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1.

BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2013 van de NBB aan.
De Jaarrekening 2013 bevat een financiële en inhoudelijke toelichting op hoofdlijnen van de
activiteiten die de NBB in 2013 op de diverse te onderscheiden werkgebieden heeft uitgevoerd,
waarbij wij uitgebreid ingaan op de geconstateerde verschillen.
De Jaarrekening heeft als belangrijkste functie het informeren van leden, verenigingen, vrijwilligers,
geledingen van de NBB alsmede het maatschappelijk verkeer, over de wijze waarop en de mate
waarin, de in het jaarplan 2013 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 VWS, NOC*NSF en
overige subsidieverstrekkers,
• het informeren van partners en relaties van de NBB.
De in 2013 uitgevoerde activiteiten vinden hun basis in de door de AV vastgestelde begroting.
Begin 2013 bestond het bestuur uit mevrouw F. Ravestein (voorzitter) en de heren M. Groot
(penningmeester), J. Witvoet, C. Spitters en F. van Urk. Per 1 februari is de heer F. Berteling
aangesteld als Directeur.
Voor 2013 was het voornemen de integratie van de rayons en de landelijke NBB tot één nieuwe NBB
voortvarend ter hand te nemen. Het dramatische resultaat over 2012 noodzaakte het bestuur om
een reorganisatie door te voeren waarbij gedwongen ontslagen niet vermeden konden worden. Doel
van deze reorganisatie was om een faillissement af te wenden en ultimo 2016 financieel gezond te
zijn inclusief een positief vermogen. De reorganisatie is in 2013 volledig afgerond. De kosten die met
de reorganisatie zijn gemoeid zijn als buitengewone lasten gepresenteerd in deze jaarrekening ter
onderscheid van de baten en lasten uit de normale bedrijfsvoering.
In de Bijzondere Algemene Vergadering van 25 september 2013 zijn de beleidsmatige keuzes, welke
ten grondslag liggen aan de reorganisatie, gepresenteerd evenals de vervolgstappen. Onderdeel van
de vervolgstappen is het verder oppakken van het integratieproject in 2014.
Gedurende 2013 kregen de financiële ontwikkelingen telkens uitgebreid aandacht in het bestuur en
de werkorganisatie. Hierbij is, gelet op alle ontwikkelingen sinds de aanname van de begroting 2013
in november 2012 vooral gewerkt met een bijgestelde werkbegroting die ook met de AV is gedeeld.
Bij het voorbereiden en opstellen van deze Jaarrekening bleek dat het resultaat uit de gewone
bedrijfsvoering positiever is dan geprognotiseerd, wat vooral komt door strak en streng
budgetbeheer.
Inhoudelijk gezien zijn er in 2013 vele activiteiten uitgevoerd. Bij dat alles staat
verenigingsondersteuning voorop. Hieronder treft u achtereenvolgens een overzicht aan van
Breedtesport, Wedstrijdzaken, Opleidingen, Project Samen naar een Veiliger Sportklimaat en
Topsport. Op al deze thema’s is verenigingsondersteuning een belangrijke pijler.
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Breedtesport
3x3 Basketball
3x3 Basketball is in 2011 door de FIBA als officiële discipline binnen de basketballsport erkend. In
2013 heeft de NBB een aantal belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van deze discipline in
Nederland.
City Streetball
In steeds meer steden pakken verenigingen de uitdaging op om ook op de buitenpleintjes basketball
aan te bieden aan de jongeren en kids via City Streetball. Naast de Streetball Masters-steden
Amsterdam, Utrecht, Heerenveen en Den Haag worden er in 2013 ook in Tilburg, Helmond,
Werkendam en Rotterdam clinics en toernooien aangeboden op de pleintjes.
Streetball Masters = NK 3x3 Basketball
Streetball Masters is de 3x3 Basketball Tour van de Nederlandse Basketball Bond. Nog nooit was
Streetball Masters zo succesvol als dit jaar. Het aantal events (11), teams (600+) en deelnemers
(2000+) steeg ten opzichte van het jaar ervoor!
Er werden voorronden georganiseerd in Amsterdam, Almelo, Breda, Barneveld, Goes, Utrecht,
Meppel, Heerenveen, Woudrichem, Rotterdam en Den Haag. De afsluiting van de Tour was een
grote finale, het Nederlands Kampioenschap 3x3 basketball. Deze finale werd voor het tweede
achtereenvolgende jaar opgenomen in de FIBA Europe 3x3 EuroTour, die gedurende de zomer tien
Europese steden aan deed. Het finaleweekend in Den Haag, waar naast de NBB en FIBA Europe ook
ST4R tot de organisatie behoorde, heette dan ook officieel ‘3x3 EuroTour 2013 Streetball Masters
Finals’. Ook buiten Nederland wordt Streetball Masters steeds populairder. Dat was terug te zien
aan het internationale speelveld met o.a. teams uit Rusland, België, Spanje en Duitsland.
FIBA World Tour Masters
De Streetball Masters Tour kreeg ook in 2013 van de FIBA de status Quest. Dit betekent dat de ST4R
Ballers OG (winnaars van de Mannen 23+ categorie), onder leiding van ex-international Chip Jones,
zich plaatsten voor de FIBA World Tour Masters in Lausanne. Hier kwamen ze tot de kwartfinales. De
ST4R Ballers OG deden ook mee aan de finale van de FIBA Europe 3x3 EuroTour in Boedapest. Daar
reikten ze tot de halve finale.
NSK 3x3 en EUC 3x3
Tijdens de Streetball Masters werden ook de Nederlandse Studenten Kampioenschappen 3x3
(NSK3x3) basketball georganiseerd. De winnaars, El Mustachio (Fontys Hogeschool Tilburg) bij de
mannen en Fantastic 4 (The Hague College) bij de vrouwen plaatsten zich voor de 1e European
University Championships 3x3 Basketball, dat in augustus 2013 werd georganiseerd in samenwerking
met de Erasmus Universiteit Rotterdam.
WK U18 3x3 in Jakarta
In 2013 heeft Nederland zich geplaatst voor het WK U18 3x3 Basketball bij de Vrouwen U18 in
Jakarta. Onder leiding van 3x3-bondscoach Erik Braal verkende de Nederlandse meiden het
internationale speelveld op het gebied van 3x3 Basketball. Het Nederlands Team wist één wedstrijd
te winnen van Tunesië. De overige wedstrijden werden verloren.
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Dunkers Kids Club
De Dunkers Kids Club is het platform waar alle basketballstimuleringsactiviteiten voor kinderen in
het basisonderwijs samen komen.
STAR
Via de filosofie en lesmethodiek STAR (Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect) worden de
kids enthousiast gemaakt voor de basketballsport. Deze aanpak wordt door steeds meer
verenigingen, scholen en gemeentelijke instellingen gebruikt tijdens gymlessen en
schoolbasketballtoernooien. Voorbeelden hiervan zijn het Grote Zwarte Pieten Toernooi in Utrecht
en de schoolbasketballtoernooien in Voorhout en Zwolle. STAR is ook opgepikt door
maatschappelijke organisaties, zoals het anti-discriminatie bureau RADAR, die via de basketballsport
maatschappelijke thema’s als discriminatie en racisme bespreekbaar maakt. In 2013 is een begin
gemaakt om de STAR-methodiek te integreren binnen het traject voor Veilig Sport Klimaat van de
NBB.
Basketball’sCool
Ook in de Basketball’sCools komt STAR expliciet naar voren. Het aantal Basketball’sCools is ook aan
het groeien. In 12 gemeenten in Nederland organiseren basketballverenigingen een
Basketball’sCool: Amsterdam (6 locaties), Utrecht (3 locaties), Alkmaar, Arnhem, Tilburg, Eindhoven,
Rotterdam, Weert, Heerenveen, Amstelveen, Werkendam en Hoorn.
DKC-dag
Het jaarlijkse hoogtepunt van de Dunkers Kids Club is de DKC-dag die in 2013 weer werd
georganiseerd tijdens de Bekerfinale in Almere. 109 kids werden door onder andere Vincent Krieger,
Cees van Rootselaar en Mike Nahar getrakteerd op een basketballfeestje.
Via het online platform van de Dunkers Kids Club is het aantal leden in 2013 gegroeid naar ruim 700.
Jeugdrolstoelbasketball
In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation zijn binnen het project Jeugdrolstoelbasketball
inmiddels 8 stabiele locaties ontstaan waar jeugdige rolstoelbasketballers kunnen sporten met
leeftijdgenoten.
1. Regio Amsterdam/Noord-Holland
2. Regio Brabant
3. Regio Limburg
4. Regio Noord Nederland
5. Regio Oost Nederland
6. Regio Zeeland
7. Regio Duin & Bollenstreek
8. Regio Zuid-Holland
In totaal sporten er ongeveer honderd jongeren met een beperking structureel binnen die
regioteams. Tachtig daarvan doen ook mee met de jeugdrolstoelbasketball competitie. In vier
toernooironden werd toegewerkt naar de finale van het Nederlands kampioenschap
Jeugdrolstoelbasketball in Almere. Regio Oost-Nederland werd tijdens de finale gekroond tot
kampioen door in de finale de regerend kampioen Regio Brabant te verslaan.
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NBB Camps
In 2013 waren het vernieuwde StayOkay Soest en Sporthal “De Engh” van Optisport de thuisbasis
van de NBB Camps. Onder bezielende leiding van de headcoaches Eric Buis, Frans van de Geer en
Jannemiek Kuijpers en hun staf hebben bijna 200 kids weer een onvergetelijke week beleefd.
Eredivisie-coaches Herman van der Belt en Joost van Rangelrooij verrasten de campers met een
gastclinic.
Voor camp-icoon Jannemiek Kuijpers waren de NBB Camps van 2013 het laatste kamp als
headcoach. Na 13 jaar trouwe dienst nam Kuijpers afscheid van de Camps.
Deelnemersaantallen NBB Camps 2013:
Camp 1 (15 t/m 20 jaar):
Camp 2 (12 t/m 15 jaar):
Camp 3 (12 t/m 15 jaar):
Camp 4 (8 t/m 12 jaar):
Totaal:
www.basketball.nl/camps

