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1 .  BESTUURS-  EN D IRECTIEVERSLAG  
Hierbij bieden wij u het bestuurs- en directieverslag en de Jaarrekening 
2020 van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) aan.  

De Jaarrekening 2020 bevat een financiële en inhoudelijke toelichting op 
hoofdlijnen van de activiteiten die de NBB in 2020 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 2020 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. 

 

1 . 1 .  INLEID ING  
De in 2020 uitgevoerde activiteiten vinden hun basis in de door de AV 
vastgestelde begroting 2020 en het jaarplan 2020, gebaseerd op het 
meerjarenbeleidsplan 2017+ ‘Basketball: iedereen, altijd en overal!’.  

In 2020 hebben diverse wisselingen in het bestuur plaatsgevonden. Tot en 
met 21 maart 2020 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 en J. van der Put 
 

De heer J. Brakenhoff is aangetreden als voorzitter van de NBB per 21 maart 
2020. Mevrouw E. Snijder en de heer J. van der Put zijn aangebleven als 
resp. penningmeester en algemeen bestuurslid. Per 15 april 2020 zijn zes 
nieuwe bestuursleden van start gegaan, na een digitale stemming om zeker te 
zijn van het draagvlak onder de leden. Op de Algemene Vergadering van 28 
november 2020 zijn alle kandidaat-bestuursleden officieel benoemd, waarmee 
de samenstelling van het bestuur vanaf dat moment als volgt was: 

> Voorzitter:  de heer J. Brakenhoff 
> Penningmeester: mevrouw E. Snijder 
> Leden:   de heer J. van de Put, mevrouw J. van der Bruggen,  

de heer G. Alserda, de heer F. Berteling, de heer 
B. Kragtwijk, de heer N. Meijer, de heer W. Moerer 
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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.  

Het nieuwe bestuur heeft bij haar aantreden afspraken gemaakt over de 
interne samenwerking, zowel tussen bestuursleden onderling als tussen 
bestuur, directeur, MT en werkorganisatie. Een onderdeel hiervan was de 
portefeuilleverdeling, die is afgestemd op de inrichting van de 
werkorganisatie. Daarnaast is nadrukkelijk stil gestaan bij de relatie met 
de achterban, waarbij het bestuur kenbaar heeft gemaakt zichtbaar te willen 
zijn bij en voor de verenigingen, via bijeenkomsten, maar ook door het 
bezoeken van wedstrijden en bijzondere activiteiten. Aan deze wens om goed 
zichtbaar te zijn, heeft het bestuur nog onvoldoende invulling kunnen geven 
vanwege de coronamaatregelen.  

Vrij snel na de start van het bestuur, is zij samen met de algemeen 
directeur en het MT, onder leiding van The Brown Paper Company, aan de slag 
gegaan met herziening van het strategisch fundament (missie, visie, 
kernwaarden). Daarnaast zijn doelen voor 2025 gesteld en zijn deze vertaald 
naar de focus voor 2021. Gedurende dit proces zijn de ideeën getoetst bij 
de verenigingen via de Basketball Meet Ups en is ook andere stakeholders om 
feedback gevraagd. De uitkomsten van deze exercitie zijn gepresenteerd op 
de Algemene Vergadering (AV) van november 2020. 

De AV vond plaats op 28 november 2020 en voor het eerst in de historie was 
dit een online vergadering vanwege de beperkingen door corona. In deze AV 
zijn de jaarrekening 2019 en de begroting 2021, en daarmee het jaarplan 
2021, vastgesteld. Verder is de AV akkoord gegaan met het verder uitwerken 
van de meerjarenstrategie op basis van het Strategisch Fundament 2021+. 
Daarnaast heeft de AV besloten tot een wijziging van de statuten en het 
Huishoudelijk Reglement en is het mandaat aan het bestuur gegeven om een 
Commissie Onderscheidingen in te richten. De heer T. van Helfteren is 
benoemd tot erelid en mevrouw F. Ravestein en de heren J. Witvoet, F. van 
Urk, C. Spitters en H. Witvoet zijn benoemd tot leden van verdienste.  

Met het financiële resultaat van 2020 is het eigen vermogen verder positief 
verhoogd en wordt er € 11.552 toegevoegd aan het eigen vermogen, dat 
hiermee op € 279.518 positief uitkomt. 

 

1 .2 .  JAARPLAN 2020 
Het jaarplan 2020 kent vier hoofdstukken: breedtesport, topsport, marketing 
en support. De opbouw van het plan wijkt daarmee af van het 
meerjarenbeleidsplan 2017+ en de voorgaande drie jaarplannen. De reden 
hiervoor is dat het jaarplan, de begroting en het organogram met elkaar in 
lijn zijn gebracht.  
Per onderdeel wordt hieronder toegelicht wat in 2020 is gerealiseerd, 
alsmede een aparte paragraaf met betrekking tot financiën. 
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1 . 2 . 1 .  B R E E D T E S P O R T  
 

COMPETITIE 

Eind 2019 is het project ‘Basketbalcompetities 2.0’ van start gegaan en is 
er een enquête uitgezet onder alle verenigingen. Op basis hiervan is in 
2020 gekeken in hoeverre het huidige en toekomstige competitieaanbod 
geoptimaliseerd kan worden. De quick wins uit het onderzoek zijn 
doorgevoerd in de competitie 2020-2021 (waaronder poulegrootte, 
promotie/degradatieregeling en herindelingen van jeugdteams in alle 
afdelingen). Additionele voorwaarden en kwaliteitseisen voor 
talentontwikkelingscompetities zijn opgesteld.  

Maar liefst 200 teams hebben zich aangemeld voor de eerste landelijke 3x3NL 
League. Helaas is deze competitie niet van start gegaan vanwege de corona- 
maatregelen en lock down vanaf het najaar van 2020.  

 

ARBITRAGE 

Het arbitragehuis is aangepast, waarin de 3x3 en rolstoel arbitrage 
specifieker is gepositioneerd. Met deze aanpassing van het arbitragehuis 
zijn ook de processen voor de diverse disciplines (5-5, rolstoelbasketbal 
en 3x3) meer geharmoniseerd en onder één dak gebracht. Zo zijn er 
bijvoorbeeld voor alle disciplines bijscholingen geweest, die door de 
afdeling arbitrage op dezelfde wijze zijn georganiseerd. Ook de licenties 
van alle officials worden nu in Sportlink geadministreerd. Dit zal volgend 
seizoen ook gaan gebeuren voor het planningsproces van alle disciplines. 

Voor de doorstroming van toparbiters naar de Dutch Basketball League wordt 
nu meer gekeken naar de jongere scheidsrechters, omdat de huidige 
samenstelling van de groep in onbalans is. Deze kan nu worden getypeerd als 
een zandloper: een vergrijsde ervaren top en een grote groep nieuwkomers. 
De “middengroep” met enkele jaren ervaring is beperkt. De zandloper moet 
zich de komende jaren ontwikkelen tot een piramide waarin een brede basis 
wordt gelegd voor de toekomst. De zes nieuwe stagiaires in de DBL zijn 
allemaal jonger dan 35 jaar. 

Voor de DBL-scheidsrechters worden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd. 
Vanwege de uitbreiding van teams in de DBL, is deze groep scheidsrechters 
uitgebreid en worden de bijscholingen daarnaast georganiseerd voor een nog 
grotere (jonge) groep scheidsrechters die allen actief zijn binnen 3 Person 
Officiating.  

Binnen NOC*NSF is een start gemaakt met de Kwalificatie Structuur Sport 
(KSS) 2020-2021. Hierdoor is de keuze gemaakt om de actualisatie van de 
profielen van scheidsrechters, commissarissen en beoordelaren uit te 
stellen. Ook de actualisatie van de criteria waar op landelijk- en 
afdelingsniveau wordt beoordeeld is hierdoor uitgesteld, omdat aansluiting 
op de KSS leidend is.  
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In 2020 is het bestaande potential programma van scheidsrechters voortgezet 
met een programma met maandelijks bijeenkomsten en intervisies. Er heeft 
verder individuele coaching plaatsgevonden. Vanwege het grotendeels 
stilvallen van de competities en de coronamaatregelen zijn er geen 
internationale clinics geweest en is besloten om geen aparte FIBA potential 
groepen in te richten. Voor de window 2021-2023 zijn ook geen nieuwe 
kandidaten in aanmerking gekomen.  

