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Hierbij bieden wij u het bestuurs- en directieverslag en de Jaarrekening 
2019 van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) aan.  

De Jaarrekening 2019 bevat een financiële en inhoudelijke toelichting op 
hoofdlijnen van de activiteiten die de NBB in 2019 heeft uitgevoerd.  

De Jaarrekening heeft als belangrijkste functie het informeren van 
verenigingen, vrijwilligers, leden,  geledingen van de NBB alsmede het 
maatschappelijk verkeer, over de wijze waarop en de mate waarin, de in het 
jaarplan 2019 voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd. 

Andere belangrijke functies van de Jaarrekening zijn: 

> het voldoen aan de eisen die worden gesteld aan het publiceren van de 
jaarverslaggeving; 

> het verantwoorden van de subsidies die de NBB heeft ontvangen van 
NOC*NSF en overige subsidieverstrekkers; 

> het informeren van partners en relaties van de NBB. 

 

 
De in 2019 uitgevoerde activiteiten vinden hun basis in de door de AV 
vastgestelde begroting 2019 en het jaarplan 2019, gebaseerd op het 
meerjarenbeleidsplan 2017+ ‘Basketball: iedereen, altijd en overal!’.  

In 2019 was de samenstelling van het bestuur als volgt: 

> Voorzitter:   mevrouw F. Ravestein 
> Vicevoorzitter:  de heer J. Witvoet 
> Penningmeester:  mevrouw E. Snijder 
> Leden:    de heren C. Spitters, F. van Urk, J. Onland (tot 30  

november 2019) en J. van der Put 

De Code Goed Sportbestuur is binnen de NBB geïmplementeerd en wordt 
toegepast. Voor het bestuur is er conform deze code een gedragscode, die 
het bestuur naleeft.  

In 2019 heeft een uitgebreide bestuursevaluatie plaatsgevonden. Als eerste 
is een zelfevaluatie ingevuld en vervolgens is geëvalueerd onder leiding 
van een externe procesbegeleider. Hierbij is gesproken over het 
functioneren van het bestuur, de portefeuilleverdeling, de relatie met de 
werkorganisatie, de missie, visie en kernwaarden van de NBB en hoe de 
toekomst wordt gezien. Een van de conclusies was dat in 2020 het 
meerjarenbeleidsplan herijkt dient te worden, waarbij ook naar de missie en 
visie gekeken dient te worden, daar deze nu te weinig houvast bieden. 

Met het financiële resultaat van 2019 is het eigen vermogen verder positief 
verhoogd en kunnen we € 140.296 toevoegen aan het eigen vermogen, wat 
hiermee op € 267.967 positief uitkomt. 
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De Algemene Vergadering van 30 november 2019 in ’s-Hertogenbosch heeft de 
jaarrekening 2018 en de begroting 2020, en daarmee het jaarplan 2020, 
vastgesteld. Verder heeft de AV ingestemd met het voorstel voor een 
eenmalige bijdrage van € 0,50 per lid voor de mannen 3x3 en een eenmalige 
bijdrage van € 0,50 per lid voor de vrouwen 3x3 bij kwalificatie van het 
team voor de Olympische Spelen. Daarnaast heeft de AV besloten tot een 
wijziging van het Huishoudelijk Reglement en het Reglement Tucht- en 
Geschillenrechtspraak. De heer T. Boot is benoemd tot erelid en de heer A. 
de Rooij is benoemd tot lid van verdienste. Tot slot is de heer J. 
Brakenhoff benoemd tot voorzitter per 21 maart 2020. 

 

 
Het meerjarenbeleidsplan 2017+ en het daarvan afgeleide jaarplan 2019 kent 
zes hoofdthema’s: binding, verenigingsondersteuning, kaderontwikkeling, 
internationaal succes, marketing & communicatie en interne organisatie. Per 
thema wordt hieronder toegelicht wat in 2019 is gerealiseerd, alsmede een 
aparte paragraaf met betrekking tot financiën. 

 

 
In 2019 is het nieuwe platform basketball.nl gelanceerd, dat tot stand is 
gekomen in samenwerking met de Dutch Basketball League (DBL). Dit platform 
is onder andere gericht op basketballiefhebbers, met als doel de binding te 
vergroten. Hiervoor wordt het platform gebruikt in combinatie met de 
diverse sociale mediakanalen van Basketball Nederland. Het platform zelf is 
nog niet interactief, dat wordt meegenomen in de doorontwikkeling.  

Eind 2019 is het project ‘Basketbalcompetities 2.0’ van start gegaan, mede 
naar aanleiding van het uitstroomonderzoek dat in 2017 is gehouden. In dit 
project wordt onder andere gekeken naar het competitieaanbod, in hoeverre 
dat geoptimaliseerd kan worden, zodat leden behouden blijven en nieuwe 
sporters worden gebonden. De eerste aanpassingen zullen in 2020 worden 
doorgevoerd. 

In 2019 heeft de NBB in samenwerking met TIG Sports en House of Sports de 
FIBA 3x3 World Cup 2019 georganiseerd, een van de grootste 
basketbaltoernooien ooit in Nederland. Dit WK 3x3 werd aangegrepen om 3x3 
basketball als nieuwe Olympische discipline onder de aandacht te brengen 
bij het grote publiek. Tegelijkertijd zette het de Olympische ambities die 
de NBB heeft met 3x3 in de spotlights. Maar het WK heeft ook op lokaal 
niveau impact gehad. De aandacht die het WK heeft gegenereerd en de energie 
die daarmee vrij is gekomen, heeft gediend als vliegwiel om lokale 
verenigingen en gemeenten in heel Nederland te activeren. De basketbalsport 
heeft hierdoor ook in de breedtesport een mooie boost gekregen. 

Centraal in het landelijke activatieprogramma stonden ambitieuze 
basketbalverenigingen en gemeenten. Verenigingen zijn uitgedaagd buiten hun 
gebruikelijke kaders te denken en te kijken hoe 3x3 basketball binnen hun 
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vereniging en in hun gemeente kan worden ingezet om de basketbalsport 
lokaal op de kaart te zetten. Hierbij zijn scholen en basketbalpleintjes 
betrokken. Via uitgestippelde activiteiten en evenementen op scholen, 
pleintjes en in wijken hebben ze gezorgd voor de verspreiding van 3x3 als 
discipline, en tegelijkertijd voor promotie van het WK zelf. Deze 
verenigingen werden klaargestoomd voor de toekomst, met als doel 3x3, naast 
5-5, vast onderdeel van het verenigingsaanbod te laten vormen. De gemeenten 
werden uitgedaagd mee te denken en te investeren in een duurzaam programma. 

Alle lokale, regionale en nationale activiteiten die in aanloop naar het WK 
werden georganiseerd kenden hun climax op het WK 3x3. Tijdens het WK werden 
zes dagen lang side events georganiseerd, waarbij deelnemers aan de lokale 
activiteiten op scholen en op pleinen in het voortraject werden uitgenodigd 
deel te nemen. Zo is een beweging gecreëerd die uitvoering gaf aan de 
internationale slogan van 3x3 basketball: From the streets to the world 
stage. 

In totaal zijn er in 25 gemeenten in Nederland activiteiten georganiseerd 
in het kader van de ‘We Here campagne’. In deze gemeenten is gekeken naar 
wat voor activiteiten het beste pasten bij het gemeentelijk beleid, de 
lokale behoeften en de mogelijkheden/capaciteit van de betreffende clubs en 
andere lokale sportaanbieders. 

De betrokken gemeenten: Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Assen, Breda, 
Capelle a/d IJssel, Den Bosch, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Eindhoven, 
Emmeloord, Groningen, Harderwijk, Heerenveen, Hilvarenbeek, Katwijk, 
Leeuwarden, Nieuwegein, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Weert, Zoetermeer, 
Zwolle. 

 

 
Naast de reeds ingebedde verenigingsondersteuning op het gebied van 
wedstrijdzaken en opleidingen heeft de NBB in 2019 het Sportakkoord onder 
de aandacht gebracht. Daarnaast is op het nieuwe platform basketball.nl een 
Kennis Hub gerealiseerd waar bestuurders informatie kunnen vinden over 
thema’s als vrijwilligersbeleid, ledenwerving- en behoud en scholing voor 
bestuurders. 

In 2019 is wederom het Nationaal Basketball Congres georganiseerd in 
combinatie met de Algemene Vergadering van de NBB. Op 30 november was de 
Maaspoort in Den Bosch het toneel van vele workshops voor trainers, 
coaches, bestuurders en andere vrijwilligers. In totaal waren er 233 
deelnemers aan de workshops.  