50
43
52
44
189

Sportimpuls en Effectief Actief
Ook in 2013 stond een aantal door de NBB ontwikkelde interventies op de menukaart van de
Sportimpuls. De Sportimpuls is een subsidieregeling die lokale sport- en beweegaanbieders
financieel ondersteunt bij de opzet van activiteiten die ze ondernemen om meer mensen langdurig
te laten sporten en bewegen. Op de menukaart stonden de basketball-interventies Be a STAR, Be a
Basketball STAR, Basketball’sCool, City Streetball, College Streetball en Jeugdrolstoelbasketball.
Uiteindelijk zijn de aanvragen van Revalidatiecentrum Blixembosch uit Eindhoven
(Jeugdrolstoelbasketball en Be a Basketball STAR) en Sportservice Zwolle (Jeugdrolstoelbasketball)
goedgekeurd.
De interventie College Streetball is in het kader van het NISB-traject Effectief Actief de status ‘Goed
Beschreven’ behaald. Hiermee wordt de interventie opgenomen in de landelijke database van
succesvolle sport- en beweeginterventies. Eerder werden de interventies Be a STAR en Be a
Basketball STAR al in deze database opgenomen.
EYOF Urban Tour
Ter promotie van het European Youth Olympic Festival dat in 2013 in Utrecht werd georganiseerd, is
de NBB ingehuurd om onderdeel te zijn van de EYOF Urban Tour. Een door de provincie Utrecht
rondreizend circus waarin de EYOF-sporten met hun urban sportvariant kinderen kennis laten maken
met sport. De NBB heeft hierin de Streetball Experience ingezet. Deze is in 2013 tien keer ingehuurd.
Wedstrijdzaken
Competitie
In 2013 is gewerkt aan een nieuw Wedstrijdreglement voor de NBB en rayons samen. Er is
toegewerkt naar een nieuw competitiemodel dat in het seizoen 2014-2015 van start zal gaan.
Daarvoor is ook een competitiehandboek voorbereid dat in het voorjaar van 2014 definitief wordt
vastgesteld.
Voor de landelijke competitie zijn diverse evenementen georganiseerd in 2013.
In maart zijn de bekerfinales gespeeld in Rotterdam (Vrouwen, Rolstoel en Vrouwen U20) en Almere
(Mannen, Mannen U20 en Mannen U18). Daarnaast hebben we de landelijke finales georganiseerd
in Almelo (alle landelijke categorieën m.u.v. Mannen- en Vrouwen Eredivisie) en de finaledag van de
Nederlandse Jeugdkampioenschappen in Rotterdam.
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Voor de Vrouwen Eredivisie is er een Final Four gespeeld in december en waren er eerder in het
seizoen nog een All Star Gala en de Supercup. Verder hebben we een finaledag voor alle
rolstoelcompetities gehouden in Heerenveen.
Deze evenementen komen bovenop de reguliere wedstrijden in de competitie. Bij de Mannen- en
Vrouwen Eredivisie wordt het kampioenschap beslist via play offs.
Arbitrage
In 2013 is verder toegewerkt naar eenduidig arbitragebeleid. In het nieuwe Wedstrijdreglement, dat
naar aanleiding van de integratie van rayons en de NBB is opgesteld, zijn ook bepalingen ten aanzien
van arbiters opgenomen. Daarnaast is een handboek scheidsrechterszaken voorbereid dat in 2014
definitief gestalte krijgt. Dit wordt in samenwerking tussen Rayon Scheidsrechters Commissies en de
Commissie Arbitrage gedaan.
Naast de jaarlijkse stages voor arbiters zijn er vele bijeenkomsten georganiseerd voor de diverse
groepen scheidsrechters, zoals A-, B-, C-arbiters en de potential groep. In het kader van het project
Veilig Sportklimaat zijn er ook cursusdagen Mentale Weerbaarheid georganiseerd.
De arbiters zijn daarnaast beoordeeld en begeleid rondom de wedstrijden. In de Mannen Eredivisie
zijn speciale scheidsrechterscoaches actief.
Internationaal zijn er weer verschillende nominaties geweest voor jeugd EK's, Europa cup
wedstrijden en interlands, zowel vanuit de FIBA als de IWBF (Rolstoel). Eén van onze arbiters is
geslaagd voor haar internationale examen en daarmee FIBA arbiter geworden.
Opleidingen
Op weg naar integraal educatiebeleid
In 2013 is er hard gewerkt aan de totstandkoming van het Masterplan Educatie. Het Masterplan
moest vanzelfsprekend aansluiten bij de doelstellingen zoals die in het Strategisch Plan 2011-2014
worden genoemd. Deze handelt over zaken als opleiding, kaderontwikkeling, doorlopende leerlijnen,
competentiegericht leren, onderwijs, professionalisering en kennisontwikkeling om te komen tot
meer en beter basketballkader. Het betreft hier sporttechnisch, arbitrerend en bestuurlijk kader en
tevens de spelende leden.
Een belangrijk uitgangspunt van het Masterplan is dat het competentiegericht leren verder wordt
doorgevoerd, waarbij er een goede aansluiting wordt gezocht bij de behoefte van de verenigingen.
Het doorvoeren van één integrale visie op opleiden staat centraal en de educatie van de
doelgroepen moet op elkaar worden afgestemd. De Kwalificatie Structuur Sport (KSS), die in 2013
sportbreed enigszins is aangepast, is hierbij leidend. In 2013 is er binnen de NBB een start gemaakt
om deze aanpassingen door te voeren in de huidige profielen. Zowel voor technisch kader, alsmede
voor de arbitrage opleidingen is hier nog veel werk te verzetten. Ook zal de positie van de RTC’s
(Regionale Talentencentra)/Basketball Academies in relatie tot de verenigingen moeten worden
onderzocht, waarbij het delen van kennis voorop staat om zodoende de kwaliteit van het opleiden
van spelers te verhogen.
Het Masterplan Educatie is in januari 2014 aan de Algemene Vergadering voorgelegd, waardoor de
kaders in 2013 nog niet geheel duidelijk waren en er daardoor vertraging is ontstaan op sommige
beleidsterreinen. Er is in 2013 vooral veel aandacht besteed aan de samenwerking met het project
‘Naar een veiliger sportklimaat’. De uitwerking van dit project sluit nauw aan bij opleidingen en
kaderontwikkeling van coaches en arbiters. Ook zijn er veel bijscholingen georganiseerd voor deze
doelgroepen, zoals ‘praktijkbegeleider sport/arbitrage’, ‘mentale weerbaarheid voor officials’,
‘scheidsrechtercoach’, alsmede de reguliere coachclinics voor trainers/coaches.
Er zijn dit jaar zestien reguliere opleidingen, waaronder een aantal interne opleidingen,
georganiseerd door verenigingen en rayons.
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Ook is er samengewerkt met een aantal onderwijsinstellingen, te weten het ROC Midden Nederland,
de ALO Amsterdam en het Alfa College te Groningen. Er is een nieuwe BT4 van start gegaan, waar 24
cursisten aan deelnemen. Naast de reguliere BT4, zijn er twee basketballcoaches die (mogen)
deelnemen aan de sportbrede pilot voor niveau 4, een mooi initiatief.
Hieronder staat een overzicht van het aantal afgeronde opleidingen en/of bijscholingen:
1 D-opleidingen:
11 BT2’s:
3 BT3’s:
1 BT4:
5 Coachclinics:

