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1.

BESTUURSVERSLAG

Hierbij bieden wij u de Jaarrekening 2012 van de NBB aan.
De Jaarrekening 2012 bevat een financiële en inhoudelijke toelichting op hoofdlijnen van de
activiteiten die de NBB in 2012 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 2012 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 2012 uitgevoerde activiteiten vinden hun basis in de door de AV vastgestelde begroting.
Begin 2012 bestond het bestuur uit mevrouw F. Ravestein (voorzitter) en de heren A. Burgers,
J. Witvoet en M. Rengelink (o.a. wnd penningmeester). De heer Burgers (september) en de heer
Rengelink (november) traden tussentijds af. Door de AV werden de heer M. Groot (september) tot
penningmeester en de heren C. Spitters en F. van Urk (november) tot leden van het bestuur gekozen.
In 2012 heeft het bestuur zich onder meer beziggehouden met de verdere vormgeving van het
Strategisch Plan, waarbij wordt voldaan aan de regels van Goed Sportbestuur en met name de
integratie van de NBB met de rayons. Ook de financiële ontwikkelingen kregen telkens uitgebreid
aandacht. Dat zowel om voor het lopende jaar bijstellingen aan te brengen en te communiceren
over de geconstateerde feiten, als om maatregelen voor 2013 en verder voor te bereiden. Bij het
voorbereiden en opstellen van deze Jaarrekening bleken de financiële feiten veel ernstiger en
betreurenswaardiger dan verwacht. Hierbij tekenen wij aan dat dit het resultaat van een grondig
jaarrekeningproces is, waarbij ten opzichte van voorgaande jaarrekeningen behoedzamer te werk is
gegaan.
Ook sportief was het een jaar met twee gezichten.
Sportief gezien was 2012 een succesvol jaar voor het Nederlandse basketball, met diverse
hoogtepunten. Een aantal daarvan willen wij graag noemen. Allereerst de vierde plaatsen van de
Nederlands vrouwenteams U20 en U18 bij hun EK’s, die model staan voor de opmars van het
vrouwenbasketball in Nederland. Daarin past ook de prachtige prestatie van het VU17-team dat bij
het wereldkampioenschap in eigen land opzien baarde met de achtste plaats. De Sporthallen Zuid
bruisten 10 dagen lang van enthousiasme en passie voor basketball, ook dankzij de inzet van de vele
vrijwilligers. Er is maar een conclusie mogelijk: de sportieve toekomst van het Nederlandse
vrouwenbasketball ziet er goed uit.
Succes was er ook tijdens de Paralympische Spelen in Londen. Onze rolstoelbasketbalsters
presteerden daar geweldig en keerden huiswaarts met een bronzen medaille op zak. Een passende
beloning voor deze vrouwen die ruim een jaar lang alles opzij hebben gezet om hun droom waar te
kunnen maken.
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Bij de mannen was het een ander verhaal. Helaas slaagde het nationale team er niet in zich voor het
EK van 2013 te plaatsen. Alleen dankzij de steun van de manneneredivisieclubs en Sport1 als nieuwe
sponsor kunnen het mannenteam en het U20 team deelnemen aan de kwalificatiewedstrijden voor
het EK 2015. Wij hopen dat dit het begin is van een lange en succesvolle samenwerking.
Ook op ander gebieden is er hard gewerkt en aan de weg getimmerd in 2012. Basketball Unites, de
afdeling die zich bezighoudt met de ontwikkeling van de sport, slaagde er in om weer heel veel
mensen – jongens en meisjes, mannen en vrouwen, jong en oud, al dan niet gehandicapt – met
basketball in aanraking te laten komen en enthousiast te maken. Een van de beste voorbeelden
daarvan is Streetball Masters, de pleintjestour die inmiddels tien voorronden telt en door FIBA
Europe als voorbeeld wordt gebruikt hoe je het populaire 3x3 basketball aan de man brengt.
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 nu een
bodemprocedure gestart in de zaak waarbij het gaat om een schadevergoeding inzake een blessure
van een speelster van het nationale team. Over de afloop van de procedure kan gezien de stand
waarin de procedure zich bevindt nog geen enkele realistische voorspelling worden gedaan.
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 geen reactie meer gekomen.
In november 2012 heeft het bestuur het vertrouwen in de toenmalig directeur opgezegd. In 2013
wordt de beëindiging van zijn dienstverband nagestreefd.
Fiscale zaken
In 2011 is een vaststellingovereenkomst met de fiscus gesloten over de uitbetaling van vergoedingen
aan de scheidsrechters. Deze overeenkomst hangt samen met het onderzoek dat de belastingdienst
eerder deed en op basis waarvan men tot de conclusie kwam dat de relatie tussen de NBB en haar
mannen eredivisiescheidsrechters kwalificeert als een arbeidsovereenkomst. Het gevolg daarvan is
dat de NBB loonbelasting etc. op de vergoedingen dient in te houden en aan de belastingdienst dient
af te dragen. Voorwaarde van de belastingdienst was dat er met ingang van 1 januari 2011
ingehouden en afgedragen wordt. De totale lasten uit hoofde van deze kwestie bedragen € 50.957.
Deze lasten zijn als buitengewone last in de jaarrekening 2011 verantwoord. Voor een bedrag van €
45.730 was in 2010 vanuit de resultaatbestemming reeds een bestemmingsreserve gevormd. Vanaf
2012 worden de scheidsrechters, waarvoor dit van toepassing is, verloond. In 2012 heeft om
organisatorische redenen tevens verloning over 2011 plaatsgevonden.
Financiën
Door een groot aantal interne en externe omstandigheden was de financiële situatie van de bond
halverwege het jaar enorm verslechterd. Dat heeft ertoe geleid dat het bestuur lopende het jaar
drastische en pijnlijke maatregelen heeft moeten nemen om de bond weer financieel gezond te
maken. Dat is verder vorm gegeven in de begroting 2013, daarin is enerzijds bezuinigd op activiteiten
en personeel en anderzijds zijn er bijdragen gevraagd van de leden en de FIBA. Met deze
maatregelen leken we goed op weg te zijn om de toekomst van de bond zeker te stellen. Tijdens de
samenstelling van deze jaarrekening bleek dat de financiële situatie nog veel ernstiger is dan wij
wisten en konden vermoeden.
Resultaatanalyse
In de begroting van het jaar 2012, vastgesteld tijdens de AV van november 2011, verwachtte de NBB
voor het jaar 2012 een positief resultaat van € 25.070. Het jaar 2012 is afgesloten met een negatief