In dit jaar zijn in alle vijf afdelingen bijeenkomsten georganiseerd, waar 
verenigingen zijn geïnformeerd over diverse onderwerpen en waar 
nadrukkelijk het gesprek werd aangegaan over thema’s die spelen en om 
feedback te ontvangen vanuit de verenigingsbestuurders. Deze input is 
vervolgens meegenomen in voorstellen aan de Algemene Vergadering. Deze 
bijeenkomsten dienden eveneens als moment van ontmoeting voor bestuurders 
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van verschillende verenigingen, zodat ze kennis en ervaring kunnen 
uitwisselen. 

Via social media zijn verschillende thema’s over sportplezier 
gecommuniceerd. Dit thema heeft daarnaast in maart in de spotlight gestaan 
in de Week van het Sportplezier. 

Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere bonden op het gebied van 
verenigingsondersteuning, zo worden onder andere ervaringen uitgewisseld 
met de bonden die in hetzelfde pand zitten als de NBB. Er vindt structureel 
overleg plaats en dit heeft ertoe geleid dat een aantal bonden de 
samenwerking wil intensiveren.  

Het inrichten van accountmanagement is een speerpunt in 2020, dan wordt 
eveneens gestart met het bezoeken van verenigingen. 

 
Het licentiebeleid voor scheidsrechters en commissarissen is in seizoen 
2019-2020 geïmplementeerd. Het licentiebeleid, dat in lijn is met de KSS, 
schept duidelijkheid over welke voorwaarden gesteld worden voor het 
verkrijgen en behouden van een licentie. Daarnaast bevat het licentiebeleid 
een puntensysteem, waarbij gelicencieerde scheidsrechters activiteiten 
ondernemen om punten te behalen. Deze punten zijn nodig om een licentie te 
verlengen.  

In seizoen 2018-2019 zijn tien bijscholingen gehouden voor scheidsrechters 
en officials. In seizoen 2019-2020 staan weer tien bijscholingen met nieuw 
ontwikkelde onderwerpen gepland. Tevens zijn in september 2019 alle 
reguliere scheidsrechterstages georganiseerd met goede (internationale) 
sprekers en eenduidige presentaties voor alle geledingen. Het bijwonen van 
een minimum aantal stages en bijscholingen is geborgd in het nieuwe 
licentiebeleid.  

Voor de coachclinics is samengewerkt met de Dutch Basketball Coaches 
Association (DBCA) en zijn bijscholingen georganiseerd die aansluiten bij 
de programma’s van de nationale selecties. Daarnaast worden coaches 
regelmatig geïnformeerd over (bij)scholingen en clinics die door andere 
instanties worden georganiseerd, zoals NOC*NSF en NL Coach.    

Coaches die in Nederland positief opvallen krijgen de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen en hun netwerk te vergroten bij de nationale selecties, 
Basketball Academies en bij de CTO’s. Coaches worden uitgenodigd deel te 
nemen aan de verschillende programma’s. Er zijn nog geen richtlijnen 
geformuleerd om betreffende coaches te selecteren. 

In 2018 is het licentiebeleid voor coaches dat in 2016 is ingevoerd, 
aangepast aan de hand van feedback van verenigingen, coaches en 
ervaringsdeskundigen. Tot en met seizoen 2019-2020 is er nog een 
overgangsfase van oude naar nieuwe licenties. Ook in 2019 is de toepassing 
van dit nieuwe beleid gemonitord en is maatwerk geleverd waar nodig voor 
een soepele overgang naar het nieuwe beleid.  
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Er is, naast de aangeboden workshops tijdens het NBC, geen aparte 
opleidersdag georganiseerd voor NBB opleiders. Opleiders worden 
geïnformeerd over bijscholingen die door NBB en andere organisaties worden 
georganiseerd. Op deze wijze is toch de mogelijkheid geboden voor opleiders 
om kennis en vaardigheden te verrijken en elkaar te ontmoeten. In 2019 is 
een begin gemaakt met het opstellen van een beleid voor NBB opleiders, 
waarin ook het bijwonen van een opleidersdag is geborgd. 

De werkgroep modernisering scheidsrechtersopleidingen heeft zijn taak 
volbracht en is opgeheven. De feedback van de deelnemers aan de Basketball 
Scheidsrechter 2 en 3 is geëvalueerd en daar waar mogelijk ingepast in de 
huidige opleidingen en het lesmateriaal is geüpdatet.  

In 2019 is gestart met een RBS4 (rolstoelbasketbal scheidsrechter niveau 4) 
pilot opleiding. Deze opleiding heeft twee deelnemers, een beperkt aantal. 
Er is in 2019 een start gemaakt met de opleidingsdocumenten voor RBS3 zodat 
deze begin 2020 als pilot gegeven kan worden. Een aantal workshops is sport 
generiek en heeft een overlap met de BS opleidingen. 

In elke afdeling is in het begin van het seizoen een BS3 georganiseerd en 
landelijk een BS4.  

In 2019 is er wederom een opleiding voor basketbaltrainers op niveau 4 
gestart waarbij al deels rekening is gehouden met de vernieuwde KSS 
protocollen vanuit NOC*NSF. Aanpassing van alle opleidingen conform deze 
vernieuwde KSS richtlijnen zal in 2020 gebeuren.  

Een laagdrempelige opleiding voor trainers/coaches is in 2019 ontwikkeld en 
zal in het najaar van 2020 worden geïmplementeerd. 

Het opstellen van een inhoudelijk concept in samenwerking met andere 
sportbonden voor een sport overstijgende niveau 5 opleiding is niet 
gerealiseerd. Wel is aangesloten bij meerdere werkconferenties van NOC*NSF 
‘trainer coach is een vak’, waarbij het intensiveren van samenwerking 
tussen sport en onderwijs vanaf de opleidingen op niveau 3 wordt 
uitgewerkt.  

Er is geen extra workshop ontwikkeld voor de rolstoelbasketbal trainer op 
niveau 2.   

Eerder is gedefinieerd waaraan een elektronische leeromgeving dient te 
voldoen om van meerwaarde te zijn voor de trainers- en 
scheidsrechtersopleidingen. Echter het keuzeproces voor het opzetten van 
een elektronische leeromgeving en de opstart van de implementatie is niet 
gerealiseerd.    

Het Arbitrage Informatie Systeem (AIS) is samen met NOC*NSF en drie andere 
bonden ontwikkeld in seizoen 2017-2018. In seizoen 2019-2020 is het AIS 
geïmplementeerd in enkele landelijke divisies. Het AIS is een 360 graden 
feedbacktool voor scheidsrechters, verenigingen en beoordelaren welke bij 
iedere wedstrijd wordt toegepast. Het systeem wordt gebruikt om een beter 
beeld te krijgen over de scheidsrechters en de beoordelareninzet hierop aan 
te passen. Het doel is de scheidsrechters te laten fluiten op het voor hen 
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juiste niveau. In seizoen 2020-2021 zal AIS wederom worden ingezet in de 
divisies waarin Licentie 4 scheidsrechters actief zijn. 

Het project clubarbitrage heeft meerdere tools voor verenigingen opgeleverd 
om hun clubarbitrage(beleid) te ontwikkelen of te verbeteren. Deze tools 
worden aangereikt bij eventuele verenigingsbezoeken, maar zijn ook online 
te vinden.  

In seizoen 2018-2019 en 2019-2020 is het bestaande potential programma 
voortgezet met een programma met maandelijks bijeenkomsten en intervisies. 
Er vindt individuele coaching plaats en er wordt georganiseerd deelgenomen 
aan internationale toernooien waar FIBA instructors aanwezig zijn. Helaas 
is de aanwas van nieuwe jonge scheidsrechters momenteel erg schraal. Om 
deze reden zijn ook jonge scheidsrechters met minder potentieel opgenomen 
in de groep om deze jonge mensen toch een goede start van de carrière te 
geven. 

Ook dit jaar hebben meerdere verenigingen deelgenomen aan de Week van de 
Scheidsrechter. Dit sportbrede initiatief heeft als doel het imago van 
scheidsrechters te verbeteren. Dit jaar was het doel de Week van de 
Scheidsrechter meer zichtbaarheid te geven en verhalen te delen. Elke 
scheidsrechter heeft een mooi verhaal over zijn fluitcarrière, het 
begeleiden van nieuwe scheidsrechters of kleine momenten die het fluiten 
leuk maken. Verenigingen zijn opgeroepen deze verhalen te delen met de 
#scheidsbedankt. Uit deze verhalen is ook de verenigingsscheidsrechter van 
het jaar gekozen. 

 

 
De Orange Lions Vrouwen zijn hun kwalificatiereeks tegen Hongarije goed 
gestart met winst. Daarnaast hebben de Orange Lions Vrouwen in de Europese 
EWBL competitie de laatste acht behaald, wat gezien het sterke 
deelnemersveld een goede prestatie is.  