10 gediplomeerden
60 gediplomeerden
36 gediplomeerden
15 gediplomeerden
255 deelnemers

Project Samen Naar een Veiliger Sportklimaat
Na de start van het programma ‘Naar een veiliger sportklimaat’ in 2012 stond 2013 in het teken van
bewustwording. Om met elkaar te kunnen werken aan een veiliger sportklimaat is het van belang
dat de betrokkenen, zoals bestuurders, coaches, scheidsrechters en officials, zich bewust zijn van
hun gedrag en de mogelijkheden tot verbetering.
Het creëren van bewustwording werd gedaan door diverse activiteiten. Vereniging werden
uitgenodigd de voorstelling ‘Wel winnen hè!’ te gaan bezoeken, welke in 2013 is uitgebreid met een
versie gericht op ouders. De voorstelling is in 2013 door vrijwilligers en ouders van 52 verenigingen
bezocht.
Daarnaast gingen medewerkers van de NBB in gesprek met verenigingen (ruim 60 in 2013) om te
kijken hoe het er bij hen aan toe gaat, waar ze tegenaan lopen, waar de NBB mee kan helpen, maar
ook welke goede voorbeelden er zijn om te delen met andere verenigingen. In dit gesprek worden
ook de in te zetten activiteiten vanuit het VSK-programma besproken met de vereniging.
Het vervolg op dit gesprek verschilde per vereniging. 24 verenigingen, met in totaal 42 bestuurders
volgden de workshop Sportief Besturen. In deze workshop gaat het over je rol als bestuurder, de
invloed die je hebt ten aanzien van het thema VSK en de grootste kracht is de interactie tussen
verenigingen onderling. Ook het bestuur volgde de workshop.
Negen verenigingen participeerden in het verenigingstraject ‘Sportief Coachen’, waarin de trainers
en coaches vaardig worden gemaakt in het creëren van een positief, uitdagend en plezierig
sportklimaat bij hun eigen team. Ze worden zich bewust van hun rol en het effect van hun manier
van begeleiden op de ontwikkeling van sporters.
Vijf verenigingen gingen van start met de module ‘Besturen met een Visie’, waarin bestuurders
ontdekken waar hun kracht ligt, handvatten krijgen aangereikt om hun verenigingen efficiënter aan
te sturen en aan de slag gaan met een beleidsplan en lange termijnvisie voor de vereniging.
Een andere activiteit om bewustwording te creëren was het basketballseminar, dat voor het eerst
werd georganiseerd. De deelnemers bestonden uit ruim 100 bestuurders, coaches en
scheidsrechters van 64 verenigingen, aangevuld met 200 landelijke scheidsrechters en officials.
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Zij konden kiezen uit vijftien verschillende workshops met thema’s als ‘Coaching & Arbitrage’,
‘Warming up of wurming up?’, ‘Scoren met social media’ en ‘Teambuilding binnen aanvallende
principes’. Het seminar werd een succes, mede dankzij de medewerking van onder andere Cees van
Rootselaar, Mario van der Ende, Herman van den Belt, Hein Gerd Triemstra en Jan Poels.
Naast de activiteiten op het gebied van bewustwording is er in 2013 nog veel meer georganiseerd en
gerealiseerd door het VSK-projectteam: scholingen mentale weerbaarheid voor scheidsrechters en
officials, opleiding tot praktijkbegeleider arbitrage en scheidsrechterscoach, doorontwikkeling
clubarbitrageplan, ontwikkeling en maandelijkse verzending van de VSK-nieuwsbrief naar ruim 5.000
personen, bijscholingsmodules voor trainers/coaches, aandacht voor alle landelijke scheidsrechters
en officials in de Week van de Scheidsrechter, het eerste arbitragecafé en de lancering van de
verenigingsbox. In totaal zijn via alle activiteiten vrijwilligers van ruim 100 verenigingen in aanraking
gekomen met VSK.
Topsport
2013 was een bijzonder jaar voor topsport. Vanwege de beperkte financiële mogelijkheden stelde
het bestuur aan de AV voor om minimaal twee jaar geen middelen uit te trekken voor het Nationaal
Mannen Team. Nadat de AV hiermee had ingestemd kwamen initiatieven op gang om toch een
programma te kunnen draaien. De FEB creëerde een haalbaar scenario en heeft de uitvoering van de
selecties van de MU20 en het Nationaal Mannen Team ter hand genomen. De reeks EK
kwalificatiewedstrijden leverde een serie goed georganiseerde interlands op met veel publiek en een
goed presterend Oranje. In 2014 zal het NMT zich via de 2nd Qualification Round proberen te
plaatsen voor het EK in Oekraïne. MU20, MU18 en MU16 werden respectievelijk 8ste , 12e en 8ste op
hun EK (alle mannenteams acteren op B-divisie niveau).
Het Nationaal Vrouwen Team (NVT) wist zich niet te plaatsen voor het EK in Roemenië en Hongarije.
Op het toernooi in Luxemburg plaatste Griekenland zich voor het EK in 2015. In 2014 zal het NVT zich
via de 2nd Qualification Round alsnog proberen te plaatsen voor het EK.
De jeugdploegen presteerden naar verwachting. Hoogtepunten waren de tiende plek op het WK van
de VU19 selectie en de vierde plek op het EK van het VU18 team (Nederland mistte op een haar na
de bronzen medaille). Laura Cornelius werd in dit toernooi gekozen in het All Star Team.
De VU20 werden 10e op hun EK. Helaas degradeerde het VU16 team naar de B-divisie.
De beide U16 teams kregen de kans om deel te nemen aan het EYOF dat in Nederland plaatsvond.
Dit was een geweldige ervaring voor deze spelers en speelsters. De mannen eindigden als 8ste en de
vrouwen als 6de.
In het najaar van 2013 is er een start gemaakt met het thema ‘Onvoorwaardelijk Oranje’ voor zowel
alle mannen- als vrouwenselecties. Dat betekent dat spelers en speelsters zich voor de volle 100%
kunnen en willen committeren aan Oranje.
Rolstoel
Op het EK in Frankfurt werden de vrouwen Europees Kampioen door in de finale gastland Duitsland
te verslaan. Daarnaast werden belangrijke WK plekken veilig gesteld voor onze beide rolstoelteams.
Voor de vrouwen was dit volgens verwachting. De mannen wisten zich voor het eerst sinds 2006 te
plaatsen voor een WK. Het VU25 team werd Europees kampioen in de eerste editie van een EK voor
deze leeftijdscategorie.
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CTO’s
De fulltime basketballprogramma’s in Amsterdam en Papendal werpen duidelijk hun vruchten af.
Vooral op fysiek niveau maken de Nederlandse spelers enorme progressie. Dit is vooral zichtbaar
tijdens de zware toernooien waarin veel wedstrijden gespeeld moeten worden. Deze talentencentra
zijn de basis van ons topsportprogramma.
De samenwerking met Topsport Amsterdam rondom het CTO Amsterdam heeft ertoe geleid dat al
onze vrouwenteams (gratis) mogen trainen in Sporthallen Zuid. Dit levert niet alleen een flinke
besparing op, maar maakt ook mogelijk dat deze ploegen goede sportmedische begeleiding krijgen,
samen kunnen koken, waardoor er meer aandacht is voor goede (sport)voeding, en voldoende
kunnen rusten tussen de trainingen.
Juridische zaken
Nadat de NBB in 2010 in kort geding ook in hoger beroep in het gelijk is gesteld m.b.t. de
aangespannen procedure door de Franse Eredivisieclub Challes les Eaux, is deze club na een
bodemprocedure opnieuw in het ongelijk gesteld. Daartegen heeft zij geen hoger beroep ingesteld.
Deze zaak is nu afgerond.
Een voormalige bondscoach vordert van de NBB doorbetaling van loon, omdat hij van oordeel is dat
zijn dienstverband voor bepaalde tijd niet rechtmatig beëindigd is. Nadat een eerste sommatie van
zijn raadsman beantwoord is, is er eind 2013 een procedure gestart. Er vond eind april 2014 een
zitting plaats bij de rechtbank.
In november 2012 heeft het bestuur het vertrouwen in de toenmalig directeur opgezegd. Per
1 december 2013 is zijn dienstverband met verlof van het UWV beëindigd. Met verlof van het UWV
zijn ook de arbeidsovereenkomsten van een aantal medewerkers beëindigd. Er mag niet worden
uitgesloten dat één of meerdere personen waarvan de dienstverbanden met verlof van het UWV zijn
beëindigd een vordering bij de burgerlijk rechter indient.
Fiscale zaken
Nadat in vorige jaren fiscale zaken speelden als verloning van A-arbiters en het komen tot een
vaststellingsovereenkomst met de A-arbiters over eerdere jaren zijn er geen nieuwe fiscale thema’s
aan de orde gekomen.
Financiën
In 2013 zijn, gelet op de liquiditeitspositie van de NBB, met diverse partijen betalingsregelingen
getroffen. Daarnaast is de contributie 2014 in november 2013 bij de verenigingen in rekening
gebracht met het verzoek of zij eerder konden betalen. Hieraan is op grote schaal gehoor gegeven,
waarvoor wij veel waardering hebben. Kenmerkend voor 2013 was het verwerken van oude
achterstallige betalingen, het inrichten van een nieuwe administratie voor het boekjaar 2014 en de
constante druk op de financiële positie. Al met al noodzakelijke stappen om als organisatie volledig
in control te komen en te kunnen integreren.
Resultaatanalyse
In de begroting van het jaar 2013, vastgesteld tijdens de AV van november 2012, verwachtte de NBB
voor het jaar 2013 een positief resultaat van € 224.668. Het jaar 2013 is afgesloten met een positief
resultaat van € 87.841, waarin de reorganisatiekosten zijn meegenomen voor € 111.328. Dit
resultaat wijkt in negatieve zin € 136.827 af van het voor 2013 begrote resultaat.
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Continuïteit
In 2013 zijn vergaande maatregelen getroffen om gelet op de financiële positie van de NBB ultimo
2012 de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De uitgevoerde reorganisatie alsmede de
meerjarenbegroting waarin in de periode 2014 – 2016 jaarlijks ruim € 300.000 positief gerealiseerd
moet en zal worden, zal eind 2016 leiden tot een positief vermogen.
De liquiditeitspositie blijft een punt van aandacht. Actief debiteurenbeheer, vervroegde facturering
en proactief crediteurenbeheer (langere betalingstermijnen en langlopende betalingsregelingen) zijn
een essentieel onderdeel van de werkprocessen in de organisatie.
We konden opnieuw rekenen op medewerking van de verenigingen ten aanzien van hun
betalingsgedrag. Daarmee is het risico op herhaling van de ernstige liquiditeitscrisis weggenomen, al
zal de liquiditeit in de komende jaren wel steeds bijzondere aandacht vragen.
Tot slot
Graag willen wij alle medewerkers van de bond en de rayons, onze sponsors en partners, en vooral
ook al onze vrijwilligers en verenigingen bedanken voor hun bijdragen in het afgelopen jaar.
Nieuwegein, 13 mei 2014
Namens het bestuur en de directie,
Martin Groot
Penningmeester
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Directeur
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JAARREKENING
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2.