In seizoen 2020-2021 is een pilot gehouden voor de leveringsplicht 
scheidsrechters. In de pilot krijgen verenigingen de mogelijkheid om 
scheidsrechters aan te wijzen op verenigingsnaam. Deze pilot maakt het 
mogelijk om de verplichting van de leveringsplicht scheidsrechters te 
verdelen over meerdere scheidsrechters. Op deze manier wordt de drempel om 
te gaan fluiten kleiner en wordt het voor een grotere groep scheidsrechters 
interessant om wedstrijden te fluiten op afdelingsniveau. Door het 
stopzetten van seizoen 2020-2021 is het niet mogelijk geweest om te 
evalueren in hoeverre de pilot de gewenste resultaten heeft behaald. Daarom 
wordt de pilot met één jaar verlengd.   

Ook in 2020 hebben meerdere verenigingen deelgenomen aan de Week van de 
Scheidsrechter. Het sportbrede initiatief geeft aandacht aan het imago van 
de scheidsrechters. Verenigingen werden aangemoedigd om de scheidsrechters 
in deze week extra in het zonnetje te zetten. Daarnaast konden 
scheidsrechters deelnemen aan een NOC*NSF workshop over de 4 inzichten voor 
de moderne scheidsrechters. Deze zijn zeer goed bezocht en werden goed 
gewaardeerd. 

Binnen de arbitrage is de afgelopen jaren het aantal beschikbare 
scheidsrechters om alle aangeschreven wedstrijden te fluiten teruggelopen. 
Ook is een verschil te zien in de vertegenwoordiging van scheidsrechters 
uit de diverse afdelingen in het landelijke scheidsrechterskorps. Mede 
hierdoor was er geen goede balans in alle afdelingen van het aantal 
scheidsrechters dat wekelijks inzetbaar is in de door de afdelingen 
aangeschreven competities. Omdat ook de afdelingsplanners in Oost en Noord 
in 2020 zijn gestopt, is een versnelde wijziging van het planningsproces 
noodzakelijk geworden en doorgevoerd. Deze doorgevoerde aanpassingen hebben 
geleid tot een verbetering en uniformering van het interne werkproces. 

In seizoen 2020-2021 is het Arbitrage Informatie Systeem (AIS) 
geïmplementeerd in meer landelijke divisies. Het AIS is een 360 graden 
feedback tool voor scheidsrechters, verenigingen en beoordelaren die bij 
iedere wedstrijd wordt toegepast. Het systeem, dat dit jaar voor het derde 
jaar wordt gebruikt, werd samen met de competities door de 
coronamaatregelen stilgelegd. Het doel is om in seizoen 2021-2022 het AIS 
systeem verder te implementeren. Het is hierbij wel zaak dat de 
verenigingen/coaches de meerwaarde gaan zien en het niet gebruiken als 
manier om het ongenoegen te spuien bij verlies van een wedstrijd. 
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OPLEIDINGEN 

Er is een verbeterslag gemaakt in de werkprocessen voor zowel de 
werkorganisatie als de deelnemers aan opleidingen, waarbij meer gebruik 
wordt gemaakt van digitale methodes en processen worden geautomatiseerd. 
Een grote innovatie die in 2020 tot stand is gekomen is de aanschaf en 
inrichting van de Elektronische Leeromgeving (ELO) waardoor de leerlijnen 
duidelijker zijn voor de deelnemers. Verder is achter de schermen gewerkt 
aan het up-to-date brengen van de registraties van licenties en diploma's. 
Inschrijvingen voor opleidingen en cursussen/bijscholingen verlopen 
inmiddels via de activiteitenmodule van Sportlink. Ook in de personele 
bezetting is een efficiencyslag gemaakt.  

Het nieuwe opleidersbeleid is niet gerealiseerd. De term “opleidersbeleid” 
is te nauw gebleken. Er is wel een eerste start gemaakt met de inrichting 
van een curriculumgroep. Hierbij is en wordt de totale structuur van alle 
‘geledingen’ die in verhouding staan tot opleidingen in kaart gebracht.  

Implementatie van taakomschrijving van leercoaches/experts/PVB beoordelaren 
gaat “on the fly”. Dit houdt in dat bij de start van een nieuwe opleiding 
mensen worden benaderd en werkafspraken worden vastgelegd. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de veranderende rolverdeling tussen deze drie 
functies. In 2021 wordt dit verder uitgebouwd. 

Uit de audit van NOC*NSF is gebleken dat de rol van de toetsingscommissie 
onderbelicht is. Een herijking van de taken en positionering van deze 
commissie is gestart in 2020.  

Er is een basisopleiding voor trainers ontwikkeld, de Fast Break cursus, 
die in pilotvorm is aangeboden. Deze cursus vindt in de ELO plaats en is 
hoog gewaardeerd door de cursisten.  

NOC*NSF is in 2020 gestart met de herziening van de Kwalificatie Structuur 
Sport 2017, waardoor het niet zinnig werd geacht de stap naar 2017 te 
maken. De nieuwe opleidingen worden na gereedkomen van de nieuwe KSS 2021 
hieraan gerelateerd.  

De reeds gestarte opleidingen in 2019 (1x BT3, 1x BT4, 5x (R)BS3, 1x(r)BS4) 
zijn zo goed als afgerond in 2020. Hierbij zijn er vanwege de corona- 
maatregelen workshops online aangeboden. Het streven is om in 2021 te 
kunnen afronden als er weer praktijk examens kunnen worden afgenomen. De 
3x3 referee opleiding is niet tot stand gekomen. 

De organisatie van bijscholingen/clinics voor trainers/coaches is goed 
verlopen, met veel deelnemers en een hoge waardering. Via TOPS 
(samenwerking met andere bonden, NOC*NSF en andere opleiders) hebben 
bijscholingen voor opleiders plaatsgevonden. Dit is niet apart in een 
kalender ingericht. 

Er zijn voor enkele BS-workshops inhoudelijke presentaties gerealiseerd om 
te komen tot kwalitatief gelijke opleidingen en eenduidige uitstraling van 
Basketball Nederland. Deze kwaliteitsslag zal in 2021 verder worden 
uitgerold omdat elke nieuwe opleiding vanuit de ELO wordt aangeboden.  
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VERENIGINGSONDERSTEUNING 

In 2020 is gestart met accountmanagement. Alle verenigingen werden 
ondergebracht bij een accountmanager die het eerste aanspreekpunt werd voor 
contact met de vereniging. De accountmanager is de schakel tussen de 
verenigingen en de NBB en informeert proactief waar hulpvragen van 
verenigingen liggen. Als aftrap van het accountmanagement zijn alle 
verenigingen in april 2020 gebeld, de tijd waarin de competities stil 
kwamen te liggen en trainingen niet meer mogelijk waren. Later in het jaar, 
in november/december, heeft een tweede belronde met alle verenigingen 
plaatsgevonden. Doelstelling van de tweede belronde was verenigingen hulp 
aan te bieden in tijden van corona.  

Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om verenigingen fysiek te 
bezoeken. Wel zijn alle verenigingen telefonisch benaderd en zijn met 
enkele verenigingen online gesprekken gevoerd.   

In 2020 is een start gemaakt met het verbeteren van de Basketball Masterz 
website. Vanuit het projectplan “Positieve Sportcultuur” is de website 
verbeterd door filmpjes en plaatjes te plaatsen bij de spelregels en 
teksten te verduidelijken. Ook zijn alle spelregelvragen opnieuw tegen het 
licht gehouden. Resultaat is een platform waar spelers, toeschouwers en 
liefhebbers hun spelregelkennis kunnen toetsen en kunnen vergroten.  

Een ander onderdeel van het projectplan “Positieve Sportcultuur” is de 
bijeenkomsten met nieuwe (en jonge) bestuurders. In een online meeting zijn 
nieuwe en jonge bestuurders welkom geheten als bestuurder van een 
sportvereniging, zijn handvatten geboden over hoe de NBB verenigingen kan 
ondersteunen en is een workshop “Bestuurlijke vernieuwingen” gegeven.  

Waar mogelijk is 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.  

Eind 2020 is een enquête uitgezet onder alle verenigingen van Nederland:  
De verenigingsmonitor. Deze jaarlijks terugkerende vragenlijst geeft de NBB 
inzicht in hoe de verenigingen ervoor staan en welke hulpvragen er leven. 
Naast het globale beeld dat deze monitor brengt, helpt het ook om 
individuele ondersteuning te bieden aan verenigingen die dit nodig hebben. 
In 2021 wordt de monitor geanalyseerd en zal middels deze uitkomsten de 
visie op verenigingsondersteuning worden aangescherpt. Middels het project 
“Versterken Verenigingen” zal het fundament worden gelegd om verenigingen 
nu en in de toekomst beter te ondersteunen.  
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1 . 2 . 2 .  T O P S P O R T  
 

5-5 BASKETBALL 

De Orange Lions Vrouwen hebben de kwalificatiereeks voor het EK 2021 tegen 
Hongarije en Slowakije vervolgd in een bubble in Amsterdam met verlies 
tegen Slowakije en wederom winst tegen Hongarije. Voor februari 2021 
betekent dit dat plaatsing in principe in eigen hand is. Winst tegen 
Slowakije zorgt voor directe plaatsing. Bij verlies is de uitslag Hongarije 
– Slowakije van belang. 