De Orange Lions Academy (OLA) Mannen is het tweede jaar ingegaan. De 
talenten ontwikkelen zich goed, wat o.a. heeft geresulteerd in de uitstroom 
van het grootste talent naar een zeer gerenommeerde jeugdopleiding in 
Spanje, waar hij een meerjarig contract heeft afgesloten. Bij de 
internationale stages laat het OLA team goede indrukken achter. 

De Orange Lions Academy Vrouwen heeft de ontwikkeling van de afgelopen twee 
jaar doorgezet, dat o.a. heeft geresulteerd in de uitstroom van vijf 
talenten naar topcolleges in de VS. Daarnaast is zowel de beker gewonnen 
als het kampioenschap in de U20 eredivisie behaald. Verder werden goede 
zaken gedaan bij de Europese EGBL competitie, waar zij de top vier 
behaalden.    

De Orange Lions rolstoelbasketbal Mannen en Vrouwen hebben beiden een 
belangrijke Europees Kampioenschap gespeeld. De Vrouwen werden in eigen 
land Europees Kampioen, hiermee prolongeerden zij hun titel én verdienden 
een ticket voor de Paralympische Spelen in Tokyo in 2020. De Mannen hadden 
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het lastig op het Europees Kampioenschap in Polen, waar zij zevende werden. 
Helaas grepen zij hiermee naast kwalificatie voor Tokyo. 

3x3 basketball heeft een speciale plaats ingenomen in 2019 met het WK in 
eigen land. In juni vond het Wereldkampioenschap plaats op het Museumplein 
in Amsterdam. Zowel de mannen als de vrouwen kwamen helaas niet verder dan 
de eerste ronde. Organisatorisch was het WK wel een enorm succes! 

De Orange Lions Mannen 3x3 U23 hebben een vierde plaats behaald op de WK in 
China.  

De Orange Lions Vrouwen 3x3 behaalden op het Europees Kampioenschap een 
vierde plaats. Tijdens de World Beach Games in Qatar werd de zilveren 
medaille gehaald. Dit was gezien het zeer sterke deelnemersveld een unieke 
prestatie! 

Op 1 november 2019 was de ‘cut-off date’ waar zowel de mannen als vrouwen 
3x3 teams zijn geplaatst voor zowel Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) 1 
als 2 in het voorjaar van 2020. Hiermee is Nederland het enige land ter 
wereld dat zich met beide ploegen voor beide OKT’s heeft geplaatst. 

Bij de jeugd EK’s hebben de U20 vrouwen hun positie in de A-divisie 
gehandhaafd. De U18 mannen konden deze positie helaas niet vasthouden en 
acteren wederom in de B-divisie in 2020. De U16 mannen hebben met hun 
zilveren medaille een uitstekend resultaat neergezet, en daarmee ook 
promotie naar de A-poule afgedwongen.  

Sportieve resultaten 2019: 

Orange Lions Vrouwen 3x3     Zilver World Beach Games 
Orange Lions Mannen U16    Zilver & promotie naar A-divisie 
Orange Lions Vrouwen Rolstoelbasketbal Europees kampioen 

 

 
In 2019 is de nieuwe huisstijl van de NBB alsmede het nieuwe merk 
Basketball Nederland gelanceerd. Met Basketball Nederland is de sport op 
één gezet en is er een nieuw imago neergezet met de ‘pay off’ Ready to 
Roar. Naast nieuwe logo’s, zijn er ook nieuwe tenues voor de nationale 
selecties en de OLA’s ontwikkeld, die hiermee voor het eerst in customized 
tenues lopen.  

Later in het jaar is het nieuwe platform basketball.nl gelanceerd, in 
samenwerking met de DBL. In 2020 en 2021 wordt het platform verder 
doorontwikkeld, zodat het meer interactief wordt en nog beter aansluit op 
de wensen en behoeften van de basketball community in Nederland. 

Met de lancering van het nieuwe platform is een start gemaakt met een 
content team, een mix van professionals en vrijwilligers, die gezamenlijk 
de content gaan realiseren om ‘de go to website’ op het gebied van 
basketball te worden. Dit team wordt verder ingericht en uitgebreid in 
2020. 
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In januari is een nieuwe medewerker voor marketing & partnerships aan de 
slag gegaan. Zij heeft diverse meerjarige partnerships gesloten en daarmee 
de commerciële inkomsten voor de NBB verhoogd. In oktober heeft zij de NBB 
verlaten en is er direct een opvolger gestart. Hierdoor is nog geen 
marketingstrategie gerealiseerd, wel zijn weer nieuwe partnerships 
afgesloten. 

In 2019 zijn nog geen stappen gezet op het gebied van een data platform, 
mede door het tijdelijk uitvallen van personeel, dit is een project in 
2020. Daarmee wordt ook het inzicht in de basketball community vergroot, 
alsmede de mogelijkheden om deze te vergroten. Er is daarnaast geen 
ledenpanel ingericht, wel zijn verenigingen en leden op onderwerpen 
bevraagd. 

De events die in 2019 zijn georganiseerd: 

> WK 3x3 
> Streetball Masters Tour 
> NBB Bekerfinales 
> NBB Finals 
> Interland Orange Lions Vrouwen 
> Nationaal Basketball Congres 

 

 
De vernieuwing van de Code Goed Sportbestuur vanuit NOC*NSF i.s.m. de 
bonden, is niet afgerond in 2019. De nieuwe Code ligt voor in 2020, waarna 
de NBB zal beoordelen of dit aanpassingen vraagt of niet. 

Het handboek arbitrage is vereenvoudigd en daarnaast zijn diverse 
reglementen en handboeken, de tarievenlijst en de lijst administratieve 
heffingen en boetes herzien. 

De scholing van vrijwilligers, alsmede een vrijwilligersactiviteit hebben 
niet plaatsgevonden, daar het vrijwilligersbeleid nog niet is gerealiseerd. 
Dit is een speerpunt voor 2020, waar scholing en waardering onderdeel van 
uit zullen maken. 

Vanuit het tevredenheidsonderzoek dat in 2017 heeft plaatsgevonden is een 
start gemaakt met trajecten die de tevredenheid onder leden en verenigingen 
kunnen verbeteren. Zo is onder andere het project basketbalcompetities 2.0 
van start gegaan, waarin deregulering een van de onderwerpen is. Dit 
project loopt nog door tot en met 2021 en de eerste resultaten worden in 
2020 verwacht. Daarnaast is een keuze gemaakt voor het inrichten van 
accountmanagement om de afstand tussen verenigingen en de NBB 
(werkorganisatie en bestuur) te verkleinen. Dit is een belangrijk onderwerp 
voor 2020, alsmede het bezoeken van de eerste verenigingen. 

Er is nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke CRM-systemen, wel is een 
aantal bonden bevraagd over welk systeem zij gebruiken. In 2020 krijgt dit 
een vervolg, waarbij wordt gekeken of een gezamenlijke licentie met 
meerdere bonden een mogelijkheid is. 
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In 2019 is een keuze gemaakt voor een nieuw financieel pakket, waarmee in 
2020 het digitaal verzenden van facturen gerealiseerd kan worden. Daarnaast 
heeft de AV ingestemd met het werken met een rekening courant in Sportlink 
per seizoen 2020-2021, waardoor verenigingen ook beter zicht krijgen op 
openstaande credit- en debetfacturen bij de NBB. Vanwege de invoering van 
het nieuwe financiële systeem, wordt de AO/IC herzien in 2020, zodat deze 
aansluit op dit systeem. 

Op het nieuwe platform basketball.nl is reeds een evenementenkalender 
beschikbaar. In de doorontwikkeling wordt dit uitgebreid naar een kalender 
met ook andere onderdelen, zoals vergaderingen, opleidingen en 
bijscholingen. 

In 2019 is het organogram van de NBB vernieuwd en is de organisatie 
sindsdien ingedeeld in vier teams: support, marketing, breedtesport en 
topsport. In 2020 wordt het functiehuis geactualiseerd, zodat 
functiebeschrijvingen en competentieprofielen hiermee in lijn zijn en weer 
up to date zijn. Er zal dan ook een vervolg worden gegeven aan het 
inrichten van een structureel scholingsprogramma voor medewerkers, i.s.m. 
andere bonden en NOC*NSF, dat aansluit bij het functiehuis en de 
kerncompetenties.  

 

 Ë
Begin 2018 heeft de belastingdienst een controle gedaan op de 
omzetbelasting, waardoor aan het licht gekomen is dat deze niet altijd op 
de juiste wijze is verwerkt. Dit heeft effect gehad op de jaarrekening 
2017, waarin de mogelijke naheffing is opgenomen, alsmede een voorziening 
voor nog te betalen rente. In 2018 is hiervoor een extra voorziening 
getroffen vanwege een mogelijk te betalen boete. In 2019 heeft de 
definitieve afwikkeling van dit onderzoek plaatsgevonden. De opgenomen 
naheffing en extra voorziening bleken nagenoeg juist te zijn opgenomen. 