BALANS PER 31 DECEMBER 2013- NBB NA RESULTAATBESTEMMING (BEDRAGEN X € 1)

ACTIVA

2013

2012

8.654
14.412
1.999
3.362
7.288
35.715

12.903
23.671
4.806
6.057
12.082
59.519

0
20.000
20.000

4.800
21.050
25.850

42.123

59.550

753.738
2.907
0
40.696
123.407
244.904
1.165.652

914.505
0
32.189
138.277
129.566
157.077
1.371.614

365.973

407.982

1.629.461

1.924.515

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa [1]
Inventaris
Computer
ISS Software
Sportmaterialen
Vervoermiddelen

Financiële vaste activa [2]
Lening u/g
Waarborgsommen
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden [3]
Vorderingen
Debiteuren [4]
Pensioenpremies [5]
Belastingen en sociale premies [6]
Subsidies [7]
Overige vorderingen [8]
Overlopende activa [9]

Liquide middelen [10]
Totaal activa
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PASSIVA
Eigen vermogen [11]
Voorzieningen [12]
Voorziening huurcompensatie niet eigenaren
Voorziening reorganisatie
Voorziening evenementen

Kortlopende schulden
Crediteuren [13]
Belastingen en sociale premies [14]
Pensioenen
Subsidies [15]
Leningen o/g Rayons [16]
Overige schulden [17]
Overlopende passiva [18]

Totaal passiva
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2013

2012

-740.947

-828.788

6.132
65.807
0
71.939

7.665
70.000
77.665

233.480
57.627
0
0
67.500
253.372
1.686.490
2.298.469

509.963
107.060
8.974
0
25.000
268.020
1.756.621
2.675.638

1.629.461

1.924.515

3.

WINST- EN VERLIESREKENING 2013 - NBB (BEDRAGEN X € 1)
Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

Baten
Subsidies [19]
Contributies en wedstrijdlicenties [20]
Sponsorbijdragen en marketing [21]
Overige baten [22]
Totale baten

1.250.205
2.237.770
32.606
660.504
4.181.085

1.868.148
2.241.190
15.000
881.725
5.006.063

1.926.777
2.037.795
100.082
960.284
5.024.938

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten [23]
Afschrijvingen [24]
Kosten Basketball Ontwikkeling [25]
Kosten Topsport [26]
Kosten Verenigingen [27]
Overige bedrijfskosten [28]
Totale lasten

535.266
23.023
714.828
1.415.301
665.225
626.858
3.980.501

455.864
35.000
808.649
2.249.313
610.569
622.000
4.781.395

520.347
29.802
876.596
2.927.643
629.541
747.611
5.731.540

200.584

224.668

-706.602

1.415

0

4.125

Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening

199.169

224.668

-702.477

Kosten reorganisatie [30]

111.328

0

0

87.841

224.668

-702.477

0

0

0

Te bestemmen resultaat

87.841

224.668

-702.477

RESULTAAT BESTEMMING
Algemene reserve
Saldo resultaatbestemming

87.841
87.841

224.668
224.668

-702.477
-702.477

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten [29]

Resultaat boekjaar
Mutatie bestemmingsreserves
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4.