De Orange Lions Mannen zijn hun kwalificatie cyclus goed begonnen met een 
unieke zege op en in Turkije. Vervolgens werd in Nederland verloren van 
Kroatië. In november 2020 werd in een bubble in Istanbul nipt verloren van 
Turkije en werd Zweden verslagen. In februari 2021 is één zege voldoende 
voor plaatsing voor de EK in 2022.  

NB. Met het opmaken van de jaarrekening is inmiddels bekend dat de mannen zich 
hebben geplaatst voor het EK in 2022. De vrouwen is het helaas niet gelukt zich te 
plaatsen voor het EK in 2021. 

Voor de Orange Lions Academy Vrouwen stond deelname aan de EGBL op het 
programma, die echter is geannuleerd vanwege corona. Ook de EWBL competitie 
is in 2020 niet doorgegaan. 

Alle jeugd EK’s 5-5 zijn gecanceld in 2020. Hierdoor hebben de jeugdige 
talenten in 2020 geen kans gehad hun potentie te laten zien.  

 

3X3 BASKETBALL 

3x3 basketball Mannen en Vrouwen hebben een rustig jaar achter de rug. Met 
de 3x3 mannen (Team Amsterdam) zijn de World Tour Finals gespeeld en is een 
8e plaats behaald. In 2020 zijn beide Olympisch kwalificatietoernooien 
verplaatst naar voorjaar 2021. Ook het EK in september in Antwerpen is 
gecanceld. 

 

ROLSTOELBASKETBAL  

De Orange Lions rolstoelbasketbal Mannen en Vrouwen hebben geen belangrijke 
toernooien gehad in 2020. De dames zijn geplaatst voor de Paralympische 
Spelen en na het uitstellen van de Spelen naar 2021 blijft die kwalificatie 
geldig.  
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1 . 2 . 3 .  M A R K E T I NG   
 

MARKETING & PARTNERSHIPS 

Er is gekozen voor een strategie met als basis het laten groeien van onze 
database. Het richtpunt is 500.000 basketballiefhebbers in deze database in 
2025. Om ons te ondersteunen bij deze ambitieuze doelstelling is een 
samenwerking gestart met sportmarketingbureau The Vectory. Gezamenlijk is 
een commerciële propositie gebouwd waarin is gekeken naar ons startpunt, 
waar staan we nu als NBB en het basketball in Nederland, en welke strategie 
wordt gebruikt om onze doelstellingen te realiseren.  

Na interne goedkeuring van deze plannen is de samenwerking met The Vectory 
gecontinueerd en is een Partnership propositie gemaakt. In deze propositie 
richten wij ons de komende periode op het binnenhalen van de 500.000 
liefhebbers, gebruik makend van alle assets die wij tot onze beschikking 
hebben en wordt vooruitgekeken naar de assets die kunnen worden gecreëerd.  
De doelstelling is om in juli 2021 drie van de vijf partners (“The Starting 
Five”) binnen te hebben om de ambities handen en voeten te geven en de 
overige twee partners voor het eind van 2021 ook aangesloten te hebben.   

Daarnaast zijn Talent & Pro en Itemlost partners geworden. Beide partijen 
steunen onze 3x3 mannen op weg naar nieuwe succes. Itemlost heeft voorlopig 
voor een jaar getekend, met Talent & Pro is een overeenkomst van vijf jaar 
aangegaan.  

 

COMMUNICATIE 

2020 is ook op het gebied van communicatie een ander jaar geworden dan 
verwacht. Door het vroegtijdig beëindigen van de competitie en het 
stilvallen van de hele basketbalsport wegens corona, viel veel content weg 
die betrekking had op wedstrijden, toernooien en kampioenschappen. Het 
content team, uitgebreid met een professional, is vanaf dat moment veel 
meer verhalen gaan vertellen, informatie gaan brengen en interactie gaan 
zoeken met de achterban. De verhalen hadden zowel betrekking op Nederlandse 
topsporters in binnen- en buitenland, maar ook op andere doelgroepen binnen 
Basketball Nederland, zoals de creatieve ideeën van verenigingen om toch te 
kunnen basketballen in tijden van corona en scheidsrechters die afscheid 
nemen naast het veld in plaats van erop vanwege de pandemie. Er is veel 
informatie gedeeld over de gevolgen van corona op de basketbalsport en de 
steunmaatregelen voor verenigingen. Verder is de interactie opgezocht via 
diverse sociale mediakanalen om de binding sterk te houden ondanks dat er 
in Nederland vrijwel geen basketball werd gespeeld. Daarnaast is er veel 
aandacht geweest voor de EK kwalificatiewedstrijden van de mannen en 
vrouwen, die in november voor beide in bubbles werden gespeeld in resp. 
Turkije en Slowakije. 
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EVENTS 

Door de gevolgen van het coronavirus zijn er minder evenementen 
georganiseerd in 2020. Zo gingen the Finals niet door, werden de interlands 
van de Orange Lions mannen verplaatst naar Turkije en zijn er losse 3x3 
events georganiseerd in plaats van de 3x3NL Tour.  

3x3 Events 
Doordat het niet mogelijk was om een landelijke finale in 2020 te 
organiseren is er voor het eerst sinds 2009 geen Nederlands Kampioen 3x3 
basketball uitgeroepen in 2020. Er zijn wel losse 3x3 evenementen 
georganiseerd in Hilvarenbeek, Amsterdam, Den Haag en Enschede.  

5-5 Events 
In de Sporthallen Zuid in Amsterdam is een bubbel georganiseerd voor de 
vrouweninterlands, waarbij gespeeld werd voor de kwalificatie voor het EK 
in 2021. De bubbel is succesvol georganiseerd, waarbij de Orange Lions 
vrouwen verloren van Slowakije en wonnen van Hongarije. Er mocht geen 
publiek aanwezig zijn, maar via de uitzendingen op televisie hebben bijna 2 
miljoen mensen de wedstrijden kunnen zien.  

Overige events 
Alle overige events waar de NBB bij betrokken zou zijn, zoals de Invictus 
Games en het Olympic Festival, gingen helaas niet door vanwege de gevolgen 
van het coronavirus.  

 

BASKETBALONTWIKKELING 

Door de beperkingen die de verspreiding van het coronavirus met zich 
meebrachten, lagen ook de sportactiviteiten op scholen en op pleintjes in 
2020 vrijwel stil. Verenigingen, scholen en gemeenten hebben dan ook geen 
lokale 3x3 toernooien kunnen organiseren.  

De groots geplande 3x3NL Tour ging om dezelfde reden niet door. Toen in 
augustus 2020 het wel mogelijk werd om kleinschalige evenementen te 
organiseren, zijn er in Amsterdam en Den Haag wel een aantal 
breedtesportactiviteiten gekoppeld aan de evenementen die wel georganiseerd 
konden worden.  

Wel is in het kader van het ‘Her World Her Rules’ programma van FIBA Europe 
in de zomer geïnvesteerd in het opleiden van vrouwelijke 3x3 Leaders in de 
leeftijdscategorie tussen 13 en 18 jaar.  

 

1 . 2 . 4 .  S U P P O R T  
In 2020 stond de eerste vrijwilligersactiviteit voor vrijwilligers van de 
NBB op de planning. Wegens corona heeft dit echter geen doorgang kunnen 
vinden. Het nieuwe vrijwilligersbeleid is vanwege de aanstelling van een 
vrijwel geheel nieuw bestuur uitgesteld, zodat dit zo goed mogelijk in lijn 
met de nieuwe strategie en in samenwerking met het nieuwe bestuur kan 
worden opgesteld. 
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In januari is het nieuwe financieel pakket Finance Matters in gebruik 
genomen, waardoor diverse processen efficiënter zijn ingericht. Dit heeft 
onder andere geleid tot een verbeterd debiteurenbeheer en worden facturen 
en herinneringen niet meer per post, maar digitaal verstuurd. De app 
waarmee vrijwilligers eenvoudiger declaraties kunnen indienen is nog niet 
in gebruik genomen, vanwege de afname van het aantal declaraties door 
corona, waardoor dit niet opportuun was.  