In 2019 heeft een contributieverhoging plaatsgevonden, naast de indexatie 
van 1,4%, met € 1,00 voor alle leden en daarnaast met € 2,50 voor alle 
wedstrijd spelende leden. Dit laatste op advies van de verenigingen en de 
financiële commissie, om het verschil in contributie-inkomsten vanuit niet-
spelende leden te compenseren. 

Een van de voorwaarden voor subsidies van NOC*NSF is het voldoen aan de 
door de Algemene Vergadering van NOC*NSF vastgestelde minimale 
kwaliteitseisen. De NBB voldeed de afgelopen jaren op één onderdeel na aan 
al deze eisen. De eis waar de NBB niet aan voldeed betrof de solvabiliteit, 
(waarbij de indicator is: EV/Balanstotaal >  0,2). De NBB heeft op basis 
van het vastgestelde herstelplan hiervoor dispensatie bij het bestuur van 
NOC*NSF afgelopen jaren aangevraagd en verkregen. Over 2019 is de 
solvabiliteit 0,27. De liquiditeit (indicator: current ratio >1) is op orde 
met een uitkomst van 1,23. Daarmee voldoet de NBB weer aan alle minimale 
kwaliteitseisen. 
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In de begroting van het jaar 2019, vastgesteld tijdens de AV van 17 
november 2018, begrootte de NBB voor het jaar 2019 een positief resultaat 
van € 140.749. Het jaar 2019 is afgesloten met een positief resultaat van € 
182.296. Dit resultaat komt ten gunste aan:      

 

Bestemmingsreserve mediaplatform   €   42.000 

Eigen vermogen   € 140.296 

 € 182.296 

 

Het bestuur stelt voor de resultaat als volgt te alloceren. 

1) Het eigen vermogen ten behoeve van de continuïteit van de NBB 

Beoogde hoogte eigen vermogen zoals ook toegelicht op de AV 
in 2019: minimaal € 700.000 

                                                                

Stand per 1-1-2019 € 127.671 

Toevoeging 2019 € 140.296 

Nieuwe stand per 1-1-2020 € 267.967 

  

2) Bestemmingsreserve mediaplatform 

Doel: Borging van ontwikkelkosten voor mediaplatform.                                                                                                                     

Stand per 1-1-2019 €          - 

Toevoeging 2019  € 42.000 

Nieuwe stand per 1-1-2020 € 42.000 
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Op basis van de jaarrekening 2019 zoals deze voorligt komen wij, kijkend 
naar de cijfers per 31 december 2019, tot de volgende constateringen: de 
NBB heeft over 2019 een positief resultaat gerealiseerd, positiever dan 
begroot; alsmede een positieve kasstroom over 2019. Daarnaast beschikt de 
NBB over een solvabiliteit van 0,27 en over een liquiditeit (indicator: 
current ratio >1) van 1,23. Hiermee voldoet de NBB weer aan de minimale 
kwaliteitseisen die door NOC*NSF worden gesteld. 

In 2020 zijn we geconfronteerd met een wereldwijde crisis als gevolg van de 
uitbraak van het coronavirus (COVID-19), die ook grote effecten heeft op de 
Nederlandse samenleving en de sport in Nederland. Vanaf half maart is de 
hele sport stil komen te liggen. De NBB heeft op dat moment al haar 
competities beëindigd, topsportactiviteiten stilgelegd en evenementen 
uitgesteld tot nader order. Op het moment van het opmaken van de 
jaarrekening is nog niet exact bekend wat de gevolgen door de NBB en de 
basketbalsport zijn op de langere termijn. Op korte termijn zijn de 
financiële effecten te overzien, doordat de contributies reeds zijn geïnd 
en de verplichting tot het betalen van contributie blijft bestaan. 
Daarnaast zijn de bijdragen van NOC*NSF voor 2020 reeds toegekend en wordt 
daar vanuit NOC*NSF niet aan getornd. Wel wordt bij topsport bekeken in 
hoeverre aanpassingen gedaan moeten worden in de topsportbegrotingen, nu de 
Olympische en Paralympische Spelen, en de daaraan voorafgaande OKT’s (voor 
3x3 basketball) zijn verplaatst naar 2021. Mogelijk worden gelden 
gerealloceerd, dat geldt dan echter ook voor de uitgaven die er tegenover 
staan.  

Er zijn door de uitbraak van het coronavirus wel kosten gemaakt bij m.n. 
topsport vanwege het annuleren van diverse reizen en zullen de inkomsten 
uit boetes lager zijn dan begroot. Daarnaast leidt het waarschijnlijk 
compleet wegvallen van 3x3 evenementen in de zomerperiode tot een 
vermindering aan inkomsten, en in mindere mate aan uitgaven, echter wordt 
dit gecompenseerd doordat de ontstane vacature bij events nog niet wordt 
ingevuld.  

De effecten op de iets langere termijn zijn mogelijk groter, indien niet 
tijdig met het seizoen 2020-2021 gestart kan worden en de beoogde instroom 
aan leden uitblijft. Dit is echter afhankelijk van de maatregelen vanuit de 
overheid en de mogelijkheid om al dan niet aangepast weer te gaan sporten. 
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Begroting Begroting Bijdrage
Kosten Opbrengsten Contributie
2020 2020

ALGEMEEN 850.185€        950.239€        562.039€         
MARKETING 834.533€        834.533€        317.099€         
BREEDTESPORT 1.398.715€     1.398.715€     359.465€         
TOPSPORT 2.325.983€     2.325.984€     661.397€         

TOTAAL 5.409.416€   5.509.471€   1.900.000€    
RESULTAAT 100.055€      

Begroting Begroting Bijdrage

ALGEMEEN Kosten Opbrengsten Contributie

2020 2020
 
INKOMSTEN -€               2.637.185€     -275.200€        
PERSONEEL (DIRECTIE EN SUPPORT) 365.385€        -€               365.385€         
HUISVESTING 91.000€         -€               91.000€           
KANTOORKOSTEN EN AUTOMATISERING 255.250€        33.000€         222.250€         
BONDSORGANISATIE 138.550€        80.000€         58.550€           
VERDELING CONTRIBUTIE -€               -1.799.946€   100.054€         

TOTAAL ALGEMEEN 850.185€      950.239€      562.039€        

Begroting Begroting Bijdrage

MARKETING Kosten Opbrengsten Contributie

2020 2020
 
MARKETING & PARTNERSHIPS 41.679€         41.679€         779€                
COMMUNICATIE 135.809€        135.809€        118.364€         
EVENTS 540.521€        540.521€        117.932€         
BASKETBALONTWIKKELING 116.524€        116.524€        80.024€           

TOTAAL MARKETING 834.533€      834.533€      317.099€        

Begroting Begroting Bijdrage

BREEDTESPORT Kosten Opbrengsten Contributie

2020 2020
 
COMPETITIE 381.110€        381.110€        10.610€           
ARBITRAGE 713.401€        713.401€        138.401€         
OPLEIDINGEN 223.610€        223.610€        167.860€         
VERENIGINGSONDERSTEUNING 80.594€         80.594€         42.594€           

TOTAAL BREEDTESPORT 1.398.715€   1.398.715€   359.465€        

Begroting Begroting Bijdrage

TOPSPORT Kosten Opbrengsten Contributie

2020 2020
 
TOPSPORT ALGEMEEN 129.900€        129.900€        65.400€           
TOPSPORT MANNEN 5-5 (NMT) 229.950€        229.950€        147.450€         
TOPSPORT MANNEN 5-5 (S-1 EN CTO) 386.131€        386.132€        179.087€         
TOPSPORT MANNEN 3x3 240.555€        240.556€        52.421€           
TOPSPORT VROUWEN (5-5, 3x3 EN CTO) 709.803€        709.802€        151.125€         
TOPSPORT ROLSTOEL MANNEN 144.590€        144.590€        -8.693€           
TOPSPORT ROLSTOEL VROUWEN 243.812€        243.812€        44.854€           
TOPSPORT ROLSTOEL CTO 241.242€        241.242€        29.753€           

TOTAAL TOPSPORT 2.325.983€   2.325.984€   661.397€        

Nederlandse Basketball Bond - Begroting 2020

 
Hieronder is op hoofdlijnen de begroting 2020 opgenomen, zoals vastgesteld 
in de Algemene Vergadering van 30 november 2019.  
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Graag willen wij alle medewerkers van de Nederlandse Basketball Bond, onze 
partners, en vooral ook al onze vrijwilligers en verenigingen bedanken voor 
hun bijdragen in het afgelopen jaar. 