resultaat van € 702.447. Dit resultaat wijkt in negatieve zin € 727.517 af van het voor 2012 begrote
resultaat.
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Het bestuur kan niet anders concluderen dat over 2012 een dramatisch resultaat is behaald.
Het negatief behaalde resultaat van € 702.447 is ook van grote invloed op het eigen vermogen van
de NBB per 31 december 2012. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2012 negatief
€ 828.788 (31 december 2011 negatief € 126.312).
De belangrijkste redenen voor het behalen van het negatieve resultaat zijn de volgende:
€
Vorming voorziening WKU17 i.v.m. risico van niet subsidiabele kosten
in de VWS afrekening
-70.000
Dotatie dubieuze debiteuren
-116.000
Niet gerealiseerde subsidie voor projecten in 2012, waardoor geen
dekking voor personeelskosten
-140.000
Topsport valide
-162.000
Topsport rolstoel
-106.000
Algemeen
-152.000
Overige verschillen (aansluiting)
19.000
727.000
Vorming voorziening WKU17
De voorziening WKU17 is in 2012 gevormd omdat bij de afrekening van de subsidie bleek dat er voor
een bedrag van circa € 70.000 kosten waren gemaakt die buiten de subsidieperiode vielen. De NBB is
naar aanleiding hiervan in overleg gegaan met VWS en er is een goede kans dat VWS deze kosten
alsnog accepteert als subsidiabele kosten. Bij het opmaken van de jaarrekening was de uitkomst nog
niet bekend. Uit voorzichtigheidsoverwegingen hebben we besloten dit risico te voorzien. De
subsidiabele kosten zijn voor een bedrag van € 21.900 toe te rekenen aan het boekjaar 2011.
Dotatie dubieuze debiteuren
De dotatie dubieuze debiteuren is veel hoger dan in voorgaande jaren het geval is geweest. In 2012
kunnen we vaststellen dat we over de afgelopen jaren een bedrag van € 58.500 te weinig hebben
gedoteerd aan de voorziening dubieuze debiteuren. Tevens moeten we als bestuur concluderen dat
het voornemen om het debiteurenbeheer beter vorm te geven te weinig aandacht heeft gekregen en
dat ook in 2012 een aantal posten niet zijn geïncasseerd. Wel is het zo dat op dit moment
werkzaamheden worden verricht om deze posten alsnog te incasseren. Toch achten wij het als
bestuur noodzakelijk om hierin geen risico te nemen en alle oude posten te voorzien.
Topsport valide
Evenals in voorgaande jaren moeten wij helaas constateren dat er op topsport valide een
budgetoverschrijding heeft plaats gevonden. Op hoofdlijnen is dat als volgt te verklaren:
€
CTO
80.000
Nationale teams
30.000
Oranje Fever
25.000
Niet gerealiseerde inkomsten
25.000
Overig
2.000
162.000
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De helft van de budgetoverschrijding wordt veroorzaakt door de voortzetting van het CTO in het 2e
halfjaar van 2012. Hiertoe is enerzijds besloten vanwege na 31 mei 2012 doorlopende doch niet
begrote kosten voor het CTO en ook vanwege het grote belang om dit halfjaar te overbruggen,
omdat bekend was dat vanaf 2013 het CTO zeer kansrijk was om in een (financiële) vorm met steun
van NOC*NSF verder te gaan. Voor de sport was het van groot belang om de faciliteiten ook in het 2e
halfjaar 2012 te behouden.
De overschrijding van de nationale teams is ontstaan door de programma’s op een gewenste wijze
uit te voeren. Daarbij is helaas uit het oog verloren om de opgelegde bezuinigingen in zijn geheel te
realiseren.
Het evenement Oranje Fever laat een tekort zien, omdat de bezoekersaantallen zijn tegen gevallen.
Het is in 2012 niet gelukt om extra inkomsten te realiseren. Het idee was ontstaan dat personeel
vanuit topsport zou worden ingezet op de interne opleidingen van de NBB, waardoor voor deze
opleidingen geen externe inhuur zou hoeven plaats te vinden.
Topsport rolstoel
De overschrijding van topsport rolstoel wordt veroorzaakt doordat in het jaar 2012 vijf maanden lang
een dubbele coach in dienst is geweest ten bedrage van € 28.000. Het bestuur betreurt het dat
vanuit een ontslagprocedure deze situatie is ontstaan en er helaas dubbele salariskosten zijn
geweest. Het resterende verschil ten bedrage van € 78.000 is veroorzaakt doordat in de begroting
een te hoge subsidieopbrengst is meegenomen voor de coaches ten bedrage van € 17.000 en de
investering in de programmakosten van de teams € 61.000 hoger is uitgevallen.
Continuïteit
In 2013 zijn verdergaande maatregelen nodig dan waartoe door de AV reeds bij de vaststelling van de
Begroting 2013 is besloten. In november 2012 werd een begroting met een positief saldo van €
225.000 vastgesteld, onder meer door het programma van het NMT uit de NBB begroting te
schrappen, een extra contributieverhoging door te voeren en formatieplaatsen te schrappen en
aflopende contracten te beëindigen. Naar het inzicht van toen was dat voldoende om in twee jaar
(2013-2014) het voorziene negatieve vermogen en de verslechterde liquiditeitspositie te bestrijden.
Nu blijkt dit nog niet voldoende om het werkelijke negatieve vermogen te herstellen. Er is meer tijd
nodig en er zijn extra maatregelen nodig op het vlak van vergroting van efficiency en vermindering
van activiteiten en de daaraan verbonden externe kosten en personele inzet.
In de AV van 22 juni 2013 zet het bestuur uiteen welke maatregelen al zijn genomen en wordt steun
gevraagd voor aanvullende maatregelen. Dit alles om de continuïteit van de NBB en van het
basketball in Nederland te waarborgen. Bij die aanvullende maatregelen worden de leden en
verenigingen ontzien en zal geen aanvullende contributieverhoging voorgesteld worden. De
aanvullende maatregelen liggen op het vlak van efficiency en besparingen op materiële en personele
kosten.
Tegelijk is de ernstige liquiditeitscrisis succesvol bestreden met de genoemde bezuinigingen, actiever
debiteurenbeheer, incidentele inkomsten (bijdrage van Fiba Europe en Fiba World), vervroegde
facturering en proactief crediteurenbeheer (langere betalingstermijnen en langlopende
betalingsregelingen). Het actieve debiteurenbeheer en proactief crediteurenbeheer zijn onderdeel
geworden van een nieuwe werkwijze en die wordt voortgezet.
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We 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 bedanken voor hun bijdragen in het afgelopen jaar.
Nieuwegein, 1 juni 2013
Namens het bestuur,