Met ingang van seizoen 2020-2021 is de Rekening Courant in Sportlink 
ingevoerd en is gestart met het factureren en incasseren van termijnen bij 
verenigingen. In tien termijnen wordt de voorschotnota betaald, waarin de 
contributies, inschrijfgelden, arbitragekosten en boetes zijn opgenomen, 
gebaseerd op het seizoen voorafgaand. De Sportlinkapp is daarnaast 
geüpdatet naar een nieuwe versie. Ook is het inmiddels mogelijk in de 
planning rekening te houden met niet-zondagverenigingen, echter dienen hier 
nog enkele verbeteringen in te worden doorgevoerd. 

Vanwege corona hebben de medewerkers van de NBB sinds maart 2020 
grotendeels thuisgewerkt. Des te meer reden om aandacht te besteden aan 
vitaliteit. Er hebben enkele (online) workshops plaatsgevonden in 
samenwerking met stichting BEN en Sitness.nl en in december zijn 
medewerkers uitgedaagd dagelijks 10.000 stappen te zetten, waarmee virtueel 
naar onze collega in Groningen werd gelopen (en andersom). 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek is wegens zwangerschapsverlof van de 
Algemeen Directeur verplaatst naar 2021. 

 

1 . 2 . 5 .  M I N I M A L E  KW A L I T E I T S E I S E N  N O C * NS F  
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 sinds 2019 weer aan alle eisen, nadat ook 
aan de financiële voorwaarden weer werd voldaan.  
In 2020 wordt aan één eis niet voldaan, te weten de solvabiliteit 
(indicator: EV/Balanstotaal > 0,2). Ultimo 2020 is de solvabiliteit 0,15. 
Dit is grotendeels te wijten aan de reeds ontvangen financiering van 
NOC*NSF voor topsportactiviteiten, die vanwege corona zijn verplaatst naar 
2021 en waarvan de financiering is gerealloceerd naar 2021. De liquiditeit 
(indicator: current ratio > 1) is op orde met een uitkomst van 1,14.  
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1 .3 .  FINANCIEEL RESULTAAT 
In de begroting van het jaar 2020, vastgesteld tijdens de AV van  
30 november 2019, begrootte de NBB voor het jaar 2020 een positief 
resultaat van € 100.055. Het jaar 2020 is afgesloten met een positief 
resultaat van € 6.552. Dit resultaat komt ten gunste van:   
   

 

Bestemmingsreserve mediaplatform   € -5.000 

Eigen vermogen   € 11.552 

 €  6.552 

 

Het bestuur stelt voor de reserves als volgt vast te stellen. 

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

Deze reserve is bedoeld om de organisatie in geval van 
calamiteiten ten minste zes maanden te kunnen laten 
functioneren. Dit vraagt een bedrag ter grootte van 50% van 
de vaste personeelskosten en enkele andere vaste lasten, 
zoals huisvesting.  

Beoogde hoogte reserve € 700.000 

                                                               

Stand per 1-1-2020 € 267.966 

Toevoeging 2020 € 11.552 

Nieuwe stand per 1-1-2021 € 279.518 

  

2) Bestemmingsreserve mediaplatform 

Doel: Borging van ontwikkelkosten voor mediaplatform. 

                                                                                                                    

Stand per 1-1-2020 € 42.000 

Onttrekking 2020  € -5.000 

Nieuwe stand per 1-1-2021 € 37.000 
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1 .4 .  CONTINU ÏTEIT  
Op basis van de jaarrekening 2020 zoals deze voorligt komen wij, kijkend 
naar de cijfers per 31 december 2020, tot de volgende constateringen: 

> De NBB heeft over 2020 een positief resultaat gerealiseerd, fors onder 
hetgeen was begroot; 

> De NBB heeft een positieve kasstroom over 2020; 
> De NBB beschikt niet over een voldoende solvabiliteit; 
> De NBB beschikt over een voldoende liquiditeit. 

Het resultaat van 2020 is mede door de Covid-19 pandemie onder budget 
uitgekomen. Het versterken van het eigen vermogen is echter niet de 
belangrijkste doelstelling in tijden van corona. Het bestuur vond het 
belangrijker een financiële tegemoetkoming aan de verenigingen te kunnen 
bieden, dan een resultaat in lijn met de begroting te realiseren, zonder de 
continuïteit van de NBB organisatie in gevaar te brengen. Mede dankzij 
steun vanuit de overheid is dit mogelijk gebleken.  

In 2020 zijn diverse inkomsten lager dan begroot. Dit geldt zowel voor 
contributies, als voor competitiegelden en financiering NOC*NSF. De 
competitiegelden zijn fors lager in verband met de terugbetaling van een 
deel van de inschrijfgelden voor seizoen 2020-2021. Financiering NOC*NSF 
valt substantieel lager uit i.v.m. het realloceren van bedragen voor 
activiteiten die zijn verplaatst naar 2021. 

Aan de kostenkant zien we bijna overal een afname in kosten. Dit heeft 
alles te maken met het niet doorgaan van geplande evenementen en 
activiteiten door de Covid-19 pandemie.  

Het eerste ‘coronajaar’ (2020) is de NBB organisatie redelijk goed 
doorgekomen, financieel bekeken, want voor de sport, de leden en de 
verenigingen was het een verschrikkelijk jaar. Voor 2021 is, passend in 
deze tijd van uitdagingen en maatregelen, dan ook een 0-begroting 
gepresenteerd. Het bestuur verwacht dit te kunnen realiseren. Ten eerste 
omdat ervoor is gekozen behoudend te begroten op contributie-inkomsten, 
gebaseerd op de ledenaantallen begin september 2020. Inmiddels, in Q1 van 
2021, is gebleken dat een groot deel van de leden haar vereniging trouw is 
gebleven, waardoor de contributie-inkomsten niet lager uitvallen dan 
begroot. Ten tweede zijn er meer subsidies toegekend voor 2021, waardoor 
hogere inkomsten zijn opgenomen. Mochten de inkomsten toch tegenvallen, 
zullen de activiteiten die hieruit worden gefinancierd komen te vervallen. 
Ten derde zijn ook in deze begroting geen inkomsten opgenomen die niet 
zeker waren op het moment van opstellen van de begroting. Inmiddels is 
gebleken dat zowel aan de inkomsten- als kostenkant er posten zijn 
bijgekomen, echter is daarmee het vertrouwen tot het realiseren van het 0-
resultaat groter geworden in plaats van afgenomen. 

Er is vertrouwen dat na de zomer van 2021 het basketball weer kan worden 
opgestart en we hopen dat we met de verenigingen in staat zijn de leden te 
behouden voor de sport. Mocht onverhoopt de pandemie langer aanhouden dan 
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op dit moment de verwachting is, zal proactief worden gestuurd op inkomsten 
en vooral uitgaven, zoals binnen de organisatie gebruikelijk is. Het 
grootste risico ontstaat dan voor 2022, vanwege mogelijk substantieel 
lagere contributie-inkomsten. In september 2021 zal de stand van zaken van 
dat moment worden bekeken en zal dat worden verwerkt in de begroting van 
2022. Daarbij zal het streven zijn het Eigen Vermogen weer verder aan te 
gaan vullen, uitgaande van een maatschappelijke situatie waarin dat weer 
gepast is en een situatie waarin de ledenaantallen niet enorme negatieve 
financiële consequenties gaan hebben. Mocht dit laatste wel het geval zijn, 
zal in de aanloop naar 2022 worden besloten tot welke keuzes dit zal 
leiden. 
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1 .5 .  BEGROTING  2021  
Hieronder is op hoofdlijnen de begroting 2021 opgenomen, zoals vastgesteld 
in de Algemene Vergadering van 28 november 2020. Naast de begroting 2021 is 
de realisatie van 2020 opgenomen. 