 

Nieuwegein, 20 mei 2020 

 

Namens het bestuur en de directie, 
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 

 

 

 

 

Joop Brakenhoff  Elke Snijder Simone Volmer-van den Biggelaar  
Voorzitter   Penningmeester Algemeen Directeur 

 

 

YvonneBaudoNBB
Stempel

YvonneBaudoNBB
Stempel
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(bedragen in €) 

ACTIVA   2019  2018 

     

VASTE ACTIVA     

Materiële vaste activa [1]     

Inventaris  25.652  34.203 

Computer  15.165  21.337 

Website  39.836  0 

Sportmaterialen   17.816  31.889 

  98.469  87.429 

     

Financiële vaste activa [2]     

Lening u/g  0  200 

Waarborgsommen  13.777  13.577 

  13.777  13.777 

VLOTTENDE ACTIVA     

Voorraden [3]  0  10.993 

     

Vorderingen     

Debiteuren [4]  292.973  329.198 

Belastingen en sociale premies 
[5] 

 55.237  2.052 

Subsidies [6]  13.439  5.500 

Overige vorderingen [7]  3.628  3.300 

Overlopende activa [8]  117.627  310.287 

  482.904  650.337 

     

Liquide middelen [9]  566.625  357.121 

     

Totaal activa  1.161.775  1.119.657 
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PASSIVA 2019  2018 
    
Eigen vermogen [10] 267.967  127.671 
    
Vastgesteld vermogen [11]    
Bestemmingsreserve mediaplatform 42.000  0 
 42.000  0 
    
Kortlopende schulden    
Crediteuren [12] 138.934  260.021 
Belastingen en sociale premies 
[13] 56.813  150.368  
Overige schulden [14] 78.847  72.252  
Overlopende passiva [15] 577.214  509.345  
 851.808  991.986 
    
Totaal passiva 1.161.775  1.119.657  
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(bedragen in €) 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2019  2019  2018 

Baten      

Subsidies [16] 1.915.179  1.728.829  1.564.749 

Contributies en wedstrijdlicenties [17] 2.805.417  2.889.000  2.701.861 

Sponsorbijdragen en marketing [18] 628.401  227.625  470.155 

Overige baten [19] 573.674  406.670  574.397 

Totale baten 5.922.671  5.252.124  5.311.162 

      

Lasten      

Lonen, salarissen en sociale lasten [20] 277.038  304.315  346.260 

Afschrijvingen [21] 38.049  30.500  31.301 

Kosten Basketbalontwikkeling [22] 443.059  371.403  271.311 

Kosten Marketing, communicatie & events 
[23] 530.510  554.995  469.654 

Kosten Topsport [24] 2.765.021  2.201.715  2.363.388 

Kosten Wedstrijdzaken [25] 1.161.764  1.190.907  1.098.414 

Overige bedrijfskosten [26] 521.835  455.490  603.041 

Financiële baten en lasten [27] 3.099  2.050  2.909 

Totale lasten 5.740.375  5.111.375  5.186.278 

      

Resultaat voor bestemming 182.296  
              

140.749  124.884 

      

RESULTAAT BESTEMMING      

Algemene reserve 140.296  140.749  124.884 

Bestemmingsreserve mediaplatform 42.000  0  0 

Resultaat 182.296  140.749  124.884 
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(bedragen in €) 

 2019  2018 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Resultaat boekjaar 182.296  124.884 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 38.049  31.301 

Mutatie voorzieningen  0  0 

Eigen vermogen correctie 0  -222 

 220.345  155.963 

Verandering in werkkapitaal    

Mutatie voorraden 10.993  10.101 

Mutatie kortlopende vorderingen  167.433  231.196 

Mutatie kortlopende schulden  -140.178  -29.938 

 38.248  211.359 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten 258.593  367.322 

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in materiele vaste activa -49.089  -70.161 

Mutatie lening u/g 200  1.100 

Mutatie waarborgsommen -200  19.577 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -49.089  -49.484 

    

Netto kasstroom  209.504  317.838 

    

Mutatie geldmiddelen    

Geldmiddelen per 1 januari  357.121  39.283 

Netto kasstroom 209.504  317.838 

Geldmiddelen per 31 december 566.625  357.121 
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De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. 
Deze zijn door het bestuur vastgesteld. De grondslagen zijn ten opzichte van het 
voorgaande boekjaar niet gewijzigd. Alle bedragen in de jaarrekening zijn 
weergegeven in euro’s, tenzij anders vermeld. De jaarrekening is opgesteld 
conform de standaarden zoals opgenomen in RJK C1 kleine organisaties zonder 
winststreven. 

 

Algemeen 

De activiteiten van de vereniging Nederlandse Basketball Bond (NBB), bestaan 
voornamelijk uit het behartigen van de belangen van de leden van de vereniging 
ten aanzien van het basketball in de ruimste zin des woords. De activiteiten 
vinden voornamelijk in Nederland plaats. 

De NBB is zowel feitelijk als statutair gevestigd aan de Kelvinbaan 48, 3439 MT 
te Nieuwegein. 

 

Continuïteit 

Op basis van de jaarrekening 2019 zoals deze voorligt komen wij, kijkend naar de 
cijfers per 31 december 2019, tot de volgende constateringen: de NBB heeft over 
2019 een positief resultaat gerealiseerd, positiever dan begroot; alsmede een 
positieve kasstroom over 2019. Daarnaast beschikt de NBB over een solvabiliteit 
van 0,27 en over een liquiditeit (indicator: current ratio >1) van 1,23. Hiermee 
voldoet de NBB weer aan de minimale kwaliteitseisen die door NOC*NSF worden 
gesteld. 

In 2020 zijn we geconfronteerd met een wereldwijde crisis als gevolg van de 
uitbraak van het coronavirus (COVID-19), die ook grote effecten heeft op de 
Nederlandse samenleving en de sport in Nederland. Vanaf half maart is de hele 
sport stil komen te liggen. De NBB heeft op dat moment al haar competities 
beëindigd, topsportactiviteiten stilgelegd en evenementen uitgesteld tot nader 
order. Op het moment van het opmaken van de jaarrekening is nog niet exact 
bekend wat de gevolgen door de NBB en de basketbalsport zijn op de langere 
termijn. Op korte termijn zijn de financiële effecten te overzien, doordat de 
contributies reeds zijn geïnd en de verplichting tot het betalen van contributie 
blijft bestaan. Daarnaast zijn de bijdragen van NOC*NSF voor 2020 reeds 
toegekend en wordt daar niet vanuit NOC*NSF aan getornd. Wel wordt bij topsport 
bekeken in hoeverre aanpassingen gedaan moeten worden in de topsportbegrotingen, 
nu de Olympische en Paralympische Spelen, en de daaraan voorafgaande OKT’s (voor 
3x3 basketball) zijn verplaatst naar 2021. Mogelijk worden gelden gerealloceerd, 
dat geldt dan echter ook voor de uitgaven die er tegenover staan.  

Er zijn door de uitbraak van het coronavirus wel kosten gemaakt bij m.n. 
topsport vanwege het annuleren van diverse reizen en zullen de inkomsten uit 
boetes lager zijn dan begroot. Daarnaast leidt het waarschijnlijk compleet 
wegvallen van 3x3 evenementen in de zomerperiode tot een vermindering aan 
inkomsten, en in mindere mate aan uitgaven, echter wordt dit gecompenseerd 
doordat de ontstane vacature bij events nog niet wordt ingevuld.  
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De effecten op de iets langere termijn zijn mogelijk groter, indien niet tijdig 
met het seizoen 2020-2021 gestart kan worden en de beoogde instroom aan leden 
uitblijft. Dit is echter afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid en de 
mogelijkheid om al dan niet aangepast weer te gaan sporten. 

 

Omrekening van vreemde valuta 

Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend 
tegen de koers per balansdatum, behoudens voor zover het koersrisico is 
afgedekt. In die gevallen vindt waardering plaats tegen de overeengekomen 
termijnkoersen. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode zijn 
in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. De uit de omrekening 
per balansdatum voortvloeiende koersverschillen zijn opgenomen in de staat van 
baten en lasten. 

 

 
 

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met 
lineair berekende afschrijvingen welke zijn gebaseerd op de economische 
levensduur. 

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de aanschafwaarde van 
de activa.  

 

Financiële vaste activa 

De onder financiële vaste activa opgenomen langlopende vorderingen zijn 
gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte 
voorzieningen voor oninbaarheid.  

 

Voorraden 

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of lagere marktwaarde, 
rekening houdend met incourantheid. 