Martin Groot
Penningmeester
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JAARREKENING
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2.

BALANS PER 31 DECEMBER 2012- NBB (BEDRAGEN X € 1)

ACTIVA

2012

2011

12.903
23.671
4.806
6.057
12.082
59.519

13.805
25.065
6.917
14.207
16.876
76.870

4.800
21.050
25.850

9.600
19.025
28.625

59.550

67.765

914.505
32.189
138.277
129.566
157.077
1.371.614

234.880
0
190.971
74.324
214.733
714.908

407.982

163.722

1.924.515

1.051.890

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]
Belastingen en sociale premies [5]
Subsidies [6]
Overige vorderingen [7]
Overlopende activa [8]

Liquide middelen [9]
Totaal activa
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PASSIVA
Eigen vermogen [10]
Voorzieningen [11]
Voorziening huurcompensatie niet eigenaren
Voorziening evenementen

Kortlopende schulden
Crediteuren [12]
Belastingen en sociale premies [13]
Pensioenen[14]
Subsidies [15]
Lening rayon [16]
Overige schulden [17]
Overlopende passiva [18]

Totaal passiva
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2012

2011

-828.788

-126.312

7.665
70.000
77.665

9.198
0
9.198

509.963
107.060
8.974
0
25.000
268.020
1.756.621
2.675.638

320.590
137.775
16.914
112.628
0
314.818
266.279
1.169.004

1.924.515

1.051.890

3.

WINST- EN VERLIESREKENING 2012 - NBB (BEDRAGEN X € 1)
Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

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

1.926.777
2.037.795
100.082
960.284
5.024.938

1.347.223
1.923.121
60.000
570.500
3.900.844

2.142.325
1.891.505
40.378
764.022
4.838.230

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

520.347
29.802
876.596
2.927.643
629.541
747.611
5.731.540

440.494
25.000
821.634
1.367.987
653.459
572.200
3.880.774

523.420
32.205
1.550.253
1.757.930
559.456
604.069
5.027.333

-706.602

20.070

-189.103

4.125

5.000

8.165

-702.477

25.070

-180.938

0

0

-50.957

-702.477

25.070

-231.895

0

0

45.730

Te bestemmen resultaat

-702.477

25.070

-186.165

RESULTAAT BESTEMMING
Algemene reserve
Saldo resultaatbestemming

-702.477
-702.477

25.070
25.070

-186.165
-186.165

Exploitatieresultaat
Financiële baten en lasten [29]
Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening
Buitengewone baten en lasten [30]
Resultaat boekjaar
Mutatie bestemmingsreserves
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4.

