50:02 uur van de opname – slide 55 van de PowerPoint-presentatie)
Mark Herbold, voorzitter Bestuur verzorgt dit deel van de presentatie
Mark geeft aan dat KNBSB al uitgebreid in gesprek is geweest met UVV over de ingediende vragen, doch UVV
heeft onderstaande 3 vragen nogmaals ingebracht om tijdens dit najaarscongres aan de orde te stellen.
1)

Het afsluiten van de Hoofdklasse op de gekozen, abrupte manier heeft een effect van afkalving van de
competities onder de Hoofdklasse. Het perspectief voor de Eerste Klasse is nu welhaast uitzichtloos: geen
beloning voor de kampioen in een klasse met oneigenlijke concurrentie van tweede teams, die als enige als
springplank naar de Hoofdklasse fungeren.
Hoe geeft de KNBSB invulling aan een sportief uitdagende Eerste Klasse in 2022?
KNBSB (Mark): de zorg van UVV is niet helemaal onterecht. Promotie is leuke trigger, maar niet de enige. In
seizoen 2021 is Amsterdam Pirates 2 kampioen geworden en die konden niet promoveren. De strijd en het
spelplezier waren er niet minder om. Er staat inmiddels een afspraak met de 1e klasse om te bekijken hoe we
met de teams een interessante competitie kunnen gaan inrichten. Daar bestaan al ideeën over en we zien
zeker mogelijkheid om ook in 1e klasse een interessante competitie in te richten. Overigens is de opmerking
dat perspectief er niet meer is, niet correct. Ook voor teams uit de 1e klasse die sportief goed presteren, is er
mogelijkheid wanneer voldaan wordt aan de gestelde kwaliteitseisen om toe te treden tot de Hoofdklasse.
Een eerste mogelijkheid hiertoe zal zich voordoen in 2023.
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2)

UVV is de toetreding tot de Hoofdklasse 2022 door de KNBSB geweigerd.
Wie is er als onafhankelijke partij verantwoordelijk voor de besluitvorming inzake toetreding (uittreding) tot
de afgesloten Hoofdklasse en de handhaving van de nog op te stellen criteria voor toetreding per 2023?
KNBSB (Mark): mooi dat deze ambitie er is. Voor 2022 hebben we nog te maken met het van toepassing
zijnde reglement van wedstrijden 2021 Met de deelnemers uit de Hoofdklasse 2022 zullen de criteria worden
opgesteld voor toetreding in 2023. Criteria zullen op 3 onderwerpen worden uitgewerkt:
- Beleidsmatig
- Organisatorisch
- Sportief
Er zijn recentelijk 3 werkgroepen geformeerd. De verwachting is dat eind 1e kwartaal 2022 voldoende
duidelijkheid is en dat daarna ook in gesprek zal worden gegaan met de 1e klasse.

3)

Het besluit voor het afsluiten van de Hoofdklasse is vanwege het momentum “ineens” genomen, terwijl er
nog geen plan, laat staan duidelijkheid is omtrent de criteria om toe te kunnen treden. UVV verwacht kennis
te kunnen nemen van deze definitieve criteria per uiterlijk 31 maart 2022 om zo een gedegen voorbereiding
op toetreding in 2023 te kunnen treffen.
UVV neemt aan dat het bestuur hier vaart achter zet en deze deadline kan bevestigen?
KNBSB (Mark) zegt toe dat we er vaart achter zetten. Het is onze streven om einde 1e kwartaal 2022 de
uitwerking gereed te hebben en daar dan vervolgens de doelgroep over te informeren. We zullen de
standaardteams in de 1e klasse tegen die tijd uitnodigen om te spreken over hun ambities.

Overige vragen welke tijdens de Rondvraag worden voorgelegd:
Storks
Had afgelopen seizoen 2 juniorenteams in dezelfde klasse spelen en vraagt waarom dit op senioren gebied niet
mogelijk is.
KNBSB (Roy): e.e.a. is een bestaande afspraak welke geldt voor de gesloten competities.
Amsterdam Pirates
Gezien de nieuwe Corona situatie en de consequenties van de maatregelen voor de verenigingen, het verzoek om
aandacht voor subsidiemogelijkheden en om via NOC*NSF de situatie wederom onder de aandacht te brengen
KNBSB (Stefaan): Inmiddels zijn de bondsdirecteuren al in overleg met NOC*NSF en staat dit onderwerp op de
agenda. We zijn er mee bezig.
12. Sluiting
(start bij 2:00:25 uur van de opname – slide 56 van de PowerPoint-presentatie)
Mark sluit de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid.

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

Besluitenlijst KNBSB-najaarscongres van 27 november 2021:
1. Het verslag van het Voorjaarscongres van zaterdag 21 april 2021 werd goedgekeurd.
2. Ingestemd werd met de voorgestelde Voordracht tot Erelid van Frans van Aalen.
3. Alle in stemming gebrachte punten zijn aangenomen door het Congres (feitelijke stemmingsuitslagen zijn in
bijlage 1 vermeld).
Verslag KNBSB congres – zaterdag 27 november 2021
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Bijlage 1 - Uitslagen van de stemming
Aantal gestemde verenigingen
Aantal uitgebrachte stemmen

45
7.467
Aantal uitgebrachte
Stemmen

Vraag 1:
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel om de hoogte van de
bondscontributies met de indexering aan te passen?
Akkoord
Niet akkoord
Onthouding van stemmen

6.001
1.425
41
7.467

Vraag 2:
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel om de hoogte van de
vergoedingen voor bondsofficials met de indexering aan te passen?
Akkoord
Niet akkoord
Onthouding van stemmen

6.001
798
68
7.467

Vraag 3:
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel om de hoogte van
een strafzaak / beroepszaak met de indexering aan te passen?
Akkoord
Niet akkoord
Onthouding van stemmen

6.276
1.191
0
7.467

Vraag 4:
Gaat uw vereniging akkoord met de KNBSB-begroting zoals deze is
opgesteld voor 2022?
Akkoord
Niet akkoord
Onthouding van stemmen

6.604
384
479
7.467

Vraag 5:
Gaat uw vereniging akkoord met het voorstel tot herbenoeming van
Peter van der Aart, bestuurslid Verenigingssport Softbal?
Akkoord
Niet akkoord
Onthouding van stemmen
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