KASSTROOMOVERZICHT 2013 - NBB (BEDRAGEN X € 1)
2013

2012

87.841

-702.477

23.023
780
4.800
1.050

29.802
0
4.800
0

0
65.807

70.000
0

17.427
108.384
0

8.215
0
1.619.262

97.581
318.852

52.694
1.784.773

0
0

-12.451
-2.025

-1.533
-70.000

-1.533
0

0
-377.169
0

-709.399
0
0

0
0
-448.702

0
-112.628
-838.036

Netto kasstroom

-42.009

244.260

Mutatie geldmiddelen
Geldmiddelen per 1 januari
Netto kasstroom
Geldmiddelen per 31 december

407.982
-42.009
365.973

163.722
244.260
407.982

Resultaat boekjaar
Middelen kwamen vrij uit:
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Verkoop vaste activa
Mutatie lening u/g
Mutatie waarborgsommen
Veranderingen in voorzieningen
Mutaties in voorziening WKU17
Mutatie in voorziening reorganisatie
Veranderingen in werkkapitaal
Afname voorraden
Afname kortlopende vorderingen exclusief subsidies
Toename kortlopende schulden exclusief subsidies
Veranderingen in subsidies
Afname te vorderen subsidies (v)

Middelen zijn besteed aan:
Investeringen in materiële vaste activa
Mutatie waarborgsommen
Veranderingen in voorzieningen
Mutaties in voorziening huurcompensatie
Mutaties in voorziening WKU17
Veranderingen in werkkapitaal
Toename kortlopende vorderingen exclusief subsidies
Afname kortlopende schulden exclusief subsidies
Toename voorraden
Veranderingen in subsidies
Toename te vorderen subsidies (v)
Afname vooruit ontvangen subsidies (s)

Jaarverslaggeving 2013

16

5.

ALGEMENE TOELICHTING

5.1.

ALGEMENE GRONDSLAGEN

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 RJ 640.
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 Wattbaan 31-49, 3439 ML te Nieuwegein.
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
exploitatierekening.
5.2.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met lineair
berekende afschrijvingen welke zijn gebaseerd op de economische levensduur.
De afschrijving zijn berekend met onderstaande levensduur.
Inventaris + Sportmaterialen
5 jaar
ISS Software
5 jaar
Computers
5 jaar
Vervoermiddelen
5 jaar
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.
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Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk
geachte voorzieningen voor het risico dat per ultimo boekjaar openstaande vorderingen oninbaar
blijken.
Liquide middelen
Liquide middelen zijn kasmiddelen en direct opvraagbare banktegoeden. Deze worden gewaardeerd
tegen nominale waarde.
EIGEN VERMOGEN
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves zijn gevormd ten behoeve van bepaalde toekomstige activiteiten, waarvoor
(gedeeltelijk) verplichtingen 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 fourneren.
5.3.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Baten
De baten van de Nederlandse Basketball Bond (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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6.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Materiële vaste activa [1]

Inventaris

Aanschafwaarde 1 januari
Afschrijvingen 1 januari
Boekwaarde 1 januari

94.784
-81.881
12.903

(Des)Investeringen 2013
Afschrijving 2013
Mutaties boekjaar
Aanschafwaarde 31 december
Afschrijvingen 31 december
Boekwaarde 31 december

0
-4.249
-4.249
94.784
-86.130
8.654

Hard- en
ISS
Sport- Vervoersoftware software materialen middelen
225.218 160.218
-201.547 -155.412
23.671
4.806
-1.950
-8.479
-10.429

120.365
-114.308
6.057

0
-2.807
-2.807

0
-2.695
-2.695

223.268 160.218
-208.856 -158.219
14.412
1.999

120.365
-117.003
3.362

Totaal

23.967 624.552
-11.885 -565.033
12.082 59.519
0
-4.793
-4.793

-1.950
-23.023
-24.973

23.967 622.602
-16.678 -586.886
7.288 35.715

De afschrijvingstermijnen van de materiële activa zijn als volgt:
Inventaris + Sportmaterialen
5 jaar
ISS Software
5 jaar
Hard- en Software
5 jaar
Vervoermiddelen
5 jaar
In 2013 zijn er geen investeringen gedaan.
Financiële vaste activa [2]
Lening Huis van de Sport
Waarborgsommen
Totaal financiële vaste activa

2013

2012

0
20.000
20.000

4.800
21.050
25.850

Lening Huis van de Sport
In het najaar van 2008 heeft de NBB een lening van € 24.000 verschaft aan het Huis van de Sport ten
behoeve van de investering van het Huis van de Sport in ICT. De Nederlandse Basketball Bond heeft
deze lening verschaft omdat het afnemer is van ICT-services van het Huis van de Sport.
De lening is ingegaan op 1 december 2008 en loopt tot 31 december 2013 en het rentepercentage is
4%. Per 31 december 2013 is de lening geheel afgelost.
Het verloop van deze lening kan als volgt worden weergegeven:
2013
Stand 1 januari
Af: Aflossing
Stand 31 december
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2012
9.600
-4.800
4.800

Waarborgsommen
Dit betreft de waarborgsom die de NBB als huurder van het Huis van de Sport heeft moeten betalen,
borg ten behoeve van MKB Travelcard, borg in verband met huur van een loods in Hoogland en borg
voor trainingsactiviteiten inzake mannen topsport (deels afgewikkeld in 2013).
Voorraden [3]
Voorraden

2013

2012

42.123

59.550

Voorraden
De voorraden omvatten scoresheets en cursusboeken alsmede wedstrijd- en promotiematerialen.
De voorraad is als volgt opgebouwd:

Scoresheets en boeken
Wedstrijd- en promotiematerialen
Totaal voorraad

2013

2012

16.686
25.437
42.123

27.068
32.482
59.550

Het verloop van de voorraden kan als volgt worden weergegeven:
Verloop voorraden
Stand 1 januari
Bij: inkopen
Af: kostprijs verkopen
Stand 31 december

Debiteuren [4]
Debiteuren subadministratie
Voorziening debiteuren
Totaal Debiteuren

2013

2012

59.550
0
-17.427
42.123

67.765
17.645
-25.860
59.550

2013

2012

897.684
-143.946
753.738

1.073.005
-158.500
914.505

De samenstelling en ouderdom van de post Debiteuren subadministratie kan als volgt worden
weergegeven:
Samenstelling debiteuren
Verenigingen
Verenigingen vooruitgefactureerde contributie
Derden
Totaal Debiteuren
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2013

2012

184.511
611.807
101.366
897.684

137.083
763.261
172.661
1.073.005

Ouderdomsanalyse debiteuren
tot en met 30 dagen
van 30 tot en met 60 dagen
van 60 tot en met 90 dagen
ouder dan 90 dagen
uit 2012 of eerdere jaren
Totaal

2013

2012

60.032
638.055
0
92.566
107.031
897.684

29.812
798.312
-5.506
166.651
83.736
1.073.005

De toename van de debiteuren tussen de 30 en 90 dagen hangt samen met de vooruit gefactureerde
contributie voor 2014.
Het verloop van de voorziening debiteuren kan als volgt worden weergegeven:
Verloop voorziening debiteuren

2013

2012

Stand 1 januari
Af: onttrekkingen aan de voorziening

158.500
-14.554

42.223
0

Bij: toevoeging aan de voorziening ten laste van
de exploitatie
Stand 31 december

0
143.946

116.277
158.500

De voorziening debiteuren is statisch bepaald. Er is geen aanleiding om een bedrag toe te voegen
aan de voorziening.

