
13. Voorstellen aan de vergadering 

 

1. Automatisch op de wedstrijdlijst vervalt 

 

• Tijdens de ALV d.d. 2 juli 2020 is het voorstel aangenomen dat kaatsers die in aanmer- 

king komen voor de VF hoofdklasse wedstrijden op basis van de ranking automatisch 

op de wedstrijdlijst worden geplaatst. De vrijblijvendheid van opgave werd hiermee 

aangepakt. Conform dit besluit is e.e.a. uitgevoerd door de KNKB. In de praktijk blijkt 

dit niet goed te werken. Er is regelmatig sprake van afmeldingen van kaatsers na de 

loting. Hierdoor ontstaan incomplete wedstrijdlijsten. Ook het aanvullen van de wed- 

strijdlijst verloopt niet naar wens omdat er veelal geen aanvullende opgave is van andere kaatsers. 

 

Doel: het zoveel mogelijk voorkomen van incomplete wedstrijdlijsten. Deelname zekerheid 

bevorderen door de opgave bij de kaatser neer te leggen. 

Voorstel: 

• Automatisch op de wedstrijdlijst komt te vervallen. Iedere kaatser c.q. partuur dient 

zich via de website van de KNKB aan te melden voor iedere wedstrijd. 

2. Gastlidmaatschap vervalt 

Om iedere kaatser die niet lid is van de KNKB in de gelegenheid te stellen om deel te 

nemen aan wedstrijden is sinds de invoering van de opgave via de website van de KNKB 

het gastlidmaatschap ingevoerd. Dit is voor verenigingsleden die geen bondsnummer 

hebben. Om een bondsnummer te verkrijgen moest dit tijdig via het bondsbureau aange- 

vraagd worden. Omdat een tijdige inschrijving niet altijd gewaarborgd kon worden en om niemand 

uit te willen sluiten van deelname is de mogelijkheid om iedere kaatser in te kunnen schrijven 

voor een wedstrijd mogelijk gemaakt via het zogenaamde gastlidmaatschap. Door de invoering van 

het nieuwe ledenadministratiesysteem kan iedere aangesloten vereniging tijdig leden in- en 

uitschrijven. Hiermee vervalt de noodzaak voor het gastlidmaatschap. 
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• Doel: uitzonderingen verminderen (uniformiteit tussen KNKB- en regiowedstrijden bevorderen).  

Gelijkheid en duidelijkheid voor iedere deelnemende kaatser en vereniging. 

 



Voorstel: 

• Het gastlidmaatschap vervalt. 

• Iedere kaatser die mee wil doen aan een KNKB of regiowedstrijd is in het bezit van een 

bondsnummer. 

• Niet aangesloten verenigingen worden geïnformeerd over de mogelijkheden voor hun 

leden om deel te nemen aan de regiowedstrijden. 

 

3. Inleg voor wedstrijden 

Er worden verschillende tarieven voor de inleg van wedstrijden gehanteerd. Bij KNKB wed- 

strijden geldt een inleg van € 4,- voor jeugdwedstrijden en € 6,- voor senioren wedstrijden. 

Bij regiowedstrijden geldt een tarief van € 3,-voor jeugdwedstrijden en € 6,- voor senioren 

wedstrijden. 

 

Doel: uitzonderingen verminderen (uniformiteit tussen KNKB- en regiowedstrijden bevorde- 

ren). Gelijkheid en duidelijkheid voor iedere deelnemende kaatser en vereniging bevorde- 

ren. 

 

Voorstel: 

• De inleg voor zowel de KNKB- als de regiowedstrijden worden gelijk getrokken. Voor 

alle jeugdwedstrijden wordt de inleg € 4,- en voor alle seniorenwedstrijden wordt de 

inleg € 6,-. 

• Kaatsers kunnen zich uitsluitend opgeven via de website van de KNKB. 

• Aan het eind van iedere maand wordt de inleg met de organiserende verenigingen 

verrekend. 

 

Conform besluit AV d.d. 31 maart 2022 wordt de inleg vanaf het seizoen 2023 automa- 

tisch geïncasseerd bij digitale opgave. 

 

4. Sluitingstijden opgave wedstrijden 

De sluitingstijden voor opgave zijn verschillend tussen KNKB en regiowedstrijden. 