KASSTROOMOVERZICHT 2012 - NBB (BEDRAGEN X € 1)
2012

2011

-702.477

-231.895

29.802
4.800

32.205
4.800

70.000

0

8.215
0
1.619.262

0
120.726
289.555

52.694
1.784.773

0
447.287

-12.451
-2.025

-19.423
0

-1.533

-1.533

-709.399
0

0
-15.701

0
-112.628
-838.036

-49.207
-651.374
-737.239

Netto kasstroom

244.260

-521.848

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

163.722
244.260
407.982

685.570
-521.848
163.722

Resultaat boekjaar
Middelen kwamen vrij uit:
Afschrijvingen op materiële vaste activa
Mutatie lening u/g
Veranderingen in voorzieningen
Mutaties in voorziening WKU17
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
Veranderingen in werkkapitaal
Toename kortlopende vorderingen exclusief subsidies
Toename voorraden
Veranderingen in subsidies
Toename te vorderen subsidies (v)
Afname vooruit ontvangen subsidies (s)
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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.
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
3 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.
Lasten inzake de projecten Basketball Unites! en Masterplan Arbitrage worden verantwoord indien
gelden op basis van goedgekeurde begrotingen en aanvragen aan de clubs worden overgemaakt.
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.

Jaarverslaggeving 2012

14

6.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven.

Materiële vaste activa [1]
Aanschafwaarde 1 januari
Afschrijvingen 1 januari
Boekwaarde 1 januari
Investeringen 2012
Afschrijving 2012
Mutaties boekjaar
Aanschafwaarde 31 december
Afschrijvingen 31 december
Boekwaarde 31 december

Hard- en
Inventaris software
91.628
-77.823
13.805
3.156
-4.058
-902
94.784
-81.881
12.903

ISS
SportVervoersoftware materialen middelen Totaal

218.470 157.671
-193.405 -150.754
25.065
6.917
6.748
-8.142
-1.394

120.365
-106.158
14.207

2.547
-4.658
-2.111

0
-8.150
-8.150

225.218 160.218
-201.547 -155.412
23.671
4.806

120.365
-114.308
6.057

23.967 612.101
-7.091 -535.231
16.876 76.870
0
-4.793
-4.793

12.451
-29.801
-17.350

23.967 624.552
-11.885 -565.033
12.082 59.519

De afschrijvingstermijnen van de materiële activa zijn als volgt:
Inventaris + Sportmaterialen
5 jaar
ISS Software
5 jaar
Hard- en Software
3 jaar
Vervoermiddelen
5 jaar
De investering in inventaris en ISS software betreft kleine investeringen en aanpassingen in de ISS
software. De investering in hard- en software bestaat uit aanschaf van enkele laptops (vervanging)
voor medewerkers.
Financiële vaste activa [2]
Lening Huis van de Sport
Waarborgsommen
Totaal financiële vaste activa

2012

2011

4.800
21.050
25.850

9.600
19.025
28.625

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%.
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Het verloop van deze lening kan als volgt worden weergegeven:
2012
Stand 1 januari
Af: Aflossing
Stand 31 december

9.600
-4.800
4.800

2011
14.400
-4.800
9.600

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 (afgewikkeld in 2013).
Voorraden [3]
Voorraden

2012

2011

59.550

67.765

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

Scoresheets en boeken
Wedstrijd- en promotiematerialen
Totaal voorraad

2012

2011

27.068
32.482
59.550

23.845
43.920
67.765

Het verloop van de voorraden kan als volgt worden weergegeven:
Verloop voorraden
Stand 1 januari
Bij: inkopen
Af: kostprijs verkopen
Stand 31 december
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2012

2011

67.765
17.645
-25.860
59.550

52.064
42.318
-26.617
67.765

Debiteuren [4]
Debiteuren subadministratie
Voorziening debiteuren
Totaal Debiteuren

2012

2011

1.073.005
-158.500
914.505

277.103
-42.223
234.880

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

2012

2011

137.083
763.261
172.661
1.073.005

160.004
0
99.154
259.158

2012

2011

29.812
798.312
-5.506
166.651
83.736
1.073.005

17.555
45.185
21.499
174.919
0
259.158

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 2011 of eerdere jaren
Totaal

De toename van de debiteuren tussen de 30 en 90 dagen hangt samen met de vooruitgefactureerde
contributie voor 2013. De toename in de posten ouder dan 90 dagen hangt samen met de stijging
van de voorziening debiteuren.
Het verloop van de voorziening debiteuren kan als volgt worden weergegeven:
Verloop voorziening debiteuren
Stand 1 januari
Af: onttrekkingen aan de voorziening
Bij: toevoeging aan de voorziening ten laste van
de exploitatie
Stand 31 december