 

Nederlandse Basketball Bond
Begroting Begroting Bijdrage Realisatie Realisatie

TOTAAL Kosten Opbrengsten Contributie Kosten Opbrengsten
2021 2021 2020 2020

ALGEMEEN 827.812€    827.811€    422.611€    858.715€    953.512€    
MARKETING 597.081€    597.082€    354.082€    415.751€    380.482€    
BREEDTESPORT 1.395.467€  1.395.468€  383.718€    945.753€    952.500€    
TOPSPORT 2.709.886€  2.709.886€  619.589€    2.088.703€  2.028.979€  

TOTAAL 5.530.247€  5.530.247€  1.780.000€  4.308.922€  4.315.473€  
RESULTAAT 0€          6.552€      

Begroting Begroting Bijdrage Realisatie Realisatie
ALGEMEEN Kosten Opbrengsten Contributie Kosten Opbrengsten

2021 2021 2020 2020
 
INKOMSTEN -€        712.811€    -290.200€   -€        833.084€    
PERSONEEL (DIRECTIE EN SUPPORT) 363.612€    -€        363.612€    364.881€    -€        
HUISVESTING 85.200€     -€        85.200€     93.146€     -€        
KANTOORKOSTEN EN AUTOMATISERING 237.450€    35.000€     202.450€    287.697€    38.928€     
BONDSORGANISATIE 141.550€    80.000€     61.550€     112.991€    81.500€     

TOTAAL ALGEMEEN 827.812€    827.811€    422.612€    858.715€    953.512€    
Resultaat -1€         94.796€     

Begroting Begroting Bijdrage Realisatie Realisatie
MARKETING Kosten Opbrengsten Contributie Kosten Opbrengsten

2021 2021 2020 2020
 
MARKETING & PARTNERSHIPS 44.187€     44.187€     37.187€     33.514€     30.975€     
COMMUNICATIE 144.226€    144.226€    128.226€    151.574€    112.817€    
EVENTS 278.670€    278.670€    113.670€    119.598€    124.687€    
BASKETBALONTWIKKELING 129.999€    129.999€    74.999€     111.064€    112.004€    

TOTAAL MARKETING 597.081€    597.082€    354.082€    415.751€    380.482€    
Resultaat 1€          -35.268€    

Begroting Begroting Bijdrage Realisatie Realisatie
BREEDTESPORT Kosten Opbrengsten Contributie Kosten Opbrengsten

2021 2021 2020 2020
 
COMPETITIE 364.239€    364.239€    239€        331.084€    297.074€    
ARBITRAGE 724.360€    724.360€    149.360€    379.031€    376.705€    
OPLEIDINGEN 237.674€    237.674€    182.924€    188.644€    220.423€    
VERENIGINGSONDERSTEUNING 69.195€     69.195€     51.195€     46.994€     58.298€     

TOTAAL BREEDTESPORT 1.395.467€  1.395.468€  383.718€    945.753€    952.500€    
Resultaat 1€          6.747€      

Begroting Begroting Bijdrage Realisatie Realisatie
TOPSPORT Kosten Opbrengsten Contributie Kosten Opbrengsten

2021 2021 2020 2020
 
TOPSPORT ALGEMEEN 91.900€     91.900€     60.900€     91.821€     105.135€    
TOPSPORT MANNEN 5-5 (NMT) 267.333€    267.333€    172.000€    272.802€    208.474€    
TOPSPORT MANNEN 5-5 (S-1 EN CTO) 455.984€    455.984€    111.530€    255.265€    257.111€    
TOPSPORT MANNEN 3x3 489.059€    489.059€    56.112€     301.441€    275.009€    
TOPSPORT VROUWEN (5-5, 3x3 EN CTO) 754.704€    754.704€    119.096€    622.707€    646.534€    
TOPSPORT ROLSTOEL MANNEN 149.453€    149.453€    33.434€     115.003€    109.124€    
TOPSPORT ROLSTOEL VROUWEN 251.619€    251.619€    38.977€     165.899€    163.162€    
TOPSPORT ROLSTOEL CTO 249.834€    249.834€    27.540€     263.764€    264.429€    

TOTAAL TOPSPORT 2.709.886€  2.709.886€  619.589€    2.088.703€  2.028.979€  
Resultaat 0€          -59.723€    

BEGROTING 2021 REALISATIE 2020



JAARVERSLAG 2020 | MEI 2021 17 

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, 25 mei 2021 

 

Namens het bestuur en de directie, 
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 

 

 

 

 

Joop Brakenhoff Elke Snijder Simone Volmer-van den Biggelaar  
Voorzitter  Penningmeester Algemeen Directeur 
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2.  JAARREKENING 
2 . 1 .  BALANS  PER 31  DECEMBER 2020 -  NBB  NA 

RESULTAATBESTEMMING  

(bedragen in €) 

ACTIVA  2020  2019 

    

VASTE ACTIVA    

Materiële vaste activa [1]    

Inventaris 17.102  25.652 

Computer 16.136  15.165 

Website 23.956  39.836 

Sportmaterialen  14.027  17.816 

 71.221  98.469 

    

Financiële vaste activa [2]    

Waarborgsommen 14.557  13.777 

 14.557  13.777 

VLOTTENDE ACTIVA    

Voorraden [3] 0  0 

    

Vorderingen    

Debiteuren [4] 193.969  292.973 

Belastingen en sociale premies 
[5] 

0  55.237 

Subsidies [6] 64.833  13.439 

Overige vorderingen [7] 9.820  3.628 

Overlopende activa [8] 162.879  117.627 

 431.501  482.904 

    

Liquide middelen [9] 1.594.949  566.625 

    

Totaal activa 2.112.228  1.161.775 
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PASSIVA 2020  2019  
     
Eigen vermogen [10] 279.518  267.967  
     
Vastgesteld vermogen [11]     
Bestemmingsreserve mediaplatform 37.000  42.000  
 37.000  42.000  
     
Voorzieningen [12]     
Transitievergoedingen 14.080  0  
     
Kortlopende schulden     
Crediteuren [13] 155.718  138.934  
Belastingen en sociale premies 
[14] 62.395  56.813   
Pensioenen [14] 3.544  0   
Overige schulden [15] 73.313  78.847   
Overlopende passiva [16] 1.486.660  577.214   
 1.781.630  851.808  
     

Totaal passiva 2.112.228  1.161.775   
  



 

 
JAARVERSLAG 2020 | MEI 2021 20 

2 .2 .  STAAT VAN BATEN EN  LASTEN 2020 -  NBB   

(bedragen in €) 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

 2020  2020  2019 

Baten      

Subsidies [17] 1.213.341  1.728.387  1.915.179 

Contributies en wedstrijdlicenties [18] 2.308.015  2.878.500  2.805.417 

Sponsorbijdragen en marketing [19] 361.961  372.000  628.401 

Overige baten [20] 299.770  406.439  573.674 

Totale baten 4.183.087  5.385.326  5.922.671 

      

Lasten      

Lonen, salarissen en sociale lasten [21] 364.880  365.385  277.038 

Afschrijvingen [22] 43.035  36.500  38.049 

Kosten Basketbalontwikkeling [23] 268.335  332.704  443.059 

Kosten Marketing, communicatie & events 
[24] 284.689  683.564  530.510 

Kosten Topsport [25] 1.956.317  2.219.484  2.765.021 

Kosten Wedstrijdzaken [26] 792.600  1.199.534  1.161.764 

Overige bedrijfskosten [27 463.504  446.050  521.835 

Financiële baten en lasten [28] 3.175  2.050  3.099 

Totale lasten 4.176.535  5.285.271  5.740.375 

      

Resultaat voor bestemming 6.552  
              

100.055  182.296 

      

RESULTAAT BESTEMMING      

Algemene reserve 11.552  100.055  140.296 

Bestemmingsreserve mediaplatform -5.000  0  42.000 

Resultaat 6.552  100.055  182.296 
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2 .3 .  KASSTROOMOVERZICHT 2020 –  NBB 

(bedragen in €) 

 2020  2019 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten    

Resultaat boekjaar 6.552  185.002 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 43.035  35.343 

Mutatie voorzieningen  14.080  0 

Eigen vermogen correctie 0  0 

 63.667  220.345 

Verandering in werkkapitaal    

Mutatie voorraden 0  10.993 

Mutatie kortlopende vorderingen  51.402  167.433 

Mutatie kortlopende schulden  929.822  -140.178 

 981.224  38.248 

    

Kasstroom uit operationele activiteiten 1.044.891  258.593 

    

Kasstroom uit investeringsactiviteiten    

Investeringen in materiele vaste activa -15.787  -49.089 

Mutatie lening u/g 0  200 

Mutatie waarborgsommen -780  -200 

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -16.567  -49.089 

    

Netto kasstroom  1.028.324  209.504 

    

Mutatie geldmiddelen    

Geldmiddelen per 1 januari  566.625  357.121 

Netto kasstroom 1.028.324  209.504 

Geldmiddelen per 31 december 1.594.949  566.625 
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2 .4 .  ALGEMENE TOELICHTING 
2 . 4 . 1 .  A L G E M E NE  G R O N D S L A G E N  
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 2020 zoals deze voorligt komen wij, kijkend naar de 
cijfers per 31 december 2020, tot de volgende constateringen: 

> De NBB heeft over 2020 een positief resultaat gerealiseerd, fors onder 
hetgeen was begroot; 

> De NBB heeft een positieve kasstroom over 2020; 
> De NBB beschikt niet over een voldoende solvabiliteit; 
> De NBB beschikt over een voldoende liquiditeit. 
 