 

Vorderingen 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde. Na 
eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
De geamortiseerde kostprijs is gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk 
geachte voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht.  
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Liquide middelen 

Liquide middelen zijn kasmiddelen en direct opvraagbare banktegoeden. Deze 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 

Eigen vermogen 

Eigen vermogen is gevormd ten behoeve van bepaalde toekomstige activiteiten, 
waarvoor (gedeeltelijk) verplichtingen zijn aangegaan of nog niet zijn 
aangegaan. 

 

Voorzieningen 

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorzieningen zijn 
gevormd om hieruit in de toekomst de naar verwachting verschuldigde bedragen te 
kunnen betalen. 

 

 
 

Algemeen 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.  

 

Baten 

De baten van de NBB bestaan uit subsidies, sponsoring, contributies en andere 
inkomsten. De baten worden volgens de reglementen (contributies) en volgens 
subsidievoorwaarden (subsidies) toegerekend. Baten worden slechts opgenomen voor 
zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  

 

Lasten 

Lasten en verplichtingen worden opgenomen indien zij hun oorsprong vinden in het 
verslagjaar. 

 

Lasten zijn uitgaven ten behoeve van activiteiten welke zijn opgenomen in de 
begroting van dat betreffende jaar en waarvoor de Algemene Ledenvergadering, 
door het goedkeuren van de begroting voor dat boekjaar, toestemming heeft 
gegeven. De lasten worden toegerekend aan de periode waarop de activiteiten c.q. 
projecten betrekking hebben. 

 

Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in acht 
genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. 

  



 

JAARVERSLAG 2019 | MEI 2020  

 
 

Materiële vaste activa 
[1] 

Inventaris 
Hard- en 
software 

Sport-
materialen 

Website Totaal 

      

Aanschafwaarde 1 
januari 42.754 38.817 78.968 0 160.539 

Afschrijvingen 1 
januari -8.551 -17.480 -47.079 0 -73.110 

Boekwaarde 1 januari 34.203 21.337 31.889 0 87.429 

      

(Des)Investeringen 2019 0 1.445 0 47.644 49.089 

Afschrijving 2019 -8.551 -7.617 -14.073 -7.808 -38.049 

Mutaties boekjaar -8.551 -6.172 -14.073 39.836 11.040 

      

Aanschafwaarde 31 
december 42.754 40.262 78.968 47.644 209.628 

Afschrijvingen 31 
december -17.102 -25.097 -61.152 -7.808 

-
111.159 

Boekwaarde 31 december  25.652 15.165 17.816 39.836 98.469 

 

 

De afschrijvingstermijnen van de materiële activa zijn als volgt:  
   

Inventaris + Sportmaterialen  5 jaar 

Hard- en Software    5 jaar  

Website      3 jaar      

             

In 2019 zijn investeringen gedaan in computerapparatuur (laptops) en website 
(ontwikkelkosten).  

 

Financiële vaste activa [2] 2019  2018 

    

Leningen u/g 0  200 

Waarborgsommen 13.777  13.577 

Totaal financiële vaste activa 13.777  13.777 
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Leningen u/g 

Verstrekte lening i.v.m. de overname van Rayon Noord-Holland. Deze lening is 
volledig afgewikkeld. 

 

Waarborgsommen 

Dit betreft bijna volledig de waarborgsom die de NBB als huurder van de 
Kelvinbaan heeft moeten betalen. 

 

Voorraden [3] 2019  2018 

    

Voorraden 0  10.993 

 

 

De voorraad is als volgt opgebouwd: 

 2019  2018 

    

Scoresheets en boeken 0  10.390  

Wedstrijd- en promotiematerialen 0  603  

Totaal voorraad 0  10.993  

 

In 2019 is de voorraad in zijn geheel afgeschreven, daar deze dermate was 
verouderd. 

 

Debiteuren [4] 2019  2018 

    

Debiteuren subadministratie 367.341  423.351 

Voorziening debiteuren -74.368  -94.153 

Totaal Debiteuren 292.973  329.198 
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De samenstelling en ouderdom van de post Debiteuren subadministratie kan als 
volgt worden weergegeven: 

  

Samenstelling debiteuren 2019  2018 

    

Verenigingen 270.961  315.055  

Derden 96.380  108.296  

Totaal Debiteuren 
subadministratie 367.341  423.351  

Ouderdomsanalyse debiteuren 2019  2018 

    

tot en met 30 dagen 52.264  62.098 

van 30 tot en met 60 dagen 176.691  19.962 

van 60 tot en met 90 dagen 13.851  135.245 

van 90 dagen tot 1 jaar 76.404  87.390 

van 1 jaar tot 2 jaar 29.715  43.810 

van 2 jaar tot eerdere jaren 18.416  74.846 

Totaal 367.341  423.351 

 

In de posten vanaf 1 jaar en ouder zitten veelal betalingsregelingen aangaande 
verenigingen en derden. 

 

Het verloop van de voorziening debiteuren kan als volgt worden weergegeven: 

 

Verloop voorziening debiteuren 2019  2018 

    

Stand 1 januari 94.153  66.430  

Af: onttrekkingen aan de 
voorziening -46.273  -35.619  

Bij: toevoeging aan de voorziening 
ten laste van de exploitatie 26.488  63.342  

Stand 31 december  74.368  94.153  

 

Er is voor de afwikkeling van dispuutvraagstukken aangaande verenigingen en 
derden een bedrag toegevoegd aan de voorziening. In 2019 is een actiever 
debiteurenbeleid gevoerd, onder andere door bepaalde vorderingen uit te besteden 
aan een incassobureau. Dit zal in 2020 worden gecontinueerd. 
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Belastingen en sociale premies [5] 2019  2018 

    

Omzetbelasting 54.953  0 

Pensioenen 284  2.052 

Totaal belastingen 55.237  2.052 

 

 

Subsidies [6] 2019  2018 

    

Nog te ontvangen Cruyff Foundation 13.439  5.500  

Totaal subsidies 13.439  5.500  

 
 

Overige vorderingen [7] 2019  2018 

    

Voorschotten 3.628  3.300  

Totaal overige vorderingen 3.628  3.300  

 

 

Overlopende activa [8] 2019  2018 

    

Vooruitbetaalde kosten 88.428  141.310 

Nog te ontvangen opbrengsten 29.199  168.977 

Totaal overlopende activa 117.627  310.287 

 

 

Liquide middelen [9] 2019  2018 

    

Kas 1.139  1.147 

ABN AMRO bank 313.288  133.626 

ING Bank 245.672  215.826 

ASN Spaarrekening 6.526  6.522 

Totaal liquide middelen 566.625  357.121 

 

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de NBB.  
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De samenstelling van het eigen vermogen ultimo boekjaar na resultaatbestemming 
kan als volgt worden weergegeven: 

 

Eigen vermogen [10] 2019  2018 

    

Algemene reserve 267.967  127.671 

 

 

Het verloop van de algemene reserve gedurende het boekjaar kan als volgt worden 
weergegeven: 

 

Verloop Algemene reserve 2019  2018 

    

Stand 1 januari 127.671  3.009 

Bij: Mutatie vanuit 
resultaatbestemming 140.296  124.884 

Af: Mutatie vanuit 
resultaatbestemming 0  0 

Af: Correctie saldo vorig jaar 0  -222 

Stand 31 december 267.967  127.671 

 

 

De samenstelling van het vastgelegd vermogen ultimo boekjaar na 
resultaatbestemming kan als volgt worden weergegeven: 

 

Vastgelegd vermogen [11] 2019  2018 

    

Bestemmingsreserve mediaplatform 42.000  0 

Vastgelegd vermogen 42.000  0 

 

 

Crediteuren [12] 2019  2018 

    

Crediteuren 138.934  260.021 
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Belastingen en sociale premies [13] 2019  2018 

    

Omzetbelasting 0  87.079  

Loonbelasting en premieheffing 56.813  63.289  

Totaal belastingen en sociale 
premies 56.813  150.368  

 

 

Overige schulden [14] 2019  2018 

    

Reservering vakantiegeld 59.670  55.336 

Reservering vakantiedagen/overuren 19.177  16.916 

Totaal overige schulden 78.847  72.252 

 

    

Overlopende passiva [15] 2019  2018 

    

Vooruit gefactureerde opbrengsten 133.022  132.900 

Vooruit ontvangen bedragen  145.134  159.369 

Nog te betalen kosten 242.430  166.630 

Door te belasten zaalhuur Amsterdam 56.628  50.446 

Totaal overlopende passiva 577.214  509.345 

 

 

Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen 

Huurverplichting 

Vanaf 17 november 2017 is het bondsbureau gesitueerd aan de Kelvinbaan 48 te 
Nieuwegein. De jaarlijkse huurverplichting uit hoofde van deze overeenkomst 
bedraagt € 58.850 met een looptijd van 10 jaar. 