2012

2011

42.223
0

16.228
-3.210

116.277
158.500

29.205
42.223

De voorziening debiteuren is statisch bepaald. De voorziening heeft voor een bedrag van € 126.000
betrekking op debiteuren. Het resterende bedrag van € 32.500 heeft betrekking op dubieuze
vorderingen vanuit overige balansposten. De dotatie aan de voorziening is voor € 58.500 veroorzaakt
door posten uit 2011 of eerder. Tevens is uit 2011 een bedrag van € 13.954 gedoteerd ten laste van
de verenigingskosten, omdat deze betrekking heeft op een discussie post uit de r/c met de FEB.
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Belastingen en sociale premies [5]
Omzetbelasting

2012

2011

32.189

0

De omzetbelasting betreft de ultimo boekjaar te vorderen omzetbelasting. Eind 2011 was de
omzetbelasting te betalen en stond dus gepresenteerd onder de kortlopende schulden. Bij het
opmaken van de jaarrekening was de controle op de omzetbelasting nog onderhanden. In ieder geval
is vast komen te staan dat de NBB over 2012 nog minimaal € 15.000 omzetbelasting kan terug
vorderen bij de fiscus. De controle op de omzetbelasting en het indienen van de suppletie aangifte
over 2012 worden nu afgerond en het eventuele resultaat zal in de financiële cijfers van 2013
worden verwerkt.
Subsidies [6]
Nog te ontvangen NOC*NSF
Nog te ontvangen VWS
Nog te ontvangen Cruyff Foundation
Totaal subsidies

2012

2011

86.883
5.451
45.943
138.277

160.028
0
30.943
190.971

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 2012 is lager, omdat de balanspost 2011 de
subsidieafrekening 2010 en 2011 betrof.
Nog te ontvangen 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
rolstoelbasketball.
Overige vorderingen [7]
Voorschotten
Vordering verloning arbiters
Vordering FEB
Totaal overige vorderingen

2012

2011

1.000
28.886
99.680
129.566

0
34.591
39.733
74.324

Voorschotten
Dit betreft verstrekte voorschotten in verband met evenementen.
Vordering verloning arbiters
Dit betreft het per saldo teveel aan A-arbiters uitbetaalde netto-bedrag, dat bleek na verloning van
deze arbiters welke plaats diende te vinden op grond van de vaststellingsovereenkomst met de
belastingdienst. Het teveel uitbetaalde bedrag is gedeeltelijk in 2012 verrekend. Het restant wordt in
2013 verrekend.
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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. Wel is er met de FEB een discussie over een te vorderen bedrag
van € 13.954. Dit betreft de doorbelasting van sociale lasten voor het jaar 2011 inzake de verloonde
arbiters.
Overlopende activa [8]
Vooruitbetaalde kosten
Door te belasten kosten
Nog te ontvangen opbrengsten
Totaal overlopende activa

2012

2011

82.654
1.614
72.809
157.077

176.815
348
37.570
214.733

Vooruitbetaalde kosten
Dit zijn kosten die zijn betaald in 2012 maar betrekking hebben op boekjaar 2013. Het merendeel van
deze post wordt verklaard uit de vooruitfacturering door het Huis van de Sport en in 2011 betrof dit
ook 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 CTO,
cursusgelden en kosten van deelname aan toernooien. Daarnaast betreft dit rentebaten 2012 die
ontvangen worden in 2013. De stijging in 2012 wordt veroorzaakt doordat aan de verenigingen in
rayon Zuid nog de incidentele contributie inzake het WKU17 is door te belasten en de
sponsorinkomsten vanuit verenigingen nog niet waren gefactureerd in 2012.
Liquide middelen [9]
Kas
ABN AMRO bank
ING Bank
ASN Spaarrekening
Totaal liquide middelen

2012

2011

8.023
385.138
14.773
48
407.982

1.525
0
118.154
44.043
163.722

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.
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De samenstelling van het eigen vermogen ultimo boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
Eigen vermogen [10]
Algemene reserve

2012

2011

-828.788

-126.311

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
Voorzieningen [11]
Voorziening huurcompensatie niet eigenaren
Voorziening WKU17
Totaal voorzieningen

2012

2011

-126.311
-702.477
-828.788

59.854
-186.165
-126.311

2012

2011

7.665
70.000
77.665

9.198
0
9.198

Voorziening huurcompensatie niet eigenaren
Dit is de voorziening voor de bijdrage die de NBB de komende 6 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

2012

2011

Saldo per 1 januari
Af: Vrijval
Stand 31 december

9.198
-1.533
7.665

10.731
-1.533
9.198

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, maar tot op dit
moment is er geen 100% zekerheid dat VWS akkoord gaat met de ingediende subsidieafrekening.
Het verloop van deze voorziening kan als volgt worden weergegeven:
Verloop voorziening

2012

2011

Saldo per 1 januari
Bij: Dotering
Stand 31 december

0
70.000
70.000

0
0
0
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Crediteuren [12]
Crediteuren