Het resultaat van 2020 is mede door de Covid-19 pandemie onder budget 
uitgekomen. Het versterken van het eigen vermogen is echter niet de 
belangrijkste doelstelling in tijden van corona. Het bestuur vond het 
belangrijker een financiële tegemoetkoming aan de verenigingen te kunnen bieden, 
dan een resultaat in lijn met de begroting te realiseren, zonder de continuïteit 
van de NBB organisatie in gevaar te brengen. Mede dankzij steun vanuit de 
overheid is dit mogelijk gebleken.  

In 2020 zijn diverse inkomsten lager dan begroot. Dit geldt zowel voor 
contributies, als voor competitiegelden en financiering NOC*NSF. De 
competitiegelden zijn fors lager in verband met de terugbetaling van een deel 
van de inschrijfgelden voor seizoen 2020-2021. Financiering NOC*NSF valt 
substantieel lager uit i.v.m. het realloceren van bedragen voor activiteiten die 
zijn verplaatst naar 2021. 

Aan de kostenkant zien we bijna overal een afname in kosten. Dit heeft alles te 
maken met het niet doorgaan van geplande evenementen en activiteiten door de 
Covid-19 pandemie.  

Het eerste ‘coronajaar’ (2020) is de NBB organisatie redelijk goed doorgekomen, 
financieel bekeken, want voor de sport, de leden en de verenigingen was het een 
verschrikkelijk jaar. Voor 2021 is, passend in deze tijd van uitdagingen en 
maatregelen, dan ook een 0-begroting gepresenteerd. Het bestuur verwacht dit te 
kunnen realiseren. Ten eerste omdat ervoor is gekozen behoudend te begroten op 
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contributie-inkomsten, gebaseerd op de ledenaantallen begin september 2020. 
Inmiddels, in Q1 van 2021, is gebleken dat een groot deel van de leden haar 
vereniging trouw is gebleven, waardoor de contributie-inkomsten niet lager 
uitvallen dan begroot. Ten tweede zijn er meer subsidies toegekend voor 2021, 
waardoor hogere inkomsten zijn opgenomen. Mochten de inkomsten toch tegenvallen, 
zullen de activiteiten die hieruit worden gefinancierd komen te vervallen. Ten 
derde zijn ook in deze begroting geen inkomsten opgenomen die niet zeker waren 
op het moment van opstellen van de begroting. Inmiddels is gebleken dat zowel 
aan de inkomsten- als kostenkant er posten zijn bijgekomen, echter is daarmee 
het vertrouwen tot het realiseren van het 0-resultaat groter geworden in plaats 
van afgenomen. 

Er is vertrouwen dat na de zomer van 2021 het basketball weer kan worden 
opgestart en we hopen dat we met de verenigingen in staat zijn de leden te 
behouden voor de sport. Mocht onverhoopt de pandemie langer aanhouden dan op dit 
moment de verwachting is, zal proactief worden gestuurd op inkomsten en vooral 
uitgaven, zoals binnen de organisatie gebruikelijk is. Het grootste risico 
ontstaat dan voor 2022, vanwege mogelijk substantieel lagere contributie-
inkomsten. In september 2021 zal de stand van zaken van dat moment worden 
bekeken en zal dat worden verwerkt in de begroting van 2022. Daarbij zal het 
streven zijn het Eigen Vermogen weer verder aan te gaan vullen, uitgaande van 
een maatschappelijke situatie waarin dat weer gepast is en een situatie waarin 
de ledenaantallen niet enorme negatieve financiële consequenties gaan hebben. 
Mocht dit laatste wel het geval zijn, zal in de aanloop naar 2022 worden 
besloten tot welke keuzes dit zal leiden. 

 

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. 

 

2 . 4 . 2 .  W A A R D E R I NG S G R O ND S L AG E N  
 
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.  
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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. 
 

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. 

 

2 . 4 . 3 .  G R O ND S L A G E N  V O O R  D E  R E S U L T A A T B E P A L I N G  
 
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. 
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2 .5 .  TOELICHT ING OP  DE BALANS PER 31  DECEMBER 2020 
 

Materiële vaste activa 
[1] 

Inventaris 
Hard- en 
software 

Sport-
materialen 

Website Totaal 

      

Aanschafwaarde 1 
januari 42.754 40.262 78.968 47.644 209.628 

Afschrijvingen 1 
januari -17.102 -25.097 -61.152 -7.808 -111.159 

Boekwaarde 1 januari 25.652 15.165 17.816 39.836 98.469 

      

(Des)Investeringen 2020 0 9.887 5.900 0 15.787 

Afschrijving 2020 -8.550 -8.916 -9.689 -15.880 -43.035 

Mutaties boekjaar -8.550 971 -3.789 -15.880 -27.248 

      

Aanschafwaarde 31 
december 42.754 50.149 84.868 47.644 225.415 

Afschrijvingen 31 
december -25.652 -34.013 -70.841 -23.688 -154.194 

Boekwaarde 31 december  17.102 16.136 14.027 23.956 71.221 

 

 

De afschrijvingstermijnen van de materiële activa zijn als volgt:  
   

Inventaris + Sportmaterialen  5 jaar       

Hard- en Software    5 jaar  

Website      3 jaar      

             

In 2020 zijn investeringen gedaan in computerapparatuur (laptops) en 
sportmaterialen (basket).  

 

Financiële vaste activa [2] 2020  2019 

    

Waarborgsommen 14.557  13.777 

Totaal financiële vaste activa 14.557  13.777 
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Waarborgsommen 

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

 

Voorraden [3] 2020  2019 

    

Voorraden 0  0 

 

In 2019 is besloten de gehele voorraad af te schrijven. 

 

Debiteuren [4] 2020  2019 

    

Debiteuren subadministratie 246.871  367.341 

Voorziening debiteuren -52.902  -74.368 

Totaal Debiteuren 193.969  292.973 

 

 

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

  

Samenstelling debiteuren 2020  2019 

    

Verenigingen 191.837  270.961  

Derden 55.034  96.380  

Totaal Debiteuren 
subadministratie 246.871  367.341  

 

Ouderdomsanalyse debiteuren 2020  2019 

    

tot en met 30 dagen 100.883  52.264 

van 30 tot en met 60 dagen 66.306  176.691 

van 60 tot en met 90 dagen 591  13.851 

van 90 dagen tot 1 jaar 13.087  76.404 

van 1 jaar tot 2 jaar 54.596  29.715 

van 2 jaar tot eerdere jaren 11.408  18.416 

Totaal 246.871  367.341 
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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 2020  2019 

    

Stand 1 januari 74.368  94.153  

Af: onttrekkingen aan de 
voorziening -21.466  -46.273  

Bij: toevoeging aan de voorziening 
ten laste van de exploitatie 0  26.488  

Stand 31 december  52.902  74.368  

 

Er is voor de afwikkeling van dispuutvraagstukken aangaande verenigingen en 
derden een bedrag gereserveerd in deze voorziening.  

 

Belastingen en sociale premies [5] 2020  2019 

    

Omzetbelasting 0  54.953 

Pensioenen 0  284 

Totaal belastingen 0  55.237 

 

 

Subsidies [6] 2020  2019 

    

Nog te ontvangen Cruyff Foundation 9.130  13.439  

Nog te ontvangen NOW Subsidie 55.703  0  

Totaal subsidies 64.833  13.439  

 
 

Overige vorderingen [7] 2020  2019 

    

Voorschotten 9.820  3.628  

Totaal overige vorderingen 9.820  3.628  
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Overlopende activa [8] 2020  2019 

    

Vooruitbetaalde kosten 118.447  88.428 

Nog te ontvangen opbrengsten 36.596  29.199 

Nog te ontvangen zaalhuur Amsterdam 7.836  0 

Totaal overlopende activa 162.879  117.627 

 

 

Liquide middelen [9] 2020  2019 

    

Kas 829  1.139 

ABN AMRO bank 885.725  313.288 

ING Bank 701.867  245.672 

ASN Spaarrekening 6.528  6.526 

Totaal liquide middelen 1.594.949  566.625 

 

De liquide middelen in 2020 staan gedeeltelijk ter vrije beschikking van de NBB. 
Dit komt door reeds ontvangen subsidiegelden die in 2021 zullen worden 
aangewend. 
 
