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De (plaatsvervangende) leden van de Bondsraad
Werkgroep Competitie
Tussenrapportage Werkgroep Competitie
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11 november 2016
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Besluit Bondsraad juni 2016
In de Bondsraad van 4 juni 2016 kwam een voorstel van de Werkgroep Competitie aan de orde tot het
scheiden van de KNSB-competitie en de competities van de regionale bonden. Het idee achter het
voorstel is dat leden ongeacht hun spelniveau kunnen kiezen voor deelname aan een KNSB
zaterdagcompetitie, een competitie in hun regionale bond of voor beide competities.
De Bondsraad keurde na de discussie het volgende voorstel goed:
o Voortzetting van de werkgroep met inventarisatie van alle vragen en opmerkingen van
bonden en verenigingen
o Een tussenrapportage in december
o Een concreet voorstel dat aan de Bondsraad voorgelegd wordt in de vergadering van juni,
uitgaande van een proefperiode van twee jaar.
o Een evaluatie na de proefperiode, op zijn vroegst in 2019, en de vraag aan de Bondsraad
of de nieuwe opzet wordt doorgezet of niet.
Uitbreiding werkgroep
De werkgroep is na het bondsraadsbesluit uitgebreid en bestaat nu uit: Frans van Amerongen
(NOSBO), Remko Algera (SBO), Colijn Wakkee (SGS), Aart Strik (NHSB), Ynze Mengerink (LiSB),
Eric Fraikin (LeiSB), Leon van Gelder (NBSB), Jan Stomphorst (KNSB), Koos Stolk (KNSB), en
Jeroen Bosch (KNSB).
Traject tussenrapportage
In een bijeenkomst eind augustus heeft de werkgroep alle vragen en opmerkingen van bonden en
verenigingen geïnventariseerd. Daarbij is meegenomen een brief die de werkgroep van de ZSB heeft
ontvangen. Er is een tijdpad opgesteld, en er is besloten om voor de eerste tussenrapportage
(december 2016) drie documenten op te stellen:




Op te lossen problemen voor invoering van een tweejarig experiment
KNSB competitiereglement voor transitie naar nieuwe competitie
Adviesdocument aan regionale bonden gevolgen regionale bondscompetities

Deze drie documenten zijn in concept besproken in een bestuursvergadering van 31 oktober en op
het Bondenoverleg van 2 november. Op 10 november 2016 heeft de werkgroep deze drie
documenten aangepast met medeneming van de gemaakte opmerkingen op die bijeenkomsten en
een e-mail met aandachtspunten van de ZSB.
Evaluatie
Het Bondsraadbesluit van 4 juni 2016 vraagt om een concreet voorstel in juni 2017 uitgaande van een
tweejarige proefperiode. In deze tussenrapportage pleit de werkgroep voor de seizoenen 2018-2019
en 2019-2020 als pilotperiode. Tijdens deze periode is het belangrijk om flexibel te zijn; de indeling in
het tweede seizoen zou er bijvoorbeeld anders uit kunnen zien dan in het eerste seizoen. In de
Bondsraad van juni 2020 zou dan geëvalueerd moeten worden of we doorgaan met de nieuwe opzet
of teruggaan naar de huidige situatie. Bonden zouden dan uiterlijk in het voorjaar van 2020 met hun
verenigingen moeten gaan evalueren.
Gevraagd besluit
Krijgt de werkgroep op basis van deze tussenrapportage de opdracht van de Bondsraad om een
concreet voorstel voor een tweejarige proefperiode voor te leggen in juni 2017? Welke concrete
vragen wil de Bondsraad de werkgroep meegeven?