 

Licentieovereenkomst Sportlink  

Voor het gebruik van Sportlink (leden- en wedstrijdadministratie voor 
verenigingen en NBB en het mobiele Digitale Wedstrijd Formulier, mDWF) is een 
jaarlijks doorlopend contract afgesloten met ingang van 1 april 2017. De 
jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomst bedraagt € 1,50 per 
jaar per lid exclusief btw en exclusief indexeringen. Op jaarbasis bedraagt dit 
€ 84.000. 
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Overeenkomst TIG Sport 

Met TIG Sport is een overeenkomst afgesloten voor de organisatie van het 
Wereldkampioenschap 3x3 in 2019, te houden in Nederland. Aan dit evenement zal 
de NBB een bedrag van € 75.000 bijdragen. Afwikkeling hiervan zal in 2020 
plaatsvinden. 
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BATEN 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Subsidies [16] 2019  2019  2018 

      

NOC*NSF Bijdragen 
Bestedingsplan Sportagenda 1.674.611  1.543.969  1.462.249 

Cruyff Foundation 31.439  31.000  31.000 

VWS 112.720  68.860  25.000 

Gemeente Amsterdam/Den Haag 96.409  85.000  45.000 

Overig 0  0  1.500 

Totaal subsidies 1.915.179  1.728.829  1.564.749 

 

De subsidies verantwoord in de vorige jaarrekening zijn door de 
subsidieverstrekkers ongewijzigd vastgesteld. Subsidies van NOC*NSF en van de 
Cruyff Foundation zijn tot en met 2018 definitief vastgesteld. De subsidie VWS 
heeft betrekking op het Wereldkampioenschap 3x3, dat in 2019 in Nederland heeft 
plaatsgevonden. Hieromtrent is een deel van het activatiebudget 2019 gedekt. 

Subsidies worden jaarlijks aangevraagd en toegekend en zijn dientengevolge 
incidenteel. De toekenning in 2019 is hoger geworden dan in eerste instantie bij 
de opmaak van de begroting 2019 werd verwacht. 

De subsidies worden na afloop van het boekjaar door de subsidieverstrekker 
vastgesteld. 

Voor de geldende subsidievoorwaarden verwijzen wij naar het reglement van 
NOC*NSF dat van toepassing is op het grootste deel van de subsidies. 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Contributies en wedstrijdlicenties 
[17] 2019  2019  2018 

      

Contributies 1.851.412  1.870.000  1.742.966 

Sportlink 37.605  32.500  39.232 

Competities 276.183  281.500  274.583 

TGC/Boetes 95.028  110.000  122.680 

Arbitrage 545.189  595.000  522.400 

Totaal contributies en 
wedstrijdlicenties 2.805.417  2.889.000  2.701.861 
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De aan de contributies ten grondslag liggende ontwikkeling in de ledenaantallen 
kan als volgt worden weergegeven. Dit betreft alle contributie betalende leden: 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Specificatie ledenaantallen 2019  2019  2018 

      

Senioren - U22 9.185  9.386  9.386 

U20 – U18 – U16 – U14 14.181  14.540  14.540 

U12 – U10 – U8 5.665  5.622  5.622 

Recreanten 5.803  5.532  5.532 

Niet spelend 4.726  4.533  4.533 

GL lid 107  86  86 

Projectleden 585  745  745 

Totaal 40.252  40.444  40.444 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Sponsorbijdragen en marketing [18] 2019  2019  2018 

      

Suppliers/Sponsoring 586.401  185.625  428.155 

FIBA Youth Participation 42.000  42.000  42.000 

Totaal sponsorbijdragen en 
marketing 628.401  227.625  470.155 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Overige baten [19] 2019  2019  2018 

      

Evenementen 154.353  176.500  179.313 

Opbrengst CTO 116.722  0  120.829 

Verzekeringen leden 84.944  77.000  85.567 

Opbrengst verkopen 7.099  3.500  18.384 

Inschrijfgelden 
deskundigheidsbevordering 53.936  88.930  42.434 

Opbrengst verhuur 72.518  8.500  65.212 

Tv-rechten 50.000  50.000  50.000 

Overige baten 34.102  2.240  12.658 

Totaal overige baten 573.674  406.670  574.397 
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LASTEN 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Lonen, salarissen en sociale 
lasten  2019  2019  2018 

      

Lonen en salarissen 1.593.376  1.970.314  1.498.311 

Sociale lasten 256.810  0  229.469 

Pensioenlasten 132.928  0  124.272 

Overige personeelskosten 205.419  75.969  168.385 

Totaal lonen, salarissen en 
sociale lasten 2.188.533  2.046.283  2.020.437 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie  

Lonen en salarissen, doorberekening 2019  2019  2018 

      

Bureau algemeen [20] 277.038  304.315  346.260 

Marketing, Communicatie & Events 309.166  294.920  216.407 

Arbitrage (kosten Wedstrijdzaken) 111.281  0  103.856 

Wedstrijdzaken (kosten 
Wedstrijdzaken) 

465.129  452.407  443.739 

Topsport valide (kosten Topsport) 626.549  583.385  494.068 

Topsport rolstoel (kosten Topsport) 217.104  215.250  209.902 

Deskundigheidsbevordering (kosten 
Basketbalontwikkeling) 

182.266  196.006  206.205 

Totaal lonen, salarissen en sociale 
lasten 

2.188.533  2.046.283  2.020.437 

 
Het aantal werknemers in 2019 bedroeg 28.44 fte (2018: 28.27). In de berekening 
van de fte’s is in 2019 geen rekening gehouden met de in de salarisadministratie 
opgenomen arbiters.  
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 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Overige personeelskosten 2019  2019  2018 

      

Reiskosten Woon-Werk 39.857  0  37.800 

Reis- en verblijfkosten 67.813  30.969  55.974 

Onkostenvergoedingen 11.859  0  35.414 

Inhuur expertise en 
ziektevervanging 63.992  27.500  33.843 

Scholing personeel 17.783  14.000  3.085 

Overige personeelskosten 4.115  3.500  2.269 

Totaal overige personeelskosten 205.419  75.969  168.385 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Afschrijvingen [21] 2019  2019  2018 

      

Inventaris  8.551  10.000  8.551 

Computer  7.617  6.500  7.178 

Website  7.808  0  0 

Sportmaterialen   14.073  14.000  15.572 

Totaal afschrijvingen 38.049  30.500  31.301 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Kosten Basketbalontwikkeling [22] 2019  2019  2018 

      

Deskundigheidsbevordering 410.955  347.653  243.480 

Overige kosten 
basketbalontwikkeling 12.335  11.250  2.959 

Ontwikkeling (rolstoel)basketbal 19.769  12.500  24.872 

Totaal kosten 
Basketbalontwikkeling 443.059  371.403  271.311 
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Kosten Marketing, Communicatie & 
Events 

[23] 

Realisatie 

2019 

  

Begroting 

2019 

  

Realisatie 

2018 

 

      

Marketing en communicatie 351.418  356.920  290.656 

Events 3x3 179.092  198.075  178.998 

Totaal kosten Marketing, 
Communicatie & Events 530.510  554.995  469.654 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Kosten Topsport [24] 2019  2019  2018 

      

Topsport (valide) 2.151.947  1.608.965  1.687.248 

Topsport (rolstoel) 613.074  592.750  676.140 

Totaal kosten Topsport 2.765.021  2.201.715  2.363.388 

 

 

Realisatie  

 

 

 

Begroting  

 

 

 

Realisatie 

Kosten Wedstrijdzaken [25] 2019  2019  2018 

      

Competitie 59.238  68.500  64.029 

Arbitrage  556.763  610.000  544.875 

Werkgroepen/commissies 54.347  40.000  37.063 

Evenementen Wedstrijdzaken 26.287  20.000  22.215 

Overige kosten wedstrijdzaken 465.129  452.407  430.232 

Totaal kosten Wedstrijdzaken 1.161.764  1.190.907  1.098.414 
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 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Overige bedrijfskosten [26] 2019  2019  2018 

      

Commissiekosten 182  1.250  246 

Huisvestingskosten 97.718  97.090  108.879 

Kantoorkosten 243.814  193.600  346.028 

Organisatiekosten 180.121  163.550  147.888 

Totaal overige bedrijfskosten 521.835  455.490  603.041 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Organisatiekosten 2019  2019  2018 

      

Bestuurskosten 15.647  19.500  17.865 

Algemene vergadering 14.104  12.000  15.183 

Lidmaatschappen 22.833  22.500  21.901 

Accountants- en juridische 
advieskosten 35.669  35.000  21.765 

Verzekeringen leden 79.332  70.000  63.963 

Overige algemene kosten 12.536  4.550  7.211 

Totaal overige kantoorkosten 180.121  163.550  147.888 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Financiële baten en lasten [27] 2019  2019  2018 