De samenstelling van het eigen vermogen ultimo boekjaar na resultaatbestemming 
kan als volgt worden weergegeven: 

 

Eigen vermogen [10] 2020  2019 

    

Algemene reserve 279.518  267.967 

 

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

 

Verloop Algemene reserve 2020  2019 

    

Stand 1 januari 267.967  127.671 

Bij: Mutatie vanuit 
resultaatbestemming 11.551  140.296 

Af: Mutatie vanuit 
resultaatbestemming 0  0 

Stand 31 december 279.518  267.967 
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De samenstelling van het vastgelegd vermogen ultimo boekjaar na 
resultaatbestemming kan als volgt worden weergegeven: 

 

Vastgelegd vermogen [11] 2020  2019 

    

Bestemmingsreserve mediaplatvorm 42.000  42.000 

Af: Mutatie vanuit 
resultaatbestemming -5.000  0 

Vastgelegd vermogen 37.000  42.000 

 

 

Voorziening transitievergoeding [12] 2020  2019 

    

Transitievergoeding 14.080  0 

    

 

Crediteuren [13] 2020  2019 

    

Crediteuren 155.718  138.934 

 

 

Belastingen en sociale premies [14] 2020  2019 

    

Omzetbelasting 1.371  0  

Loonbelasting en premieheffing 61.024  56.813  

Pensioenpremies 3.544  0  

Totaal belastingen en sociale 
premies 65.939  56.813  
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Overige schulden [15] 2020  2019 

    

Reservering vakantiegeld 55.339  59.670 

Reservering vakantiedagen/overuren 17.974  19.177 

Totaal overige schulden 73.313  78.847 

 

 

 

 

   

Overlopende passiva [16] 2020  2019 

    

Vooruit gefactureerde opbrengsten 583.844  133.022 

Vooruit ontvangen bedragen  643.511  145.134 

Nog te betalen kosten 259.306  242.430 

Door te belasten zaalhuur Amsterdam 0  56.628 

Totaal overlopende passiva 1.486.661  577.214 

 

 

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 € 57.000 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 € 1,63 per 
jaar per lid exclusief btw en exclusief indexeringen. Op jaarbasis bedraagt dit 
€ 90.000. 
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2 .6 .  TOELICHT ING OP  DE STAAT VAN BATEN EN  LASTEN 2020 
 

BATEN 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Subsidies [17] 2020  2020  2019 

NOC*NSF Bijdragen 
Bestedingsplan Sportagenda 1.120.597  1.457.387  1.674.611 

Cruyff Foundation 19.130  31.000  31.439 

VWS 0  0  112.720 

Gemeente Amsterdam/Den Haag 950  10.000  96.409 

NOW 72.664  0  0 

Overig 0  230.000  0 

Totaal subsidies 1.213.341  1.728.387  1.915.179 

 

Subsidies van NOC*NSF en van de Cruyff Foundation zijn tot en met 
respectievelijk 2018 en 2019 definitief vastgesteld. De NOW subsidie dient nog 
definitief te worden vastgesteld. 

Subsidies worden jaarlijks aangevraagd en toegekend en zijn dientengevolge 
incidenteel. De realisatie in 2020 is lager geworden dan in eerste instantie bij 
de opmaak van de begroting 2020 werd verwacht. Dit heeft te maken met diverse 
reallocaties vanuit 2020 naar 2021. Overige subsidies betreffen voornamelijk 
begrote subsidies voor evenementen en andere activiteiten, die vanwege Covid-19 
geen doorgang hebben gehad en waardoor subsidies niet zijn aangevraagd en/of 
verleend. 

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 
[18] 2020  2020  2019 

      

Contributies 1.810.000  1.900.000  1.851.412 

Sportlink 38.928  33.000  37.605 

Competities 170.807  290.500  276.183 

TGC/Boetes 43.490  80.000  95.028 

Arbitrage 244.790  575.000  545.189 

Totaal contributies en 
wedstrijdlicenties 2.308.015  2.878.500  2.805.417 
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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 2020  2020  2019 

      

Senioren - U22 8.874  9.386  9.386 

U20 – U18 – U16 – U14 13.341  14.540  14.540 

U12 – U10 – U8 5.694  5.622  5.622 

Recreanten 5.576  5.532  5.532 

Niet spelend 4.524  4.533  4.533 

GL lid 100  86  86 

Projectleden 577  745  745 

Totaal 38.686  40.444  40.444 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Sponsorbijdragen en marketing [19] 2020  2020  2019 

      

Suppliers/Sponsoring 319.961  330.000  586.401 

FIBA Youth Participation 42.000  42.000  42.000 

Totaal sponsorbijdragen en 
marketing 361.961  372.000  628.401 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Overige baten [20] 2020  2020  2019 

      

Evenementen 26.443  70.589  154.353 

Opbrengst CTO 43.295  50.000  116.722 

Verzekeringen leden 81.500  80.000  84.944 

Opbrengst verkopen 983  15.000  7.099 

Inschrijfgelden 
deskundigheidsbevordering 38.156  53.500  53.936 

Opbrengst verhuur 65.212  85.100  72.518 

Tv-rechten 37.500  50.000  50.000 

Overige baten 6.681  2.250  34.102 

Totaal overige baten 299.770  406.439  573.674 
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LASTEN 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Lonen, salarissen en sociale 
lasten [21] 2020  2020  2019 

      

Lonen en salarissen 1.486.059  2.009.720  1.593.376 

Sociale lasten 253.136  0  256.810 

Pensioenlasten 127.221  0  132.928 

Overige personeelskosten 247.404  147.710  205.419 

Totaal lonen, salarissen en 
sociale lasten 2.113.820  2.157.430  2.188.533 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Lonen en salarissen, doorberekening 2020  2020  2019 

      

Bureau algemeen [22] 364.880  365.385  277.038 

Marketing, Communicatie & Events 233.391  277.753  309.166 

Arbitrage (kosten Wedstrijdzaken) 58.298  0  111.281 

Wedstrijdzaken (kosten 
Wedstrijdzaken) 

589.373  604.965  465.129 

Topsport valide (kosten Topsport) 554.384  587.159  626.549 

Topsport rolstoel (kosten Topsport) 235.126  234.144  217.104 

Deskundigheidsbevordering (kosten 
Basketbalontwikkeling) 

78.368  88.024  182.266 

Totaal lonen, salarissen en sociale 
lasten 

2.113.820  2.157.430  2.188.533 

 
Het aantal werknemers in 2020 bedroeg 27.99 fte (2019: 28.44). In de berekening 
van de fte’s is in 2020 geen rekening gehouden met de in de salarisadministratie 
opgenomen arbiters. In de loonkosten is ook opgenomen de indexering in lonen 
vanuit de CAO Sport. 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Overige personeelskosten 2020  2020  2019 

      

Reiskosten Woon-Werk 15.823  0  39.857 

Reis- en verblijfkosten 36.640  38.800  67.813 

Onkostenvergoedingen 1.969  0  11.859 

Inhuur expertise en 
ziektevervanging 137.785  95.250  63.992 
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Scholing personeel 4.698  10.000  17.783 

Overige personeelskosten 50.489  3.660  4.115 

Totaal overige personeelskosten 247.404  147.710  205.419 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Afschrijvingen [23] 2020  2020  2019 

      

Inventaris  8.550  10.000  8.551 

Computer  8.916  12.500  7.617 

Website  15.880  0  7.808 

Sportmaterialen   9.689  14.000  14.073 

Totaal afschrijvingen 43.035  36.500  38.049 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Kosten Basketbalontwikkeling [24] 2020  2020  2019 

      

Deskundigheidsbevordering 195.702  252.454  410.955 

Overige kosten 
basketbalontwikkeling 39.936  51.750  12.335 

Ontwikkeling (rolstoel)basketbal 32.697  28.500  19.769 

Totaal kosten 
Basketbalontwikkeling 268.335  332.704  443.059 

 

 

Kosten Marketing, Communicatie & 
Events 

[25] 

Realisatie 

2020 

  

Begroting 

2020 

  

Realisatie 

2019 

 

      

Marketing en communicatie 274.968  317.753  351.418 

Events 3x3 9.721  365.811  179.092 

Totaal kosten Marketing, 
Communicatie & Events 284.689  683.564  530.510 
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 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Kosten Topsport [26] 2020  2020  2019 

      

Topsport (valide) 1.411.651  1.589.839  2.151.947 

Topsport (rolstoel) 544.667  629.644  613.074 

Totaal kosten Topsport 1.956.318  2.219.483  2.765.021 

 

 

Realisatie  Begroting  

 