Pensioenen [5]

2013

2012

Pensioenpremies

2.907

0

Pensioenpremies
De pensioenpremies zijn in 2014 terugontvangen met betrekking tot personeelsmutaties vanuit
2013. Ultimo 2012 was deze post opgenomen onder kortlopende schulden

Belastingen en sociale premies [6]
Omzetbelasting
In 2013 opgenomen onder kortlopende schulden.
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2013

2012

0

32.189

Subsidies [7]
Nog te ontvangen NOC*NSF
Nog te ontvangen / Terug te betalen VWS
Nog te ontvangen NISB
Nog te ontvangen Cruyff Foundation
Totaal subsidies

2013

2012

2.491
-2.939
5.700
35.443
40.696

86.883
5.451
45.943
138.277

Nog te ontvangen NOC*NSF
Dit betreft de van NOC*NSF te ontvangen restant subsidiebedragen, welke na afloop van het
boekjaar worden uitgekeerd. De vordering in 2013 is lager, omdat vrijwel alle subsidies met
betrekking tot 2013 in dat jaar zijn uitgekeerd conform de gewijzigde richtlijnen en bestedingsplan
van NOC*NSF.
Nog te ontvangen/terug te betalen VWS
Dit betreft de afrekening van de subsidie talentontwikkeling.
Nog te ontvangen Cruyff Foundation
Dit betreft te ontvangen subsidiebedragen en bijdragen vanuit de Cruyff Foundation voor het
(jeugd)rolstoelbasketball.
Nog te ontvangen NISB
Dit betreft te ontvangen subsidiebedragen vanuit het NISB.
Overige vorderingen [8]
Voorschotten
Vordering verloning arbiters
Vordering FEB
Totaal overige vorderingen

2013

2012

1.910
0
121.497
123.407

1.000
28.886
99.680
129.566

Voorschotten
Dit betreft verstrekte voorschotten in verband met evenementen.
Vordering verloning arbiters
Het per ultimo 2012 te vorderen bedrag is geheel in 2013 ontvangen.
Vordering FEB
Dit is een vordering van de NBB op de FEB. Het bedrag bestaat uit het saldo van onderlinge
facturering en verrekeningen. De toename ontstaat door het moment van toerekenen. In 2013 is de
vordering volgens afspraak voldaan.
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Overlopende activa [9]
Vooruitbetaalde kosten
Door te belasten kosten
Nog te ontvangen opbrengsten
Totaal overlopende activa

2013

2012

76.190
2.165
166.549
244.904

82.654
1.614
72.809
157.077

Vooruitbetaalde kosten
Dit zijn kosten die zijn betaald in 2013 maar betrekking hebben op boekjaar 2014. Het merendeel
van deze post wordt verklaard uit de vooruit facturering door het Huis van de Sport en de
vooruitbetaling uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering.
Door te belasten kosten
Dit betreft de nog aan verenigingen door te belasten kosten in verband met evenementen.
Nog te ontvangen opbrengsten
De hieronder opgenomen bedragen betreffen met name doorbelastingen in verband met
scheidsrechtersbijdragen, afrekeningen NJK en Talentcup, CTO, cursusgelden, licenties en te innen
boetes.
Liquide middelen [10]
Kas
ABN AMRO bank
ING Bank
ASN Spaarrekening
Totaal liquide middelen

2013

2012

1.794
314.288
43.665
6.226
365.973

8.023
385.138
14.773
48
407.982

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de NBB.
Het verloop van de liquide middelen en de achterliggende oorzaken van de afname van de liquide
middelen zijn weergegeven in het kasstroomoverzicht.
De samenstelling van het eigen vermogen ultimo boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
Eigen vermogen [11]
Algemene reserve

2013

2012

-740.947

-828.788

Het verloop van de algemene reserve gedurende het boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
Verloop Algemene reserve
Stand 1 januari
Af: Mutatie vanuit resultaatbestemming
Stand 31 december
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2013

2012

-828.788
87.841
-740.947

-126.311
-702.477
-828.788

Voorzieningen [12]
Voorziening huurcompensatie niet eigenaren
Voorziening reorganisatie
Voorziening WKU17
Totaal voorzieningen

2013

2012

6.132
65.807
0
71.939

7.665
0
70.000
77.665

Voorziening huurcompensatie niet eigenaren
Dit is de voorziening voor de bijdrage die de NBB de komende 5 jaar dient te betalen als
compensatie voor de huurverhoging van de niet-eigenaren van het Huis van de Sport.
Het verloop van deze voorziening kan als volgt worden weergegeven:
Verloop voorziening

2013

2012

Saldo per 1 januari
Af: Vrijval
Stand 31 december

7.665
-1.533
6.132

9.198
-1.533
7.665

Voorziening reorganisatie
Deze voorziening is gevormd naar aanleiding van de in 2013 plaatsgevonden reorganisatie. Het
bedrag bestaat uit in 2014 uit te betalen ontslagvergoedingen en bijkomende kosten, waarvoor in
2013 de verplichting is aangegaan.

Verloop voorziening

2013

2012

Saldo per 1 januari
Bij: Dotatie
Stand 31 december

0
65.807
65.807

0
0
0

Voorziening WKU17
De voorziening WKU17 is gevormd ter dekking van een risico bij de subsidievaststelling door VWS
voor het WKU17. Bij het opstellen van de subsidieafrekening is gebleken dat een deel van de kosten
buiten de subsidiabele projectperiode is gemaakt, in totaal bijna € 70.000, waarvan een bedrag van
€ 21.900 betrekking heeft op gemaakte kosten in 2011. De afrekening is in overleg met VWS zo
opgesteld dat de kosten wel zijn toegerekend als kosten voor het evenement, in 2013 heeft VWS de
subsidie conform onze eindafrekening vastgesteld. Daardoor is deze voorziening vrijgevallen.
Het verloop van deze voorziening kan als volgt worden weergegeven:
Verloop voorziening

2013

2012

Saldo per 1 januari
Af: Vrijval
Stand 31 december

70.000
-70.000
0

0
70.000
70.000
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Crediteuren [13]
Crediteuren

2013

2012

233.480

509.963

Crediteuren
Dit betreft het totaalbedrag aan nog te betalen bedragen op grond van de subadministratie
crediteuren.

Belastingen en sociale premies [14]
Loonbelasting en premieheffing
Naheffing loonheffing
Omzetbelasting
Totaal belastingen en sociale premies

2013

2012

56.950
0
677
57.627

107.060
0
0
107.060

Loonbelasting en premieheffing
Dit is de reguliere loonheffing die nog moet worden afgedragen aan de Belastingdienst.
Omzetbelasting
Dit betreft de ultimo boekjaar af te dragen omzetbelasting. Eind 2012 is de omzetbelasting
opgenomen onder de activa. Bij het opmaken van de jaarrekening was de controle op de
omzetbelasting nog onderhanden. De controle op de omzetbelasting en het indienen van de
suppletie aangifte over 2013 worden nu afgerond en het eventuele resultaat zal in de financiële
cijfers van 2014 worden verwerkt.