 



De opgave voor KNKB wedstrijden die plaatsvinden op vrijdag, zaterdag, zondag of maan- 

dag, is tot en met de maandag vóór de wedstrijddag en sluit om 19.00 uur. 

 

De opgave voor KNKB wedstrijden die plaatsvinden op dinsdag, woensdag of donderdag is 

tot en met de zaterdag vóór de wedstrijddag en sluit om 19.00 uur. 

 

De opgave voor regiowedstrijden die plaatsvinden op vrijdag, zaterdag, zondag of maan- 

dag is tot en met de dinsdag vóór de wedstrijddag en sluit om 19.00 uur. 

 

De opgave voor wedstrijden die plaatsvinden op dinsdag, woensdag of donderdag is tot 

en met de zondag vóór de wedstrijddag en sluit om 19.00 uur. 

 

Doel: uniformiteit tussen KNKB- en regiowedstrijden bevorderen. Gelijkheid en duidelijkheid 

voor iedere deelnemende kaatser en vereniging bevorderen. 

Voorstel: 

• De uiterlijke aangifte tijd voor opgave van KNKB- en regiowedstrijden worden gelijk 

getrokken. De huidige aangiftetijden van de KNKB (maandag 19.00 uur) worden ook 

toegepast bij regiowedstrijden. 
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5. Lidmaatschap 

Tijdens de ALV d.d. 19 november 2015 is een nieuw systeem voor de contributie afdracht 

aan de KNKB vastgesteld. De KNKB kon hiermee een vast bedrag in de begroting opnemen 

van € 178.000,-. De afdracht werd destijds vastgesteld op € 10,- (jeugd) en € 15,- (senio- 

ren). Vervolgens is de hoogte van de afdracht in de loop der jaren aangepast naar € 10,- 

en € 16,54 waarbij vanaf 2018 sprake was van bevriezing. Tijdens de ALV d.d. 2 juli 2020 is 

op advies van de werkgroep contributie het principe ‘de gebruiker betaalt’ aangenomen. 

Bij de inleg voor wedstrijden wordt vanaf het seizoen 2021 € 1,- per speler per wedstrijd 

door de KNKB geheven. Deze compensatieregeling blijkt niet toereikend te zijn om de 

afdracht aan de KNKB op het gewenste niveau (€ 178.000,-) te houden. Tijdens de ALV d.d. 

31 maart 2022 is besloten om de contributie te bevriezen voor het jaar 2022 en 2023. Op 



deze bevriezing komen wij nu terug. Daarvoor zijn een aantal redenen aan te geven: 

• De stijging van de kosten (consumentenprijsindex 10% in 2022, bron CBS) 

• Het advies van de AV commissie Begroting: “Bij de toetsing en beoordeling van de 

begroting heeft de Commissie evenals vorig jaar hun zorgen geuit over de ontwikkeling 

van het ledenaantal van de KNKB en het daarmee samenhangende begrote bedrag 

aan contributie opbrengsten. Naast de extra inleggelden (‘de gebruiker betaalt’) heeft 

de KNKB zich voor 2023 als doel gesteld om € 10.000 extra contributiegelden te gene- 

reren door niet-spelende leden en donateurs aan te sluiten bij het nieuwe CRM-admi- 

nistratiesysteem. Deze extra ingerekende opbrengsten heeft naar de mening van de 

 

Commissie een onzeker karakter en is het de vraag in hoeverre dit bedrag in de toe- 

komst haalbaar is”. 

 

• De peiling (draagvlak) tijdens de regioledenberaden, waaruit naar voren kwam dat een 

wijziging van de afdracht als een logisch gevolg werd gezien. 

• Een dalend aantal geregistreerde leden 

Het bondsbestuur is van mening dat een contributieverhoging ondanks eerder besluit te 

rechtvaardigen is. De KNKB streeft al jaren naar een volledige en correcte registratie van 

leden. In de praktijk blijkt dit nogal weerbarstig. Op basis van het huidige aantal leden zou 

de contributie per heden € 11,00 en € 18,40 moeten zijn, willen we de afdracht in de begro- 

ting € 170.000,- halen (er is rekening gehouden met een kleine bijstelling van het totaal 

bedrag). In het onderstaande voorstel volgt de voorgestelde wijziging. Hieronder eerst een 

uiteenzetting van het nieuwe ledenadministratiesysteem waarin het mogelijk is om leden 

gedifferentieerd in te schrijven. De tariefstelling is gebaseerd op deze differentiatie. 