2012

2011

509.963

320.590

Crediteuren
Dit betreft het totaalbedrag aan nog te betalen bedragen op grond van de subadministratie
crediteuren.
Belastingen en sociale premies [13]
Loonbelasting en premieheffing
Naheffing loonheffing
Omzetbelasting
Totaal belastingen en sociale premies

2012

2011

107.060
0
0
107.060

67.587
67.957
2.231
137.775

Loonbelasting en premieheffing
Dit is de reguliere loonheffing die nog moet worden afgedragen aan de Belastingdienst.
Naheffing loonheffing
Onder deze post is het uit hoofde van verloning, op grond van de vaststellingovereenkomst met de
fiscus, verschuldigde bedrag inzake de uitbetaling aan de scheidsrechters en commissarissen in het
verleden opgenomen. In 2012 is deze post afgerekend.
Omzetbelasting
Dit betreft de ultimo boekjaar af te dragen omzetbelasting. Eind 2012 is de omzetbelasting
opgenomen onder de activa.
Pensioenen [14]

2012

2011

Pensioenpremies

8.974

16.914

Pensioenpremies
De pensioenpremies zijn in 2013 betaald met betrekking tot personeelsmutaties vanuit 2012.
Subsidies [15]

2012

2011

Subsidie VWS

0

112.628

Subsidie VWS
De subsidies bestonden eind 2011 voornamelijk uit de vooruitontvangen subsidie voor Sport en
Bewegen in de buurt. Deze subsidie is in 2012 afgerond.
Lening rayon [16]
Lening rayon Noord Holland

2012

2011

25.000

0

Dit betreft een lening van € 25.000 van rayon Noord Holland. De lening is aangegaan op 1 december
2012 voor een looptijd van 1 jaar. Over de lening is geen rente verschuldigd.
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Overige schulden [17]
Voorschot Arbitrage
Fonds talentontwikkeling
Netto lonen
Reservering vakantiegeld
Reservering vakantiedagen / overuren
Totaal overige schulden

2012

2011

153.990
33.133
4.965
45.932
30.000
268.020

169.328
47.629
0
48.660
49.203
314.820

Voorschot Arbitrage
Dit betreft de aan verenigingen vooruitgefactureerde bedragen in verband met arbitrage voor
seizoen 2012/2013 minus de bestede kosten voor het seizoen 2012/2013.
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 in verband met een correctierun gedraaid in
januari 2013 met betrekking tot het jaar 2012.
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]
Vooruitgefactureerde contributies
Vooruitgefactureerde opbrengsten
Nog te betalen kosten
Terug te betalen bedragen
Uit te betalen spaarloon 2011

2012

2011

1.469.203
173.955
113.463
0

0
141.975
106.852
15.000
2.452
266.279

0

Totaal overlopende passiva

1.756.621

Vooruitgefactureerde contributies
In november 2012 zijn de voorschotnota’s inzake de contributies 2013 in rekening gebracht aan de
verenigingen.
Vooruitgefactureerde opbrengsten
De vooruitgefactureerde opbrengsten zijn opbrengsten die ten gunste van het volgende boekjaar
worden gebracht met betrekking tot Landelijke Competitie, Beker en opleidingen.
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Nog te betalen kosten
De nog te betalen kosten betreffen de ultimo boekjaar te betalen kosten waarvoor facturen in 2013
zijn ontvangen en welke in 2013 zijn voldaan.
Terug te betalen bedragen
Dit betreft eind 2011 een dubbele ontvangst die in 2012 is terug betaald.
Uit te betalen spaarloon 2011

Dit de aan werknemers van de NBB door te betalen bedragen in verband met beëindiging van de
spaarloonregeling per eind 2011.
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. 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 VERLIES-REKENING 2012

BATEN

Subsidies [19]

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

NOC*NSF
VWS
Cruyff Foundation
Overig
Totaal subsidies

1.113.738
674.938
43.201
94.900
1.926.777

1.223.899
83.324
40.000
0
1.347.223

993.360
1.097.765
51.200
0
2.142.325

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 en de
subsidieregeling van VWS, welke van toepassing zijn op de subsidies.
VWS
De subsidie VWS is in de realisatie hoger dan begroot, omdat in de begroting geen rekening was
gehouden met de subsidie voor het WKU17 ten bedrage van € 350.500. Tevens was in de begroting
geen of niet volledig rekening gehouden met twee langlopende VWS projecten, zijnde de afronding
van het project Sport en bewegen in de buurt en College Streetball.
Overig
De subsidie overig bestaat uit een subsidie van de gemeente Amsterdam voor het WKU17 en een
subsidie vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het evenement Basketball Unites
Nederland en Turkije.

Contributies en wedstrijdlicenties [20]
Contributies
Competities
TGC/Boetes

Arbitrage
Diverse baten
Totaal contributies en wedstrijdlicenties
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Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

1.279.375
226.169
24.723
426.337
81.191
2.037.795

1.267.121
191.000
25.000
440.000
0
1.923.121

1.267.702
209.619
23.833
388.534
1.817
1.891.505
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De aan de contributies ten grondslag liggende ontwikkeling in de ledenaantallen kan als volgt worden
weergegeven:

Specificatie ledenaantallen

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

11.154
15.523
6.533
4.906
4.236
892
43.244

11.090
15.335
5.830
5.405
4.380
2.675
44.715

11.090
15.335
5.830
5.405
4.380
0
42.040

Senioren
Jeugd
Mini's
Niet spelend
Recreanten
BU
Totaal

Diverse baten
De diverse baten hebben betrekking op de incidentele ontvangen contributies van de leden inzake
het WKU17.