      

Bankkosten en -rente -3.103  -2.250  -2.920 

Rentebaten 4  200  11 

Totaal financiële baten en lasten -3.099  -2.050  -2.909 

 
 
Bezoldiging bestuur 
Het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond was in 2019, net zoals voorgaande 
jaren, onbezoldigd. 
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Toelichting verschillen tussen begroting en realisatie 2019  

 

Baten: 

x Subsidies NOC*NSF zijn hoger dan begroot door met name hogere bijdrage voor de 
nationale topsportprogramma’s. Deze subsidies zijn volledig voor deze 
programma’s ingezet conform de subsidievoorwaarden. 

x Subsidies VWS inzake de WK 3x3 activatie zijn hoger gerealiseerd dan begroot. 
Hierin is het niet uitgegeven subsidiebedrag vanuit 2018 in verwerkt. Hier 
tegenover staan ook meer uitgaven.  

x De contributies zijn lager dan begroot. Dit heeft niet zozeer te maken met een 
daling van het aantal leden, maar wel met de onderverdeling van de leden over 
de verschillende categorieën. 

x Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering zijn lager dan begroot, mede omdat 
er minder opleidingen zijn georganiseerd dan was voorzien. Dit zit voornamelijk 
in de trainersopleidingen. 

x De totale opbrengsten bij arbitrage zijn lager dan begroot. Parallel aan de 
lagere inkomsten bij arbitrage zijn ook de uitgaven lager dan begroot. 

x De inkomsten van sponsoring en suppliers zijn substantieel hoger dan begroot. 
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het aangaan van een sponsorovereenkomst 
met Spalding op het gebied van kleding (m.u.v. scheidsrechterskleding), alsmede 
het realiseren van enkele nieuwe partnerships in het kader van de Road to 
Tokyo. 

x De opbrengsten vanuit CTO Amsterdam (huur kamers) waren niet begroot. De 
opbrengsten vallen weg tegen de daarvoor gemaakte kosten bij topsport.  

x Bij de realisatie opbrengst verhuur zijn tevens opgenomen de opbrengsten vanuit 
CTO Papendal. Deze zijn eveneens als de opbrengsten bij CTO Amsterdam niet 
begroot. Parallel aan deze inkomsten staan aan de uitgavekant ook de kosten 
opgenomen onder topsport. 
 

Lasten: 

x Realisatie bij Lonen, salarissen en sociale lasten is hoger dan begroot, 
voornamelijk veroorzaakt door vervanging bij ziekte die niet aan projecten kan 
worden doorberekend. 

x Bij basketbalontwikkeling zijn de kosten hoger dan begroot in verband met meer 
uitgaven op de activatie van WK subsidiegelden. Ook zit in dit bedrag een deel 
van de Spalding overeenkomst qua kleding verwerkt.  

x Bij Topsport valide en Topsport rolstoel is de realisatie van de lasten hoger 
dan begroot, hier tegenover staat de extra subsidiebijdrage als toegelicht bij 
de baten. Ook staan hier sponsorbijdragen tegenover inzake de 
sponsorovereenkomst van Spalding. 

x Bij verenigingen zijn de arbitragekosten lager dan begroot. Deze kosten worden 
1-op-1 doorbelast aan de verenigingen. Parallel hieraan zijn de opbrengsten 
ook lager.  

x De kantoorkosten bij overige bedrijfskosten zijn hoger dan begroot als gevolg 
van dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren, afschrijving van de 
voorraad jaren alsmede hogere automatiseringskosten. 
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

Nieuwegein, 20 mei 2020 

 

Namens het bestuur en de directie, 
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 

 

 

 

 

Joop Brakenhoff  Elke Snijder  Simone Volmer-van den Biggelaar 
Voorzitter   Penningmeester  Algemeen Directeur 

 

  

YvonneBaudoNBB
Stempel

YvonneBaudoNBB
Stempel
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Verwezen wordt naar de hierna opgenomen controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant. 
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Coney Assurance BV 
Van Nelleweg 1413 

3044 BC  Rotterdam 
T +31 (0)10 284 92 88 

 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT  

Aan:  Het Bestuur van de Nederlandse Basketball Bond  
 
A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019 

 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2019 van de Nederlandse Basketball Bond te Nieuwegein gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en 
de samenstelling van het vermogen van de Nederlandse Basketball Bond per 31 december 2019 en van het 
resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
1. de balans per 31 december 2019; 
2. de staat van baten en lasten over 2019; en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en 

andere toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 
'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'. 
 
Wij zijn onafhankelijk van de Nederlandse Basketball Bond zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA).  
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
 
B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit het bestuursverslag en de overige gegevens.  
 
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de in Nederland geldende RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven.  
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Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat.  
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de in Nederland geldende RJk C1 Kleine 
Organisaties-zonder-winststreven. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.  
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de overige gegevens in overeenstemming met de in 
Nederland geldende RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven.  
 
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in 
overeenstemming met de in Nederland geldende RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. In dit 
kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk 
acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het 
voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. 
Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
vereniging haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 
 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 
 
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan 
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische 
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, 
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende 
afwijkingen op ons oordeel. 
 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang 
bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter 
dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing;  
• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden 
hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
entiteit;  
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• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en 
het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan;  
• het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. 
Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar bedrijfsactiviteiten 
in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, 
zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde 
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring 
aanpassen.  
Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze 
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een 
vereniging haar continuïteit niet langer kan handhaven; 
• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en  
• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen.  
 
Wij communiceren met de Financiële Commissie onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder 
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.  
 
 
Halfweg, 20 mei 2020 
 
Coney Assurance B.V. 
was getekend 
 
 
 
 
O.P. Wouters RA 
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Bond: Nederlandse Basketball Bond
Bestedingsjaar: 2019

Rubriek Aanvraag Reservering Toekenning Bevoorschot
0. ALGEMENE VOORWAARDEN
0.0 Algemene Voorwaarden - - -  - €            
0.1 KISS data - - -  - €            
1. BASISFINANCIERING
1.1 Sportbonden 299.804€     - 299.804€     299.804€      
2. INTEGRITEIT & KWALITEIT
3. TOPSPORT
3.1a Maatwerkfinanciering Topsport 950.000€     - 962.573€     962.573€      
Basketball dames (2019) - Topsportprogramma 2020 en Opleidingsprogramma 2024 385.000€     - 390.327€     390.327€      
Rolstoelbasketball dames (2019) - Topsportprogramma 2020 158.000€     - 160.091€     160.091€      
Rolstoelbasketball heren (2019) - Topsportprogramma 2020 113.000€     - 113.959€     113.959€      
Rolstoelbasketball dames en heren (gecombineerd opleidingsprogramma) (2019) - Topsportprogramma 2020 144.000€     - 146.566€     146.566€      
Basketbal heren 3x3 (2019) - Topsportprogramma 2020 150.000€     - 151.630€     151.630€      
3.1b Actiebudget - - 70.000€       70.000€        
Basketball Heren 3x3: Extra bijdrage t.b.v. kwalificatie OS - - 70.000€       70.000€        
3.1c Start-up Teamsporten - - 170.295€     170.295€      
Basketball heren - - 170.295€     170.295€      
3.1g Extra kostenvergoeding Selectiesporters - - 42.000€       42.000€        
3.2c Vervoersvoorziening Talent TeamNL sporters - - 27.364€       27.364€        
Basketball dames - - 11.897€       11.897€        
Basketbal heren - - 10.708€       10.708€        
Rolstoelbasketbal dames en heren (gecombineerd programma) - - 4.759€          4.759€          
4. INNOVATIE EN TRANSITIE
5. OVERIG
5.2a Versterken sportbonden - Slagvaardig Organiseren Sport 28.075€       - 28.075€       28.075€        
SOS Aanvraag NBB - Basketball NL 28.075€       - 28.075€       28.075€        
5.3 Versterken Sportbonden - Shared Services Sportbonden 75.000€       - 75.000€       75.000€        
Nieuwe aanvraag 75.000€       - 75.000€       75.000€        
6. SPORTAKKOORD
6.1 Positieve Sportcultuur - 20.000€      -  - €            
9. REALLOCATIES
9.0 Reallocatie 24.100€       - 24.100€        - €            
Reallocatie: 2018 - 3.1b Actiebudget 24.100€       - 24.100€        - €            
Totaal 1.376.979€  20.000€      1.699.211€  1.675.111€  
Totaal (minus reallocatie) 1.352.879€  20.000€      1.675.111€  1.675.111€  