Subsidies [15]

2013

2012

Subsidie VWS

0

0

Subsidie VWS
De subsidies bestonden eind 2011 voornamelijk uit de vooruit ontvangen subsidie voor Sport en
Bewegen in de buurt. Deze subsidie is in 2012 afgerond.
Leningen rayons o/g [16]
Lening Rayon Noord-Holland
Lening Rayon Noord
Lening Rayon West
Lening Rayon Oost
Totaal leningen rayons
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2013

2012

25.000
7.500
25.000
10.000
67.500

25.000
0
0
0
25.000

Overige schulden [17]
Voorschot Arbitrage
Fonds talentontwikkeling
Netto lonen
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen / overuren
Totaal overige schulden

2013

2012

176.123
34.101
1.810
36.938
4.400
253.372

153.990
33.133
4.965
45.932
30.000
268.020

Voorschot Arbitrage
Dit betreft de aan verenigingen vooruit gefactureerde bedragen in verband met arbitrage voor
seizoen 2013/2014.
Fonds talentontwikkeling
Dit betreft de aan verenigingen gefactureerde bedragen in verband met talentontwikkeling.
Bestedingen worden ten laste van dit fonds gebracht.
Netto lonen
Dit betreft nog te betalen lonen aan medewerkers.
Reservering vakantiegeld
De reservering is een opbouw van het vakantiegeld dat jaarlijks in mei aan de werknemers wordt
uitbetaald.
Reservering vakantiedagen en overuren
Dit betreft de verplichting uit hoofde van het per einde boekjaar bestaande saldo vakantiedagen en
overuren van medewerkers.
Overlopende passiva [18]
2013
2012
Vooruit gefactureerde contributies
Vooruit gefactureerde opbrengsten
Nog te betalen kosten
Terug te betalen bedragen
Totaal overlopende passiva

1.473.129
118.824
94.538
0
1.686.491

1.469.203
173.955
113.463
0
1.756.621

Vooruit gefactureerde contributies
In november 2013 zijn de voorschotnota’s inzake de contributies 2014 in rekening gebracht aan de
verenigingen.
Vooruit gefactureerde opbrengsten
De vooruit gefactureerde opbrengsten zijn opbrengsten die ten gunste van het volgende boekjaar
worden gebracht met betrekking tot Landelijke Competities, Bekercompetitie en opleidingen.
Nog te betalen kosten
De nog te betalen kosten betreffen de ultimo boekjaar te betalen kosten waarvoor facturen in 2014
zijn ontvangen en welke in 2014 zijn voldaan.
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Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Huurverplichting
Voor het bondsbureau is een huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 23 november 2007
tot en met 22 november 2017, met voorzetting van telkens 5 jaar en een opzegtermijn van 1,5 jaar.
De jaarlijkse huurverplichting uit hoofde van deze overeenkomst bedraagt momenteel € 58.500.
Dienstverleningsovereenkomst Huis van de Sport
Voor de diensten die door het Huis van de Sport aan de Nederlandse Basketball Bond worden
verleend is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met een looptijd van 23 november 2007
tot en met 22 november 2017, met voorzetting van telkens 5 jaar en een opzegtermijn van 1,5 jaar.
De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomst bedraagt momenteel € 81.000.
Licentie overeenkomst ISS (Wisseq Automatisering)
Voor het gebruik van ISS is een contract afgesloten met een looptijd van 1 juni 2008 tot en met 31
mei 2013. Deze overeenkomst wordt vervolgens telkens met één jaar verlengd, tenzij deze wordt
opgezegd door één der partijen. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomst
bedraagt € 10.800 per jaar exclusief btw.
Pensioenen
In de jaarrekening is geen pensioenverplichting als bedoeld in RJ 271.3 opgenomen omdat de
pensioenregeling is ondergebracht bij PFZW en niet op economisch verantwoorde wijze de
benodigde gegevens kunnen worden verkregen. De NBB heeft een toegezegd pensioenregeling met
voorwaardelijke indexatie. Eventuele tekorten in het pensioenfonds kunnen in de toekomst mogelijk
leiden tot premiestijging voor de NBB.
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7.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2013

BATEN

Subsidies [19]

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

NOC*NSF
VWS
Cruyff Foundation
Overig
Totaal subsidies

1.148.576
0
35.000
66.629
1.250.205

1.763.148
10.000
35.000
60.000
1.868.148

1.113.738
674.938
43.201
94.900
1.926.777

De subsidies verantwoord in de vorige jaarrekening zijn door de subsidieverstrekkers ongewijzigd
vastgesteld.
Subsidies worden jaarlijks aangevraagd en toegekend en zijn dientengevolge incidenteel.
De subsidies worden na afloop van het boekjaar door de subsidieverstrekker vastgesteld.
Voor de geldende subsidievoorwaarden verwijzen wij naar het reglement van NOC*NSF welke van
toepassing is op de subsidies.
Overig
De overige subsidies bestaan uit een verstrekte subsidie door het NISB (Nederlands Instituut Sport
en Bewegen) groot € 26.600 en diverse subsidies o.a. verstrekt door Olympic Solidarity Fund en de
Gemeente Utrecht in het kader van het EYOF en de voorbereiding daarop.

Contributies en wedstrijdlicenties [20]

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

Contributies
Competities
TGC/Boetes
Arbitrage
Diverse baten
Totaal contributies en wedstrijdlicenties

1.484.663
212.358
41.325
499.424
0
2.237.770

1.525.021
214.000
52.169
450.000
0
2.241.190

1.279.375
226.169
24.723
426.337
81.191
2.037.795
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De aan de contributies ten grondslag liggende ontwikkeling in de ledenaantallen kan als volgt
worden weergegeven:

Specificatie ledenaantallen

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

10.877
15.635
6.231
4.879
4.539
390
42.551

11.342
15.850
6.581
4.736
4.886
0
43.395

11.154
15.523
6.533
4.906
4.236
892
43.244

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

13.326
19.280
0
32.606

0
15.000
0
15.000

25.000
19.657
55.425
100.082

Senioren
Jeugd
Mini's
Niet spelend
Recreanten
BU
Totaal

Sponsorbijdragen en marketing [21]
Marketingopbrengsten
Sponsorafdrachten verenigingen
Suppliers
Totaal sponsorbijdragen en marketing

Marketingopbrengsten
Dit betreft de opbrengsten inzake DVD en ESPN America.
Sponsorafdrachten verenigingen
De afdracht clubs vindt plaats op basis van de bestaande reglementen en is afhankelijk van de
betreffende divisie en sponsorcontracten. Een gedeelte van de afdracht komt ten goede aan de
rayons.

Overige baten [22]

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

121.851
79.409
89.521
63.029
54.164
0
14.310
10.000
228.220
660.504

125.000
77.000
100.000
45.000
122.500
15.000
11.600
25.000
360.625
881.725

179.726
90.996
89.458
46.832
78.267
0
13.075
11.500
450.430
960.284

Evenementen
Opbrengst CTO
Verzekeringen leden
Opbrengst verkopen
Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering
Masterclasses
Opbrengst verhuur
TV Rechten
Overige baten
Totaal overige baten
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Evenementen
Dit betreft de opbrengsten van activiteiten van Streetball Masters, Streetball Tour, Dunkers Kids
Club en NBB Camps.
Opbrengst CTO
Dit betreft de eigen bijdragen van deelneemsters van het CTO.
Verzekeringen leden
Dit betreft de collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering alsmede de collectieve
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Opbrengst verkopen
Dit betreft de opbrengst uit hoofde van de verkoop van zaken als boeken, scoresheets en overige
materialen.
Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering
Dit betreft de opbrengst uit hoofde van door de NBB georganiseerde opleidingen en trainingen
gericht op deskundigheidsbevordering.
Opbrengst verhuur
Dit betreft de opbrengst uit hoofde van de verhuur van rolstoelen en de verhuur van een deel van de
kantoorruimte aan NOC*NSF.
Overige baten
Dit betreft eenmalige bijdragen van FIBA en FIBA Europa gelet op de financiële situatie van de NBB.
Tevens is hieronder opgenomen de vrijval van de voorziening van € 70.000 in het kader van het WK
U17 in 2012.
LASTEN
Lonen, salarissen en sociale lasten [23]
Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Doorberekeningen naar projecten
Doorberekening arbiters
Doorberekening naar WKU17
Totaal lonen, salarissen en sociale lasten