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

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

25.000
19.657
55.425
100.082

50.000
10.000
0
60.000

29.090
11.288
0
40.378

Marketingopbrengsten
Dit betreft de opbrengst uit hoofde van sponsoring van de NBB door derden.
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. De opbrengsten zijn afkomstig van de clubs uitkomend in de Landelijke Competitie. De
opbrengsten zijn in 2012 hoger, omdat in 2011 een aantal creditnota’s van voorgaande jaren
verwerkt was.
Suppliers
Dit betreffen sponsorinkomsten van suppliers en leveranciers verkregen voor het WKU17.
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Overige baten [22]

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

179.726
90.996
89.458
46.832
78.267
0
13.075
11.500
450.430
960.284

196.000
67.500
90.000
55.000
90.000
20.000
0
9.000
43.000
570.500

284.807
117.356
92.647
91.937
72.666
11.864
12.010
9.000
71.735
764.022

Evenementen
Opbrengst CTO
Verzekeringen leden
Opbrengst verkopen
Inschrijfgelden deskundigheidsbevordering
Masterclasses
Opbrengst verhuur
TV Rechten
Overige baten
Totaal overige baten

Evenementen
Dit betreft de opbrengsten van activiteiten van Basketball Unites! zoals City Streetball, Streetball
Masters, Streetball Tour, Dunkers Kids Club, College Streetball en NBB Camps.
Opbrengst CTO
Dit betreft een bijdrage van Topsport Amsterdam voor de inzet van de teammanager en een
algemene bijdrage alsmede de eigen bijdragen van deelneemsters van het CTO.
Verzekeringen leden
Dit betreft de collectieve ongevallenverzekering en 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.
Masterclass
Dit betreft vooral de opbrengst uit hoofde van de in 2011 georganiseerde Masterclass Topsport. In
2012 heeft deze masterclass niet plaats gevonden.
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 de opbrengst uit hoofde van de doorbelasting van diverse zaken en activiteiten naar
derden. De stijging in de overige baten heeft voor € 259.000 te maken met doorbelastingen inzake
het WKU17. De rest van de stijging zit vooral in extra gegenereerde inkomsten inzake topsport valide
en topsport rolstoel. Deze extra inkomsten zijn ter dekking van de hogere bestedingen.
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LASTEN

Lonen, salarissen en sociale lasten [23]

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelskosten
Doorberekeningen naar projecten
Doorberekening arbiters
Doorberekening naar WKU17
Totaal lonen, salarissen en sociale lasten

1.399.886
198.491
120.111
234.370
-1.187.920
-122.579
-122.012
520.347

1.184.995
187.023
114.626
127.387
-1.173.537
0
0
440.494

1.178.362
158.311
102.957
176.238
-1.092.448
0
0
523.420

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 2012 bedroeg 27,19 fte (2011:
24,96).
In de berekening van de fte’s is in 2012 geen rekening gehouden met de in de salarisadministratie
opgenomen arbiters.
De stijging in de personeelskosten wordt veroorzaakt door het niet door kunnen berekenen van
personeelsleden naar projecten ten bedrage van circa € 140.000.
Overige personeelskosten
Dit zijn overige personeelsgerelateerde kosten. Deze kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overige personeelskosten

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

56.532
66.018
13.961
81.074
3.941
12.844
234.370

51.078
41.750
0
0
24.559
10.000
127.387

37.072
39.116
12.292
79.469
107
8.182
176.238

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

Doorberekeningen naar projecten/afdelingen
Dit betreft de doorbelaste personeelskosten naar de projecten en afdeling. Deze kosten komen ten
laste van de projecten waarvoor de NBB subsidie ontvangt en de afdelingen waarop de
personeelskosten betrekking hebben.
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 en tevens ter
ondersteuning van ziekte op de financiële administratie.
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Afschrijvingen [24]

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

4.058
8.142
4.658
8.150
4.793
29.801

4.000
8.000
4.500
8.500
0
25.000

7.512
7.047
4.298
10.951
2.397
32.205

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

125.814
30.562
22.209
109.469
512.808
75.734
876.596

178.278
0
25.000
100.000
418.356
100.000
821.634

94.296
17.291
31.254
24.500
1.382.912
0
1.550.253

Inventaris
Computer
ISS Software
Sportmaterialen
Vervoermiddelen
Totaal afschrijvingen

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

Deskundigheidsbevordering
Dit betreft de uitvoeringskosten voor opleidingen en trainingen.
Overige kosten basketballontwikkeling
De overige kosten betreffen hoofdzakelijk promotionele activiteiten. In 2011 konden een deel van
deze activiteiten worden uitgevoerd vanuit toen lopende subsidieprojecten. In 2012 was dat niet
meer mogelijk.
Ontwikkeling
Dit betreft kosten voor ontwikkeling van opleidingen.
Projecten
Dit betreft de kosten uit hoofde van uitgevoerde projecten en evenementen vanuit Basketball
Unites!.