 

Realisatie 

Kosten Wedstrijdzaken [27] 2020  2020  2019 

      

Competitie 31.207  64.500  59.238 

Arbitrage  361.014  665.901  556.763 

Werkgroepen/commissies 18.017  47.500  54.347 

Evenementen Wedstrijdzaken 4.118  17.000  26.287 

Overige kosten wedstrijdzaken 378.244  404.633  465.129 

Totaal kosten Wedstrijdzaken 792.600  1.199.534  1.161.764 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Overige bedrijfskosten [28] 2020  2020  2019 

      

Commissiekosten 18  1.250  182 

Huisvestingskosten 98.273  99.750  97.718 

Kantoorkosten 223.075  182.750  243.814 

Organisatiekosten 142.138  162.300  180.121 

Totaal overige bedrijfskosten 463.504  446.050  521.835 

 

 

  



 

JAARVERSLAG 2020 | MEI 2021 36 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Organisatiekosten 2020  2020  2019 

      

Bestuurskosten 6.601  22.000  15.647 

Algemene vergadering 6.823  12.000  14.104 

Lidmaatschappen 25.162  22.500  22.833 

Accountants- en juridische 
advieskosten 29.165  25.000  35.669 

Verzekeringen leden 58.298  72.500  79.332 

Overige algemene kosten 16.089  8.300  12.536 

Totaal overige kantoorkosten 142.138  162.300  180.121 

 

 

 Realisatie  Begroting  Realisatie 

Financiële baten en lasten [29] 2020  2020  2019 

      

Bankkosten en -rente -3.177  -2.250  -3.103 

Rentebaten 2  200  4 

Totaal financiële baten en lasten -3.175  -2.050  -3.099 

 
 

Bezoldiging bestuur 
Het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond was in 2020, net zoals voorgaande 
jaren, onbezoldigd. 
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Toelichting verschillen tussen begroting en realisatie 2020  

 

Baten: 

> Subsidies NOC*NSF zijn lager dan begroot door reallocaties voor de nationale 
topsportprogramma’s van 2020 naar 2021. Deze subsidies worden volledig voor 
deze programma’s ingezet conform de subsidievoorwaarden. Hier tegenover staan 
ook minder uitgaven. 

> Subsidie NOW 3 is aangevraagd en dient nog definitief te worden vastgesteld.  
> De contributies zijn lager dan begroot. Dit heeft te maken met een daling van 

het aantal leden. 
> Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering zijn lager dan begroot, mede omdat 

er minder opleidingen zijn georganiseerd dan was voorzien. Dit zit 
voornamelijk in de trainersopleidingen. 

> De totale opbrengsten bij arbitrage zijn lager dan begroot doordat door 
Covid-19 de competitie is stilgelegd. Parallel aan de lagere inkomsten bij 
arbitrage zijn ook de uitgaven lager dan begroot. 

> Inherent aan het stilleggen van de competitie zijn ook de ontvangsten inzake 
boetes en bijdragen TGC lager dan begroot. 

> De lagere inkomsten bij evenementen worden voornamelijk veroorzaakt door het 
niet doorgang hebben van evenementen door toedoen van Covid-19. 

 

Lasten: 

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

> Bij Topsport valide en Topsport rolstoel is de realisatie van de lasten lager 
dan begroot, hier tegenover staat de reallocatie van subsidiegelden als 
toegelicht bij de baten.  

> Bij verenigingen zijn de arbitragekosten lager dan begroot doordat er geen 
volledig seizoen kon worden gespeeld. Deze kosten worden 1-op-1 doorbelast 
aan de verenigingen. Parallel hieraan zijn de opbrengsten ook lager.  

> De kantoorkosten bij overige bedrijfskosten zijn hoger dan begroot als gevolg 
van hogere automatiseringskosten alsmede ook de aanschaf van kantoorartikelen 
– en meubilair t.b.v. het thuiswerken. 
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Ondertekening van de jaarrekening 

 

Nieuwegein, 25 mei 2021 

 

Namens het bestuur en de directie, 
NEDERLANDSE BASKETBALL BOND 

 

 

 

 

Joop Brakenhoff  Elke Snijder  Simone Volmer-van den Biggelaar 
Voorzitter   Penningmeester  Algemeen Directeur 
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3.  OVERIGE GEGEVENS 
3. 1 .  CONTROLEVERKLARING VAN DE  ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
Verwezen wordt naar de hierna opgenomen controleverklaring van de onafhankelijke 
accountant. 

 



 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   www.coney.nl

Coney Assurance BV
Van Nelleweg 1212

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 2020

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2020 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 2020 en van het 
resultaat over 2020 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJk C1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; 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 Commissie van Toezicht 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. 

Haarlem, 25 mei 2021

Coney Assurance B.V.

was getekend
O.P. Wouters RA
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4.  BIJLAGEN 
BIJLAGE 1 :  OVERZICHT  SUBS ID IES NOC*NSF BESTEDINGSPLAN 2020 
 

 

 

Bond: Nederlandse Basketball Bond
Bestedingsjaar: 2020

Rubriek Aanvraag Toekenning Bevoorschot
Reallocatie 
2021-2022

Verrekening 
2020 Totaal 2020

0. ALGEMENE VOORWAARDEN
0.0 Algemene Voorwaarden - -  - €               - €            - €               - €            
0.1 KISS data - -  - €               - €            - €               - €            
1. BASISFINANCIERING
1.1 Sportbonden 276.721€      276.721€      276.721€        - €            - €              276.721€      
2. INTEGRITEIT & KWALITEIT
3. TOPSPORT
3.1a Maatwerkfinanciering Topsport 962.573€      975.719€      975.719€       264.987€     - €              710.732€      
Basketball dames (2020) - Topsportprogramma 2020 en Opleidingsprogramma 2024 390.327€      395.692€      395.692€       109.000€     - €              286.692€      
Rolstoelbasketball heren (2020) - Topsportprogramma 2020 113.959€      115.432€      115.432€       44.412€        - €              71.020€        
Basketbal heren 3x3 (2020) - Topsportprogramma 2020 151.630€      153.615€      153.615€        - €            - €              153.615€      
Rolstoelbasketball dames (2020) - Topsportprogramma 2020 160.091€      161.896€      161.896€       90.245€        - €              71.651€        
Rolstoelbasketball dames en heren (gecombineerd opleidingsprogramma) (2020) - Topsportprogramma 2020 146.566€      149.084€      149.084€       21.330€        - €              127.754€      
3.1b Actiebudget - 5.300€          5.300€            - €            - €              5.300€          
- Actiebudget - - 5.300€          5.300€            - €            - €              5.300€          
3.1c Start-up Teamsporten - 177.761€      177.761€       132.912€     - €              44.849€        
Start-up: Basketbal heren - 177.761€      177.761€       132.912€     - €              44.849€        
3.2c Vervoersvoorziening Talent TeamNL sporters - 29.393€        29.393€          - €            - €              28.080€        
Vervoersvoorziening Talent TeamNL sporters Basketbal Dames - 11.573€        11.573€          - €           1.313€            10.260€        
Vervoersvoorziening Talent TeamNL sporters Basketbal Heren - 9.720€          9.720€            - €            - €              9.720€          
Vervoersvoorziening Talent TeamNL sporters Rolstoelbasketbal combi OPL - 8.100€          8.100€            - €            - €              8.100€          
4. INNOVATIE EN TRANSITIE
4.1 Maatwerkbudget Innovatie 100.000€      100.000€      100.000€       79.345€        - €              20.655€        
Op weg naar een Sportfolio App 100.000€      100.000€      100.000€       79.345€        - €              20.655€        
4.9 Coronanoodfonds - -  - €               - €            - €               - €            
5. OVERIG
5.2c Versterken sportbonden - Slagvaardig Organiseren Sport - T3 - -  - €               - €            - €               - €            
Nieuwe aanvraag - -  - €               - €            - €               - €            
5.2d Versterken sportbonden - Slagvaardig Organiseren Sport - Verdieping tranche 1 & 2 16.560€        16.560€        16.560€          - €            - €              16.560€        
Meerjarenbeleid+ 16.560€        16.560€        16.560€          - €            - €              16.560€        
6. SPORTAKKOORD
6.1 Positieve Sportcultuur - 38.000€        38.000€         20.300€        - €              17.700€        
9. REALLOCATIES
Totaal 1.355.854€  1.619.454€  1.619.454€   497.544€    1.313€            1.120.597€  
Totaal (minus reallocatie) 1.355.854€  1.619.454€  1.619.454€   497.544€    1.313€            1.120.597€  