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

1.334.969
180.635
120.192
192.044
-1.112.046
-180.528
0
535.266

1.602.264
0
0
10.000
-1.156.400
0
0
455.864

1.399.886
198.491
120.111
234.370
-1.187.920
-122.579
-122.012
520.347

Lonen, salarissen en sociale lasten
Onder deze post zijn de kosten verantwoord van de reguliere formatie, alsmede die van krachten die
incidenteel werkzaam zijn. Het gemiddeld aantal werknemers in 2013 bedroeg 23,84 fte (2012:
27,19), waar 28,65 fte was begroot. In deze opstelling is geen rekening gehouden met kosten
voortvloeiend uit de reorganisatie
In de berekening van de fte’s is in 2013 geen rekening gehouden met de in de salarisadministratie
opgenomen arbiters.
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Overige personeelskosten
Dit zijn overige personeelsgerelateerde kosten. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overige personeelskosten

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

43.056
63.798
11.600
53.769
7.062
12.759
192.044

0
0
0
0
0
10.000
10.000

56.532
66.018
13.961
81.074
3.941
12.844
234.370

Reiskosten Woon-Werk
Reis- en verblijfkosten
Onkostenvergoedingen
Inhuur expertise en ziektevervanging
Scholing personeel
Overige personeelskosten
Totaal overige personeelskosten

Inhuur expertise en ziektevervanging
Dit betreft de inhuur van expertise ten behoeve van aanpassingen in het financiële proces, de
planning & controlcyclus, de financiële rapportage en overige financiële zaken.

Afschrijvingen [24]

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

4.249
8.479
2.807
2.695
4.793
23.023

35.000

4.058
8.142
4.658
8.150
4.793
29.801

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

309.494
39.273
0
0
78.589
208.732
78.740
714.828

347.416
35.539
15.000
0
100.694
220.000
90.000
808.649

125.814
30.562
0
22.209
109.469
512.808
75.734
876.596

Inventaris
Computer
ISS Software
Sportmaterialen
Vervoermiddelen
Totaal afschrijvingen

Kosten Basketball Ontwikkeling [25]
Deskundigheidsbevordering
Overige kosten basketballontwikkeling
Masterclass
Ontwikkeling
Ontwikkeling rolstoelbasketball
Projecten
Camps
Totaal kosten Basketball Ontwikkeling

Deskundigheidsbevordering
Dit betreft de uitvoeringskosten voor opleidingen en trainingen, inclusief kosten voor het VSK
project (waartegenover 100% subsidie staat).
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Projecten
Dit betreft de kosten uit hoofde van uitgevoerde projecten en evenementen vanuit Basketball
Unites!

Kosten Topsport [26]

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

Topsport (valide)
Topsport (rolstoel)
WKU17

1.001.793
413.508
0

1.226.613
1.022.700
0

1.361.203
545.048
1.021.392

Totaal kosten Topsport

1.415.301

2.249.313

2.927.643

Topsport (rolstoel)
Tegenover de lagere kosten van Topsport rolstoel staan lagere inkomsten uit hoofde van subsidies.

Kosten Verenigingen [27]
Competitie
Arbitrage

Evenementen Wedstrijdzaken
Kosten FEB
Overige kosten wedstrijdzaken
Totaal kosten Verenigingen

Overige bedrijfskosten [28]

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

31.721
476.017
29.744
15.000
112.743
665.225

17.000
450.000
27.000
0
116.569
610.569

17.675
427.294
60.419
10.000
114.153
629.541

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

21.019
221.346
53.202
76.555
254.736
626.858

20.000
210.000
70.000
80.000
242.000
622.000

19.338
201.129
73.458
88.043
365.643
747.611

Commissiekosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Marketingkosten
Organisatiekosten
Totaal overige bedrijfskosten

Commissiekosten
Dit betreft de kosten van de diverse commissies die binnen de NBB actief zijn.
Huisvestingskosten
De kosten betreffen doorbelastingen vanuit het Huis van de Sport, inclusief de bijbehorende
personeelskosten.
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Kantoorkosten
De kosten betreffen o.a. automatiseringskosten, drukwerkkosten, kopieerkosten, telefoonkosten en
portokosten.
Marketingkosten
Deze kosten betreffen de kosten voor aanpassing en hosting van de website. Verder betreft dit de
kosten van aanschaf van promotieartikelen en artikelen in de huisstijl.
Organisatiekosten
De kosten betreffen o.a. automatiseringskosten, drukwerkkosten, kopieerkosten, telefoonkosten en
portokosten. De samenstelling van dit onderdeel kan als volgt worden weergegeven:

Organisatiekosten
Bestuurskosten
Algemene vergadering
Lidmaatschappen
ISS - software
Accountants- en juridische advieskosten
Verzekeringen leden
Dotatie voorziening debiteuren
Overige algemene kosten

Realisatie
2013
18.168
9.126
20.881
22.182
75.772
89.908
0
18.699

Begroting
2013
17.000
15.000
15.000
25.000
50.000
95.000
15.000
10.000

Realisatie
2012
23.683
11.362
18.567
26.459
67.734
87.784
102.322
27.732

254.736

242.000

365.643

Totaal overige kantoorkosten

De overschrijding zit voornamelijk in de noodzakelijke juridische kosten die de NBB in 2013 heeft
moeten maken.

Financiële baten en lasten [29]

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

-3.547
2.132
-1.415

0
0
0

-2.834
6.959
4.125

Realisatie
2013

Begroting
2013

Realisatie
2012

111.328
111.328

0
0

0
0

Bankkosten en -rente
Rentebaten
Totaal financiële baten en lasten

Kosten Reorganisatie [30]
Kosten reorganisatie
Totaal kosten reorganisatie
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OVERIGE GEGEVENS
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8.

RESULTAATBESTEMMING

Voorgesteld wordt het resultaat over 2013 ten bedrage van € 85.741 als volgt te bestemmen:
RESULTAAT BESTEMMING
Algemene reserve
Saldo resultaatbestemming

85.741
85.741

Vooruitlopend op goedkeuring door de Algemene Vergadering is de resultaatbestemming conform
bovenstaand voorstel in deze jaarrekening verwerkt.
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9.

ACCOUNTANTSVERKLARING

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
Aan: Het bestuur van Nederlandse Basketball Bond
Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Nederlandse Basketball Bond
te Nieuwegein gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en
de winst- en verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht
van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET BESTUUR
Het bestuur van de bond is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het
vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de Richtlijn
voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties-zonder-winststreven”. Het bestuur is tevens
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het
opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als
gevolg van fraude of fouten.

VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE ACCOUNTANT
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze
controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht,
waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons
geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn
afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als
gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in
aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld
daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de
omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot
uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de bond. Een controle
omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de bond gemaakte
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om
een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

OORDEEL BETREFFENDE DE JAARREKENING
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Nederlandse Basketball Bond een getrouw beeld
van de grootte en de samenstelling van het vermogen van per 31 december 2013 en van het
resultaat over 2013 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640
“Organisaties-zonder-winststreven”.

BENADRUKKING VAN ONZEKERHEID OMTRENT DE CONTINUÏTEIT
Wij vestigen de aandacht op punt 10 in de toelichting van de jaarrekening en het
bestuursverslag, waarin uiteengezet is dat de bond een netto winst van ad € 87.841 over 2013
heeft en dat per 31 december 2013 de kortlopende schulden van de bond de totale activa
overstegen met ad € 669.008. Deze condities, samen met andere omstandigheden zoals
uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening en het bestuurdersverslag, duiden op het
bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gerede twijfel zou kunnen
bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de bond. Deze situatie doet geen afbreuk aan
ons oordeel.
Amsterdam, 22 mei 2014
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N. V.
T. Haremaker RA
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