Kosten Topsport [26]

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

Topsport (valide)
Topsport (rolstoel)
WKU17
Overig
Totaal kosten Topsport

1.361.203
545.048
1.021.392
0
2.927.643

1.059.987
308.000
0
0
1.367.987

1.157.982
534.035
0
65.913
1.757.930
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Topsport (valide)
Tegenover de hogere kosten van Topsport valide van € 302.000 staan hogere inkomsten uit hoofde
van subsidies, bijdragen en overige opbrengsten tot een bedrag van circa € 140.000. Het resterende
verschil hangt samen met het continueren van CTO voor de 2e helft van 2012 en hogere uitgaven op
de activiteiten van de nationale teams en tegenvallende inkomsten vanuit evenement Oranje Fever.
Topsport (rolstoel)
Tegenover de hogere kosten van Topsport rolstoel staan hogere inkomsten uit hoofde van subsidies,
bijdragen en overige opbrengsten tot een bedrag van circa € 132.000. Het resterende verschil hangt
samen met hogere lasten voor het rolstoelprogramma en een overlap van het in dienst hebben van
de coaches van circa een half jaar.
WKU17
Dit betreft de totale kosten voor de organisatie van het WKU17. In totaal is er voor het WKU17 een
bedrag van € 812.171 aan inkomsten ontvangen. Het verschil van € 209.221 betreft een eigen
bijdrage vanuit de NBB ten bedrage van € 139.221 en een dotatie aan de voorziening WKU17 ten
bedrage van € 70.000. De eigen bijdrage bestaat uit de doorberekening van personeelslasten van
medewerkers die reeds in dienst waren bij de NBB. De dotatie aan de voorziening WKU17 is ter
dekking van het risico van in 2011 (€ 21.500) en 2012 (€ 48.500) buiten de subsidiabele
projectperiode gemaakte kosten.

Kosten Verenigingen [27]
Competitie
Arbitrage

Evenementen Wedstrijdzaken
Kosten FEB
Overige kosten wedstrijdzaken
Totaal kosten Verenigingen

Overige bedrijfskosten [28]

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

17.675
427.294
60.419
10.000
114.153
629.541

16.000
460.000
56.000
10.000
111.459
653.459

30.586
388.609
49.693
20.000
70.568
559.456

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

19.338
201.129
73.458
88.043
365.643
747.611

24.500
190.000
70.000
90.700
197.000
572.200

36.766
183.160
100.445
55.674
228.024
604.069

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. Ten behoeve van het inzicht in de overschrijding kan de samenstelling als volgt worden
weergegeven:

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

Realisatie
2012
23.683
11.362
18.567
26.459
67.734
87.784
102.322
27.732

Begroting
2012
17.000
10.000
15.000
30.000
30.000
85.000
10.000
0

Realisatie
2011
20.054
10.171
15.045
23.570
32.849
86.745
29.205
10.385

365.643

197.000

228.024

Totaal overige kantoorkosten

De overschrijding zit in de dotatie aan dubieuze debiteuren, het niet begroten van overige kosten
waarin onder andere autokosten zitten. Tevens heeft de accountant meer werkzaamheden verricht
bij de jaarrekeningcontrole van 2011 en overige subsidieverklaringen voor projecten. Ook lopen er
een aantal rechtszaken (zie bestuursverslag) waarvoor de NBB kosten heeft moeten maken.
De dotatie aan de debiteurenvoorziening heeft voor € 58.500 betrekking op debiteurenvorderingen
vanuit 2011 of eerdere jaren en zijn eind 2011 niet meegenomen in de debiteurenvoorziening.

Financiële baten en lasten [29]

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

2.834
6.959
4.125

0
5.000
5.000

3.963
12.128
8.165

Bankkosten en -rente
Rentebaten
Totaal financiële baten en lasten
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Buitengewone baten en lasten [30]

Realisatie
2012

Begroting
2012

Realisatie
2011

0
0

0
0

-50.957
-50.957

Buitengewone last afwikkeling fiscale kwestie
Totaal buitengewone baten en lasten

De buitengewone last in 2011 betreft de afwikkeling van de vaststellingovereenkomst met de fiscus,
inzake de uitbetaling aan de scheidsrechters en commissarissen in het verleden opgenomen. Het hier
gepresenteerde bedrag betreft de vorming van de verplichting per einde boekjaar inclusief de
bijkomende kosten uit hoofde van de in 2011 ontvangen naheffingsaanslagen.

Jaarverslaggeving 2012

31

OVERIGE GEGEVENS
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8.

RESULTAATBESTEMMING

Voorgesteld wordt het resultaat over 2012 ten bedrage van € -702.477 als volgt te bestemmen:
RESULTAAT BESTEMMING
Algemene reserve
Saldo resultaatbestemming

-702.477
-702.477

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

ACCOUNTANTSVERKLARING
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