Bij de inrichting van het nieuwe ledenadministratiesysteem is gewerkt met de mogelijkheid 

om gedifferentieerd leden in te schrijven. 

 

a. Speelgerechtigde leden en niet-speelgerechtigde leden 

b. Ondersteunende leden 

c. Donateurs 

d. Sponsoren 



 

Deze keuze is gemaakt op basis van eerder onderzoek en recente belrondes onder vereni- 

gingsbestuurders. De behoefte om de leden te categoriseren bleek uit de gesprekken en 

de aangifte systematiek van vele verenigingen. Er zijn grote verschillen in de manier van 

registreren en de opgave van leden. Substantiële aantallen leden worden niet opgege- 

ven (geen afdracht), deze zijn hiermee eveneens niet inzichtelijk en/of bereikbaar voor de 

KNKB. Door de invoering van bovengenoemde categorieën voorzien we in deze behoefte. 

Het dubbellidmaatschap wordt niet in rekening gebracht en ‘andere type lidmaatschap- 

pen’ kunnen eveneens opgenomen worden in de nieuwe ledenadministratie. Hiermee 

beogen we een volledige en correcte opgave van alle aangesloten leden. 
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14. Rondvraag 

 

15. Sluiting 

Naast de vereniging krijgt het individuele lid toegang tot de database om zelf zijn of haar 

gegevens te kunnen beheren. 

Voorstel: 

• We registeren alle kaatsende leden ongeacht het speelniveau (leden-, regio-, en KNKB 

wedstrijden) in categorie A. Niet speelgerechtigde leden zijn ‘buitenleden’. Speelge- 

rechtigde leden en niet speelgerechtigde leden betalen de vastgestelde afdracht (10% 

verhoging) van € 11,- (jeugd) en € 18,20 (senioren). Leden met een dubbel lidmaat- 

schap betalen alleen afdracht voor de speelgerechtigde vereniging. Bovengenoemde 

leden krijgen alle bondsfaciliteiten aangeboden. 

 

• Leden die niet betrokken zijn bij de wedstrijdsport (geen deelname aan (leden)wed- 

strijden) maar wel actief zijn binnen de vereniging (bestuursleden, kaderleden, vrijwil- 

ligers enz.) registreren we in categorie B. Deze leden betalen € 12,50 en ontvangen 

eveneens alle bondsfaciliteiten. 

• Alle overige leden (donateurs) met alleen een financiële binding met de vereniging 

 



worden geregistreerd in categorie C. Hiervoor wordt geen contributieafdracht in reke- 

ning gebracht. Deze leden zijn wel inzichtelijk voor de KNKB en worden meegeteld in 

het totaal aantal leden van de KNKB richting NOC*NSF maar komen niet aanmerking 

voor de bondsfaciliteiten. 

• In categorie D (uitgebreid basissysteem) kunnen sponsoren worden geregistreerd. 

Deze zijn niet inzichtelijk voor de KNKB en worden niet meegeteld in het vaststellen van 

het aantal leden. Hiervoor wordt geen contributieafdracht in rekening gebracht en 

deze groep komt niet in aanmerking voor de bondsfaciliteiten. 

 

6. Reglement 

a. Hoofdstuk 2, artikel 5; aanscherping opslaglijnen 

b. Hoofdstuk 3, artikel 12; aantal keurmeesters aangepast (minimaal 10) 

c. Hoofdstuk 4, artikel 6; toegevoegd geboortejaren per categorie 

d. Hoofdstuk 4, artikel 7; automatisch op de lijst komt te vervallen 

e. Hoofdstuk 4, artikel 9; inleggeld (uniformiteit KNKB en regiowedstrijden 

toepassen) 

f. - Hoofdstuk 5, artikel 4; wedstrijdagenda (geen verplichting, maar een 

richtlijn) 

g. Hoofdstuk 5, artikel 6; aangifte (uniformiteit KNKB en regiowedstrijden) 

h. Hoofdstuk 5, artikel 7; loting (gestuurde loting bij de dames komt te ver 

vallen) 

i. Bijlage D gebiedsindeling; aanpassing Cornwerd (vervalt) en Joure (nieuw) 

j. Bijlage G Ranking; aanpassing loting (eerst op volgorde van ranking, 

hierna eventuele functiewijziging) 


